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ANNEX A: IL·LUMINACIÓ 

En aquest capítol de l’annex s’explicarà tota la metodologia que s’ha utilitzat per realitzar la 

il·luminació, així com tots els càlculs detallats i les decisions que s’han pres a l’hora de 

calcular la il·luminació del complex esportiu. Abans d’explicar la metodologia, però, es farà 

una breu introducció explicant les principals característiques dels equips d’il·luminació. 

 

A.1. Característiques dels equips d’il·luminació 

Els equips d’il·luminació utilitzats per dur a terme la il·luminació del present projecte seran 

les làmpades i les lluminàries. Les làmpades són aquells tipus de dispositius generadors de 

llum. Per la seva part, les lluminàries són aquells aparells que serveixen de suport i connexió a 

la xarxa elèctrica als dispositius generadors de llum. A l’hora d’escollir-ne les més adients, 

s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes que van lligats al seu tipus.  

En conseqüència, per escollir el tipus de làmpada més adequada per a cada ús s’haurà de tenir 

en compte el flux lluminós, l’eficàcia o el rendiment, la vida útil i la temperatura del color. A 

més, s’hauran de garantir aspectes de confort visual i evitar els possibles enlluernaments que 

es puguin produir. 

 

A.1.1. Característiques de les làmpades 

Les làmpades són elements o dispositius que tenen com a objectiu la generació de llum. Se’n 

poden trobar una àmplia varietat de diferents tenint en compte aspectes de funcionament o 

obtenció de la llum. Les làmpades queden definides pels següents paràmetres: 

 

 Índex de reproducció cromàtica 

Es defineix com a una valoració de la capacitat d’una font de llum per reproduir fidelment els 

colors respecte a una font de llum de referència. Aquesta valoració es presenta mitjançant el 

denominat índex de rendiment del color Ra que es calcula a partir d’establir les diferències 

observades en vuit mostres escollides, al ser il·luminades mitjançant la font de llum a 
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contrastar i la font de llum de referència. L’índex de rendiment del color màxim és igual a 

100. Aquesta característica és molt important a l’hora d’escollir una làmpada per una 

aplicació on la bona reproducció dels colors sigui un factor decisiu. Per exemple, als museus, 

botigues de teixits, botigues d’aliments, tallers on s’hi desenvolupin treballs de gran precisió, 

etc. La norma DIN 5035 divideix els diferents nivells de rendiment del color en cinc 

categories que queden agrupades dins de la següent taula: 

Qualificació Interval 

1A 90 < Ra < 100 

1B 80 < Ra < 90 

2A 70 < Ra < 80 

2B 60 < Ra < 70 

3 Ra < 60 

Taula A.1. Classificació dels diferents nivells de rendiment del color. 

 

 Temperatura del color 

El valor de la temperatura del color és una indicació de com es percep la llum. Mesura el grau 

de fredor o calor de la tonalitat d’una font de llum i es mesura en kelvin. Existeix una sensació 

subjectiva inversa en quan a la temperatura del color. A menor temperatura, més gran és la 

sensació de calor i, contràriament, a major temperatura major és la sensació de fredor en 

l’ambient. 

Existeix també una relació entre el nivell de la il·luminació que ha de tenir una instal·lació i la 

temperatura del color de les làmpades que han d’utilitzar-se. Aquesta relació s’indica en una 

gràfica coneguda com a gràfica de Kruithof i que es mostra a continuació: 

 

Figura A.1. Gràfica de Kruithof. 
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Aquesta gràfica indica en quines temperatures del color de la llum es veu la intensitat 

d’il·luminació més confortable. Això demostra que els sistemes d’il·luminació amb baixes 

temperatures del color (de 2700 a 3000 K) es visualitzen com a confortables en un àrea de 500 

a 100 lux, amb altes temperatures és desagradable. En canvi, per una temperatura del color de 

6000 K, per exemple, ha de predominar una àrea de no menys de 500 lux de potència per 

sentir una sensació de confort. 

La llum, doncs, es sol dividir en tres classes de color. Es considerarà blanc càlid, per a 

temperatures del color inferiors a 3300 K,  blanc neutre, per a temperatures del color entre 

3300 i 5000 K i com a llum freda per temperatures del color superiors a 5000 K. 

 

 Eficiència lluminosa 

L’eficiència lluminosa és la relació entre el flux lluminós emès i la potència absorbida, 

expressant-se en lúmens/watt. És un dels paràmetres més important a l’hora d’escollir una 

làmpada. En el cas de les làmpades connectades a la xarxa d’alimentació a través d’equips, la 

potència absorbida por aquests aparells no està inclosa en aquest concepte i, com a 

conseqüència, aquestes pèrdues han de tenir-se en compte en qualsevol projecte. 

 

 Depreciació lluminosa 

Es coneix com a depreciació lluminosa al descens del flux lluminós emès per una làmpada al 

llarg de la seva vida útil. S’expressa en tant per cent del flux inicial, tot i que la forma més 

corrent consisteix en expressar aquesta característica de forma gràfica, relacionant les hores i 

el flux lluminós com es mostra a continuació: 

 

Figura A.2. Depreciació lluminosa. 
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 Vida mitjana 

La duració estàndard d’una làmpada es pot considerar com el promig estadístic de les 

duracions, fins al seu esgotament, i en condicions de laboratori de les làmpades d’un mateix 

lot. La vida mitjana es defineix com el nombre d’hores de funcionament per a que hagin fallat 

el 50% de les làmpades corresponents a una mostra suficientment representativa després de 

funcionar en condicions de prova. És un paràmetre que sol facilitar el fabricant. 

 

 Vida útil 

La depreciació de les làmpades que sobreviuen a la vida mitjana pot ser tant alta que no és 

econòmicament acceptable deixar-les en funcionament amb una eficàcia tant baixa. Així, es 

defineix el concepte de vida útil com el nombre d’hores de funcionament després del qual el 

flux total d’una instal·lació pateix una depreciació del 30%. 

 

 Potència 

La potència d’una làmpada és l’energia elèctrica per unitat de temps que la làmpada 

consumeix per al seu funcionament. La seva unitat és el watt. 

 

 Flux lluminós 

Les fonts lluminoses emeten energia en forma d’ones electromagnètiques que es dispersen en 

totes les direccions. La quantitat d’energia irradiada durant una unitat de temps pot ser 

expressada en unitats físiques. En termes generals, el flux lluminós mostra la quantitat de llum 

que es generada per la làmpada. Aquest número pot utilitzar-se per a la comparació amb altres 

làmpades. La seva unitat és lumen (lm). 

 

 Cost 

El cost és el valor monetari de la làmpada en qüestió. A l’hora d’escollir-ne la més adequada 

es perseguirà que la relació entre la qualitat i el preu sigui la més òptima possible. 
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 A.1.2. Característiques de les lluminàries 

Les lluminàries, com s’ha esmentat amb anterioritat, són aparells que serveixen de suport i de 

connexió a la xarxa elèctrica a les làmpades. A més, són unitats que alberguen una o diferents 

làmpades i que s’utilitzen per focalitzar la llum i evitar que aquesta es malgasti. Per tant, és 

important que en el disseny del sistema òptim de la lluminària es cuidi la forma i la 

distribució de la llum, el rendiment del conjunt làmpada-lluminària i l’enlluernament que 

pugui provocar en els usuaris. Atenent a tot això, les lluminàries es poden classificar de 

moltes maneres però el criteri més comú és classificar-les en característiques òptiques, 

mecàniques i elèctriques. 

 

 Característiques òptiques 

Una primera forma de classificar les lluminàries és segons el percentatge del flux lluminós 

emès per sobre i per sota del pla horitzontal que travessa la làmpada. És a dir, depenent de la 

quantitat de llum que s’il·lumini cap al sostre o a terra. Seguint aquest criteri, se’n destaquen 

fins a sis tipus diferents, els quals es detallen a la figura A.3.  

Una altra classificació és tenint en compte el nombre de plans de simetria que tingui el sòlid 

fotomètric. Així doncs, hi poden haver lluminàries amb simetria de revolució que tenen 

infinits plans de simetria i, per tant, no n’hi ha prou amb un d’ells per conèixer el què passa a 

la resta de plans. Per a les lluminàries destinades a l’enllumenat públic, s’utilitzen altres tipus 

de classificacions. 

 

Figura A.3. Classificació de les lluminàries en funció de les característiques òptiques. 
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 Característiques mecàniques 

Les lluminàries es classifiquen segons el grau de protecció contra la pols, els líquids i els 

possibles cops. En aquesta classificació, segons les normes nacionals UNE 20324 i 

internacionals, les lluminàries es descriuen per les lletres IP seguides de tres dígits. El primer 

dígit va de 0 (sense protecció) a 6 (màxima protecció) i indica la protecció contra l’entrada de 

pols o de cossos sòlids a la lluminària. El segon dígit va de 0 a 8 i indica el grau de protecció 

contra la penetració de líquids. Per últim, el tercer dígit recalca el grau de resistència als 

impactes. 

 

 

Figura A.4. Característiques mecàniques de les lluminàries. 

 

La protecció contra l’entrada de pols i els cossos sòlids és un factor molt important ja que 

aquests agents poden causar un deteriorament prematur dels equips d’il·luminació i un 

funcionament incorrecte per part de les lluminàries. La pols, principalment, afecta a l’eficàcia 

lluminosa de les làmpades. Per altre part, la protecció contra la penetració de líquids també és 

important ja que la presència d’humitat en els equips lumínics possibilita l’aparició de 

curtcircuits i fa necessari que aquests presentin una bona protecció elèctrica. 

 

 Característiques elèctriques 

Segons el grau de protecció elèctrica que ofereixen, les lluminàries es classifiquen en quatre 

classes diferents i que queden resumides a la taula A.2: 
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Classe Protecció elèctrica 

0 Aïllament normal sense presa de terra 

I Aïllament normal i presa de terra 

II Doble aïllament sense presa de terra 

III 
Lluminàries per connectar a circuits de molt baixa tensió, sense altres circuits 

interns o externs que operin a altres tensions diferents a la mencionada. 

Taula A.2. Classificació de les lluminàries en funció de les característiques elèctriques. 

 

 Altres classificacions 

Es poden dur a terme altres classificacions en funció de l’aplicació a la que estigui destinada 

la lluminària (enllumenat viari, enllumenat de zones de vianants, projecció industrial, 

comercial, oficines, àmbit domèstic, etc.) o bé segons el tipus de làmpades empleada 

(làmpades incandescents o fluorescents). 

 

A.2. Càlcul de l’enllumenat d’interior: El mètode dels lúmens 

L’objectiu d’aquest mètode de càlcul és subministrar el valor mig de la il·luminància en 

servei en un local il·luminat amb enllumenat general. El procés a seguir parteix de la 

introducció de dades, passant pel càlcul del nombre de lluminàries i determinant el seu 

emplaçament. 

 

A.2.1. Dades de partida 

Per aplicar el mètode, cal saber una sèrie de dades de partida que es resumeixen a continuació: 

- Dimensions del local i altura del pla de treball. 

 

 

 

 

Figura A.5. Dimensions del local. 

a: amplada del local 

b: llargària del local 

h’: alçada del local 

h: alçada del pla de treball 
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- Nivell d’il·luminància mitjana (Em). Aquest valor depèn del tipus d’activitat a 

desenvolupar en el local i es troba tabulat en normes i recomanacions. 

- Escollir el tipus de làmpada més adequada d’acord amb el tipus d’activitat a 

desenvolupar.  

- Escollir el sistema d’enllumenat que millor s’adapti a les necessitats requerides i les 

lluminàries corresponents. 

- Determinar l’alçada de suspensió de les lluminàries segons el sistema escollit. 

 

 

 

 

 

 

 

En locals d’alçada normal, com és el cas de les oficines, habitatges o aules, les lluminàries 

s’han de situar el més alt possible. En casos de locals amb il·luminació directa, semidirecta i 

difusa, l’alçada mínima de col·locació és la següent:  

MÍNIM:   
 

 
               ÒPTIMA:   

 

 
           

Per últim, els locals amb il·luminació indirecta han de complir la relació: 

   
 

 
                   

 

 
          . 

 

 Índex del local (k) 

L’índex del local calcula una relació entre l’alçada, l’amplada i la llargària del local, és a dir, 

a partir de la seva geometria. Seguint el mètode europeu, es calcula com marca la taula A.3: 

 

Figura A.6. Alçada de suspensió de les lluminàries. 

h’’: alçada entre el pla de treball i les 

lluminàries. 

h’: alçada del local 

d: alçada del pla de treball al sostre 

d’: alçada entre el sostre i les 

lluminàries. 
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SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ ÍNDEX DEL LOCAL 

Il·luminació directa, semidirecta, directa-indirecta i 

general difusa 
  

   

       
 

Il·luminació indirecta i semiindirecta   
     

                
 

Taula A.3. Càlcul de l’índex del local. 

 

k és un nombre comprès entre 1 i 10. A pesar de que es poden obtenir valors superiors a 10 

amb les fórmules anteriors, no es consideren vàlids ja que la diferència entre utilitzar 10 o un 

número més gran en els càlculs és negligible. 

 

 Coeficients de reflexió 

Es poden determinar els valors dels coeficients de reflexió del sostre, les parets i el terra. 

Aquests valors es troben generalment tabulats pels diferents tipus de materials, superfícies, 

colors i acabats. Generalment, els colors clars tindran un factor de reflexió més gran que els 

colors més foscos. 

 

 Factor d’utilització (η, CU) 

El factor d’utilització es determina a partir de l’índex del local i dels factors de reflexió. 

Aquests valors es troben tabulats i els subministren els fabricants. A les taules es poden 

trobar, per cada tipus de lluminària, els factors d’utilització en funció dels coeficients de 

reflexió i de l’índex del local. Si no es poden obtenir els factors per lectura directa, serà 

necessari interpolar. 

El factor d’utilització es pot trobar de dues formes. La primera és a través de dos tipus de 

rendiments que subministra el fabricant. Així doncs, el factor d’utilització és el resultat de 

multiplicar els dos rendiments: 

         (A.1) 
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On    és el rendiment de la lluminària i depèn de la quantitat de llum emesa al pla de treball i 

   és el rendiment del local que depèn de l’índex del local i de la quantitat de llum directa i 

reflectida a les parets del local emesa al pla de treball. 

La segona forma, mitjançant taules en funció de l’índex del local i dels coeficients de reflexió 

tal i com es mostra a la taula A.2: 

 

Lluminària 

Sostre 0,8 0,5 0,8 0,5 0,3 

Paret 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 

Terra 0,3 0,1 

 

A1 

 

 

K      

0,6 0,6 0,55 0,54 0,6 0,55 0,61 0,56 0,78 0,69 0,56 0,68 

0,8 0,69 0,64 0,64 0,70 0,65 0,70 0,65 0,87 0,72 0,66 0,75 

1 0,75 0,7 0,70 0,76 0,71 0,77 0,71 0,93 0,79 0,72 0,80 

1,25 0,81 0,76 0,75 0,82 0,77 0,83 0,78 0,97 0,86 0,79 0,84 

1,5 0,84 0,79 0,79 0,86 0,81 0,87 0,82 0,99 0,90 0,83 0,87 

2 0,89 0,85 0,84 0,91 0,86 0,93 0,88 1,02 0,97 0,90 0,90 

2,5 0,92 0,88 0,87 0,94 0,90 0,97 0,92 1,04 1,02 0,96 0,93 

3 0,94 0,91 0,90 0,97 0,93 1 0,95 1,05 1,06 1,00 0,95 

4 0,97 0,93 0,94 0,99 0,97 1,04 1,00 1,06 1,11 1,05 0,97 

5 0,99 0,96 0,95 1 0,98 1,06 1,02 1,06 1,1 1,09 0,98 

Taula A.4. Exemple de taula del factor d’utilització. 

 

 Factor de manteniment (  ) 

El factor de manteniment o conservació de la instal·lació depèn del grau de brutícia ambiental 

i la freqüència de la neteja del local. Per a una neteja periòdica anual, es poden distingir dos 

tipus d’ambient. L’ambient net, el qual s’atorgarà un valor de 0,8 al factor de manteniment i 

l’ambient brut, amb un valor de 0,6. 

 

 

 



Càlcul i disseny de les instal·lacions d’un complex esportiu                                                  17 

 

 

A.2.2. Càlculs a realitzar 

A continuació es detallen els càlculs a realitzar per aplicar el mètode dels lúmens: 

 Flux lluminós total necessari: 

 
   

   

    
    (A.2) 

 

El flux lluminós necessari (  ) depèn de la il·luminància mitjana desitjada (E), de la 

superfície a del pla de treball (S), del factor d’utilització (η) i del factor de manteniment (  ). 

 Nombre de lluminàries: 

 
  

  

    
    (A.3) 

 

El nombre de lluminàries (N) depèn del flux lluminós total necessari (  ), del flux lluminós 

d’una làmpada (  ) i del nombre de làmpades que conformen cada lluminària (n). 

 

A.2.3. Col·locació de les lluminàries 

Una vegada calculats el nombre mínim de làmpades i lluminàries només caldrà distribuir-les 

sobre la planta del local. En els locals de planta rectangular, les lluminàries es reparteixen de 

manera uniforme en files paral·leles als eixos de simetria del local, seguint les següents 

fórmules: 

 
        

 

     
          (A.4) 

  

               
     

     
     

(A.5) 

   
 

       i        són el nombre de lluminàries que es col·loquen a les files i columnes de la 

malla imaginària del local.   és el nombre total de lluminàries col·locades tan verticalment 

com horitzontalment i llargària i amplada són les distàncies que defineixen la superfície del 

local a il·luminar. 
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A.2.4. Distància de separació entre lluminàries 

La distància de separació entre lluminàries és la longitud que hi ha entre dues lluminàries 

consecutives.  

 

          
     

      
 

 

      
  

          
     

      
 

 

      
  

 

 

 

La distància de separació depèn de les dimensions del local a il·luminar i del nombre de 

lluminàries col·locades tan horitzontalment com verticalment. S’ha de tenir en compte, però, 

una restricció important que és la distància de separació màxima entre lluminàries, que depèn 

de l’angle d’obertura del feix de llum i l’alçada de les lluminàries sobre el pla de treball. 

Com més obert sigui el feix de llum i com més gran sigui l’alçada de col·locació de la 

lluminària, més superfície il·luminarà encara que el nivell d’il·luminància que arribarà al pla 

de treball serà menor, tal i com explica la llei inversa dels quadrats. D’aquesta forma, les 

lluminàries més pròximes a la paret necessitaran estar més a prop d’aquesta per il·luminar-la 

(generalment, la meitat de la distància). Les conclusions sobre la separació de les lluminàries 

es poden resumir a la següent taula: 

Tipus de lluminària Alçada del local Distància màxima entre lluminàries 

Intensiva > 10 m         

Extensiva 6 – 10 m 
 

 

        Semiextensiva 4 – 6 m 
 
 

Extensiva ≤ 4 m         

Distància paret – lluminària:     

Taula A.5. Distància màxima de separació entre lluminàries. 

(A.6) 

(A.7) 

Figura A.7. Distància de separació entre lluminàries. 
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A.2.5. Comprovació dels resultats 

Una vegada arribats a aquest punt només falta comprovar els resultats, de tal manera que la 

il·luminància mitjana en servei sigui igual o superior als nivells establerts. La fórmula A.8 

recull els requisits que s’han de complir perquè els càlculs siguin correctes. 

 
   

         
 

              (A.8) 

 

 

On la il·luminància mitjana (  ) depèn del nombre de làmpades que conformen cada 

lluminària (n), del flux lluminós de la làmpada (  ), del factor d’utilització (η) i de 

manteniment (  ) i de la superfície a il·luminar (S). 

 

A.3. Càlcul de l’enllumenat exterior: El mètode dels lúmens 

A continuació s’explica l’aplicació del mètode dels lúmens a la il·luminació exterior. Aquest 

mètode calcula la distància de separació entre lluminàries a fi de mantenir els nivells 

d’il·luminància mitjana requerits. És conegut com a mètode dels lúmens o mètode del factor 

d’utilització. 

 

A.3.1. Dades de partida 

Per aplicar el mètode, cal saber una sèrie de dades de partida que es resumeixen a continuació: 

- Nivell d’il·luminància mitjana (Em). Aquest valor depèn de les característiques i tipus 

de paviment, així com la classe de via i la intensitat del tràfic. 

- Tipus de làmpada (vapor de mercuri, vapor de sodi, etc.) i l’alçada de muntatge sense 

excedir el flux màxim recomanat en cada interval. 

- Disposició de lluminàries més adequada segons la relació entre l’amplada de la 

calçada i l’alçada de les lluminàries. 

Disposició Relació amplada / alçada 

Unilateral ≤ 1 

Alternada 1 < A / H ≤ 1,5 

Bilateral >  1,5 

Taula A.6. Disposició de les lluminàries. 
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 Factor de manteniment (  ) 

El factor de manteniment depèn de les característiques de la zona (contaminació, tràfic, 

manteniment, etc.). Normalment aquest factor és molt difícil d’avaluar i es recomana prendre 

un valor no superior a 0,8. Habitualment, es pren el valor de 0,7. 

També pot servir de referència la següent taula que avalua el valor del factor de manteniment 

en funció de les característiques de la via i del tipus de lluminària: 

Característiques de la via Lluminària oberta Lluminària tancada 

Neta 0,75 0,8 

Mitjana 0,68 0,7 

Bruta 0,65 0,68 

Taula A.7. Factor de manteniment en funció de les característiques de la via i de les lluminàries. 

 

 Factor d’utilització (η) 

El factor d’utilització és una mesura del rendiment del conjunt làmpada – lluminària i es 

defineix com el quocient entre el flux útil, és a dir, el que arriba a la calçada, i l’emès per la 

làmpada. Es calcula de la següent forma: 

 
  

     

  

   (A.9) 

 

Generalment es representa mitjançant corbes subministrades pels fabricants de lluminàries. 

Aquestes corbes es poden trobar en funció del quocient entre l’amplada del carrer i l’alçada 

(A/H) o bé entre els angles    i    al costat de la calçada i la vorera. 

 

 
Figura A.8. Corbes per determinar el factor d’utilització. 
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De les figures A.4 i A.5 es pot observar que hi ha dos possibles valors, un que pertany al 

costat de la vorera i l’altre al costat de la calçada, que s’obtenen de les corbes. 

 

Figura A.9. Determinació del factor d’utilització. 

 

Així doncs, per determinar el factor d’utilització total de la secció transversal del carrer només 

s’haurà de sumar els coeficients del costat de la vorera i de la calçada. 

 

A.3.2. Càlcul de la separació entre lluminàries 

Un cop definits els paràmetres d’entrada, es procedeix al càlcul de la separació entre 

lluminàries utilitzant l’expressió de la il·luminància mitjana: 

 
   

       

   
 

  

(A.10) 

 

La il·luminància mitjana (  ) depèn del factor d’utilització de la instal·lació (η), del factor de 

manteniment (  ), del flux lluminós de la làmpada (  ), de l’amplada a il·luminar de la 

calçada que en disposició bilateral és la meitat (A/2) i total (A) en disposicions unilaterals i a 

portell, i de la separació entre lluminàries (d). 

 

A.3.3. Comprovació dels resultats 

Després d’haver determinat la separació entre les lluminàries només falta comprovar si els 

resultats estan dins dels límits establers. Si és així, els càlculs es poden donar com a correctes 

i finalitzar. Per contra, si no és així s’ha de tornar a començar. Si la divergència és molt gran, 
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és recomanable canviar el flux de la làmpada escollida. A mode orientatiu, es pot utilitzar la 

següent taula que relaciona la separació i l’alçada per alguns valors d’il·luminació mitjana: 

  (lux) separació / alçada 

                

                   

                    

Taula A.8. Comprovació dels resultats lumínics. 

 

A.4. Mètodes numèrics 

Els mètodes numèrics parteixen de la idea de que no és precís calcular la il·luminància en tots 

els punts de la calçada per tenir una idea exacta de la distribució lluminosa, sinó que només 

cal fer-ho en uns quants punts representatius coneguts com a nodes. Per això, es dividirà la 

zona a estudiar en petites parcel·les, cada una amb el seu corresponent node, a les quals es 

suposarà la il·luminància uniforme. La il·luminància total de la calçada es calcularà com una 

mitjana ponderarà de les il·luminàncies de cada domini. El nombre de particions que es facin 

dependrà del grau de precisió que es vulgui obtenir. En el present cas i per fer-ho més senzill, 

s’utilitzarà el criteri dels nou punts.  

Suposant que es té un tram de via recta, com el de la figura A.6, amb una disposició unilateral 

de les lluminàries i separades per una distància d, degut a la simetria de la calçada, només farà 

falta calcular les il·luminàncies a la zona senyalada. Pel que fa a la resta de la calçada, aquests 

valors s’aniran repetint periòdicament. 

 

Figura A.10. Via recta amb disposició unilateral de les lluminàries. 
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Per fer els càlculs, es divideix la zona en nou dominis amb els seus corresponents nou punts. 

A la següent figura es pot obtenir la configuració: 

 

Figura A.11. Distribució dels punts en disposició unilateral. 

 

Així doncs, el valor mig de les il·luminància serà per aquest cas: 

   
                   

          
 

      
 
   

   
 
   

 

   
                               

  
 

Amb: 

            
 

 
 
 

 
 

   

  
    

      
 

 
 
 

 
 

   

  
     

      
 

 
 
 

 
 

   

  
     

   
 

 
 
 

 
 

   

 
     

 

Es pot demostrar fàcilment que l’expressió anterior d’   és vàlida també per a les 

disposicions a portell i bilateral. Per calcular les il·luminàncies de cada node només es 

considerarà la contribució de les lluminàries més pròximes, sense tenir en compte la resta de 

lluminàries per tenir una influència molt petita. La il·luminància de cada punt, doncs, valdrà 

              . 
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A banda del valor d’il·luminància mitjana, també es poden calcular els coeficients 

d’uniformitat mitjana i extrema de les il·luminàncies de la següent forma: 

 
         

    

  
                    

    

    
  (A.11) 

 

Per calcular les il·luminàncies es pot fer de dues maneres: 

1. Utilitzant la fórmula    
        

  
        . El valor d’I es pot obtenir dels gràfics 

polars o bé de la matriu d’intensitats. 

2. Utilitzant mètodes gràfics. Amb els mètodes gràfics els valors de les il·luminàncies 

s’obtenen per lectura directa de les corbes isolux. Per fer-ho es necessiten les corbes 

isolux de la lluminària escollida, el plànol de planta del carrer dibuixada a la mateixa 

escala que la corba isolux i una taula per anotar la lectura dels valors. 

Generalment se solen utilitzar els mètodes gràfics, on els valors de les il·luminàncies mitjanes 

es calculen en valors relatius, ja que per una mateixa lluminària s’hi poden acoblar làmpades 

de diferents fluxos lluminosos. Així doncs, la majoria de fabricants de lluminàries faciliten les 

corbes isolux en valors relatius. 

A continuació es detallen les dues formes en que es poden trobar les corbes isolux, en valors 

absoluts i valors relatius: 

 

 Valors absoluts 

El valor real de la il·luminància es calcula a partir de la següent fórmula: 

 
             

  

    
  

 

 
 
 

 (A.12) 

 

on H és l’alçada del muntatge de la lluminària,    és el flux lluminós de la làmpada i        

és el valor de la il·luminància de la corba isolux. 
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 Valors relatius 

El valor real de la il·luminància es calcula a partir de la il·luminància màxima i la 

il·luminància de la corba. La il·luminància màxima, per la seva part, depèn del flux lluminós 

de la làmpada, de l’alçada de muntatge i d’un paràmetre a que proporciona el fabricant. A 

continuació es mostren les fórmules de càlcul: 

 
       

  

  
                             (A.13) 

 

A.4.1. Enlluernament 

L’enlluernament produït pels fanals o els reflexos a la calçada són un problema considerable 

per les possibles repercussions que pugui causar. L’enlluernament és una sensació molesta 

que dificulta la visió podent, en casos extrems, provocar ceguera transitòria. Per tant, es fa 

necessari quantificar aquest fenomen i establir uns criteris de qualitat que evitin aquestes 

situacions per als usuaris.  

Es coneix com a enlluernament molest aquella sensació desagradable que es pateix quan la 

llum que arriba als ulls d’una persona és massa intensa. Aquest fenomen s’avalua d’acord 

amb una escala numèrica, obtinguda a partir d’estudis estadístics i que es recull a continuació: 

G Enlluernament Avaluació de l’enllumenat 

1 Insuportable Dolent 

3 Molest Inadequat 

5 Admissible Regular 

7 Satisfactori Bo 

9 Inapreciable Excel·lent 

Taula A.9. Qualificació de l’enlluernament. 

 

El valor G es calcula a partir de les propietats de la lluminària i de la instal·lació. 

L’enlluernament pertorbador es produeix per l’aparició d’una espècie de vel lluminós que 

provoca una visió borrosa, sense nitidesa i amb poc contrast, que desapareix quan és 

eliminada la seva causa. No obstant això, aquest fenomen no porta associadament una 
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sensació incòmoda com l’enlluernament molest. Per avaluar la pèrdua de visió s’utilitza el 

criteri de l’increment de l’umbral (TI), expressat en tant per cent: 

 
          

  

  
    (A.14) 

 

TI depèn de la luminància de vel equivalent (  ) i de la il·luminància mitjana de la calçada 

(  ). La luminància mitjana de la calçada (  ) es calcula de la següent forma: 

 
   

          

   
 (A.15) 

 

La luminància mitjana de la calçada depèn del factor d’utilització (η), del factor de 

manteniment (  ), del flux lluminós de la làmpada (  ), de l’amplada de la calçada a 

il·luminar (A) i del paràmetre    subministrat pel fabricant. Per la seva part, la luminància de 

vel (  ) es calcula com: 

 
      

    

  
 

 

   

 (A.16) 

 

La luminància de vel depèn d’un factor k que és una constant que depèn de l’edat de 

l’observador i generalment pren un valor de 10, si els angles són expressats ens graus, o bé 

       si els angles s’expressen en radiants, de la il·luminància sobre l’ull en el pla 

perpendicular a la direcció visual (    ), i de l’angle format per la direcció visual i el raig del 

llum procedent de la font de l’enlluernament (θ), valor superior a 20º. 

 

A.5. Programes lumínics 

S’utilitzaran també programes de tipus lumínic en el cas que els mètodes anteriorment 

explicats o bé siguin insuficients o bé com a suport i comprovació dels resultats obtinguts. 

Així doncs, s’utilitzarà el programa DIALUX 4.10 per a la il·luminació interior de la pista del 

pavelló poliesportiu i el programa INDALWIN, en concret la secció d’enllumenat per 

projecció, a l’hora de fer els càlculs de la il·luminació del camp de futbol, de la pista de tennis 

i de la zona de bany de la piscina a fi de tenir una distribució més exacta de les lluminàries i 
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uns càlculs més precisos dels nivells d’il·luminància mínima, màxima i mitjana, el grau 

d’enlluernament i la uniformitat. A més, aquests programes proporcionen una molt bona 

informació tan gràfica com numèrica de les variables lumíniques. 

 

A.6. Característiques dels equips d’il·luminació escollits 

A.6.1. Projector ZEUS IZX-C (INDAL) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PROJECTOR ZEUS IZX-C 

Tipus i material reflector Asimètric vertical d’alumini  

Protecció elèctrica Classe I 

Índex IP IP66 

Potència de les làmpades 150, 250 i 400 W 

Tipus de les làmpades 
Vapor de sodi alta pressió i halogenurs 

metàl·lics 

Tipus de rosca E40 

Pes 12,42 – 16 kg 

Taula A.10. Característiques tècniques del projector Zeus IZX-C d’INDAL. 

 

A.6.2. Làmpada MASTER HPI Plus BU E40 1 SL (PHILIPS) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MASTER HPI Plus BU E40 1SL 

Potències disponibles 250 i 400 W 

Índex de reproducció cromàtica 70 

Temperatura del color 6700 K 

Flux lluminós 18000 – 32500 lm 

Eficiència lluminosa 72 – 81 lm/W 

Vida útil 10.000 h 

Tipus de rosca E40 

Tensió d’arrencada 198 V 

Tensió de funcionament 128 V 

Taula A.11. Característiques tècniques làmpada MASTER HPI Plus BU E40 1SL de PHILIPS. 



28                                                                                                                                      Annex  

 

 

A.6.3. Lluminària downlight STAR 94100/EL (INDAL) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DOWNLIGHT STAR 94100/EL D’INDAL 

Tipus i material reflector Reflector simètric d’alumini 

Protecció elèctrica Classe II 

Índex IP IP44 

Potència de les làmpades 13, 18 i 26 W 

Tipus de les làmpades Fluorescència compacta 

Tipus de rosca G24q 

Taula A.12. Característiques de la lluminària STAR 94100/EL de la marca INDAL. 

 

A.6.4. Làmpada MASTER PL-C XTRA 4P (PHILIPS) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MASTER PL-C XTRA 4P/840 

Potències disponibles 13, 18 i 26 W 

Índex de reproducció cromàtica 82 

Temperatura del color 4000 K 

Flux lluminós 900 – 1800 lm 

Eficiència lluminosa 67 - 75 lm/W 

Vida útil 20000 h 

Tipus de rosca G24q 

Taula A.13. Característiques de la làmpada MASTER PL-C XTRA 4P de la marca PHILIPS. 

 

A.6.5. Lluminària downlight STAR 96100/EL (INDAL) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DOWNLIGHT STAR 96100/EL D’INDAL 

Tipus i material reflector Reflector simètric d’alumini 

Protecció elèctrica Classe II 

Índex IP IP44 

Potència de les làmpades 26, 32 i 42 W 

Tipus de les làmpades Fluorescència compacta 

Tipus de casquet GX24q 

Taula A.14. Característiques de la lluminària STAR 96100/EL de la marca INDAL. 
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A.6.6. Làmpada MASTER PL-T XTRA 4P/840 (PHILIPS) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MASTER PL-T XTRA 4P/840 

Potències disponibles 32, 42 i 57 W 

Índex de reproducció cromàtica 82 

Temperatura del color 4000 K 

Flux lluminós 1200 – 1800 lm 

Eficiència lluminosa 74 - 75 lm/W 

Vida útil 20.000 h 

Tipus casquet GX24q 

Taula A.15. Característiques de la làmpada MASTER PL-T XTRA 4P de la marca PHILIPS. 

 

A.6.7. Lluminària 201 – IXC – K (INDAL) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 201 – IXC – K d’INDAL 

Tipus i material reflector Acer prismàtic de color gris clar 

Protecció elèctrica Classe I 

Índex IP IP65 

Potència de les làmpades 18 W 

Tipus de les làmpades Fluorescent 

Tipus de casquet G13 

Taula A.16. Característiques de la lluminària 201 – IXC – K de la marca INDAL. 

 

A.6.8. Làmpada MASTER TL-D XTRA/865 (PHILIPS) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MASTER TL-D XTRA/865 

Potències disponibles 18, 36 i 58 W 

Índex de reproducció cromàtica 76 - 93 

Temperatura del color 6500 K 

Flux lluminós 1250 – 5000 lm 

Eficiència lluminosa 74 - 75 lm/W 

Vida útil 30.000 h 

Tipus de casquet G13 

Taula A.17. Característiques de la làmpada MASTER TL-D XTRA/865 de la marca PHILIPS. 



30                                                                                                                                      Annex  

 

 

A.6.9. Projector VISTA IZM-3 (INDAL) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PROJECTOR VISTA IZM-3 

Tipus i material reflector Simètric vertical d’alumini anoditzat 

Protecció elèctrica Classe I 

Índex IP IP66 

Potència de les làmpades 1000 i 2000 W 

Tipus de les làmpades Halogenurs metàl·lics 

Tipus de rosca X528 

Pes 16,15 kg 

Taula A.18. Característiques tècniques del projector Vista IZM-3. 

 

A.6.10. Làmpada MASTER MHN-LA/956 (PHILIPS) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MASTER MHN-LA/956 

Potències disponibles 1000 i 2000 W 

Índex de reproducció cromàtica > 90 

Temperatura del color 5600 K 

Flux lluminós 90000 – 190000 lm 

Eficiència lluminosa 86,5 - 93 lm/W 

Vida útil 10000 - 12000 h 

Tipus de rosca X528 

Taula A.19. Característiques tècniques de la làmpada MASTER MHN-LA 956 de PHILIPS. 

 

A.6.11. Lluminària IVA1-VS (INDAL) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES IVA1-VS 

Protecció elèctrica Classe I 

Índex IP IP65 

Potència de les làmpades 70, 100 o 150 W 

Tipus de les làmpades Vapor de sodi d’alta pressió 

Tipus de rosca E40 

Flux hemisferi superior 0% 

Taula A.20. Característiques de la lluminària IVA1-VS d’INDAL. 
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A.6.12. Làmpada MASTER SON-T APIA Xtra Plus E40 (PHILIPS) 

CARACTERÍSTIQUES MASTER SON-T APIA Xtra Plus E40 

Potències disponibles 50, 70, 100, 150, 250 i 400 W 

Índex de reproducció cromàtica 25 

Temperatura del color 1950 K 

Flux lluminós 4400 – 56000 lm 

Eficiència lluminosa 70 - 138 lm/W 

Vida útil 40000 h 

Tipus de rosca E40 

Taula A.21. Característiques de la làmpada MASTER SON-T APIA Xtra Plus E40 de PHILIPS. 

 

A.7. Il·luminació del pavelló poliesportiu 

La il·luminació del pavelló poliesportiu estarà formada per la il·luminació de la pista de joc i 

la il·luminació de la resta de dependències. El pavelló està compost per la planta baixa, on 

s’hi troba la pista, els magatzems, el bar, els vestidors i els serveis, i una planta altell formada 

per dues seccions on s’hi troba una graderia superior, una petita sala de gimnàstica i dues 

sales de calderes. La il·luminació s’ha dut a terme realitzant els càlculs lumínics en cada sala i 

per cada tipus de làmpada candidata a ser escollida. Seguidament, s’ha seleccionat aquella que 

minimitzava més la potència, complint amb les característiques i demandes prefixades. 

 

A.7.1. Il·luminació de la pista 

 Dades de partida: 

DADES DE PARTIDA POLIESPORTIU 

Amplada 23,4 m 

Llargària 43 m 

Alçada de col·locació de les lluminàries 7 m 

Alçada del pla de treball 0 m 

Potència de la làmpada 400 W 

Flux lluminós de la làmpada 32500 lm 
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Factor de manteniment 0,8 (net) 

Il·luminància mitjana 500 lux 

Taula A.22. Dades de partida de la il·luminació de la pista del pavelló. 

 

Com que la il·luminació és directa, l’índex del local es calcula de la següent forma: 

  
   

       
 

       

           
       

 

Per determinat el factor d’utilització, es farà a partir de l’índex del local anteriorment calculat 

i a partir dels coeficients de reflexió del sostre, de les parets i el terra en funció del tipus 

d’il·luminació, tal i com es detalla a la figura A.12: 

 

Figura A.12. Classificació en categories segons el tipus d’il·luminació. 

 

Així doncs, com que la il·luminació que es tindrà a la pista del pavelló és directa i extensiva, 

es catalogarà com a il·luminació A3. A continuació es calculen els coeficients de reflexió en 

funció del color del sostre, de les parets i del terra: 
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 COLOR FACTOR DE REFLEXIÓ 

 

SOSTRE 

Blanc o molt clar 0,7 - 0,8 

Clar 0,5 

Mig 0,3 

 

PARETS 

Clar 0,5 

Mig 0,3 

Fosc 0,1 

TERRA Clar 0,3 

Fosc 0,1 

Taula A.23. Coeficients de reflexió en funció del color del sostre, parets i terra. 

 

Per tant, s’escollirà un valor de 0,5 pel sostre (color clar), 0,3 per les parets (color mig) i 0,3 

pel terra (color clar).  

Una vegada determinats els coeficients de reflexió i a partir de l’índex del local i el tipus 

d’il·luminació, es calcularà el valor del factor d’utilització gràcies a les taules subministrades 

pels fabricants i que es poden veure a continuació: 

Lluminària 

Sostre 0,8 0,5 0,8 0,5 0,3 

Paret 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 

Terra 0,3 0,1 

 

A3 

 

 

K      

0,6 0,51 0,23 0,17 0,24 0,16 0,48 0,23 0,18 0,22 0,516 0,16 

0,8 0,65 0,36 0,27 0,36 0,28 0,61 0,34 0,28 0,34 0,28 0,26 

1 0,76 0,47 0,36 0,45 0,37 0,70 0,44 0,37 0,42 0,36 0,35 

1,25 0,87 0,57 0,48 0,54 0,46 0,80 0,55 0,47 0,52 0,45 0,44 

1,5 0,95 0,66 0,56 0,62 0,55 0,86 0,64 0,55 0,60 0,53 0,52 

2 1,05 0,79 0,69 0,75 0,67 0,94 0,75 0,68 0,72 0,66 0,64 

2,5 1,11 0,88 0,79 0,83 0,76 0,99 0,82 0,76 0,79 0,74 0,72 

3 1,15 0,94 0,86 0,89 0,82 1,02 0,87 0,81 0,83 0,78 0,77 

4 1,20 1,03 0,95 0,95 0,89 1,04 0,93 0,88 0,89 0,85 0,84 

5 1,23 1,09 1,01 1,00 0,94 1,05 0,96 0,92 0,92 0,88 0,88 

Taula A.24. Taula subministrada pel fabricant de lluminàries per determinar el rendiment del local. 
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Com es pot observar, entrant pels valors dels coeficients de reflexió i l’índex del local s’obté 

el valor del factor d’utilització, que queda dins de la forquilla de 0,79 i 0,88. Per obtenir el 

valor exacte s’haurà d’interpolar: 

      

       
 

         

     
       

 

Per tant, el valor del factor de manteniment serà de 0,7. A continuació, es procedirà a calcular 

el flux lluminós necessari aplicant la fórmula A.2: 

   
   

    
 

           

       
           

 

Una vegada calculat el flux lluminós total necessari, es calcularà el nombre de lluminàries 

necessàries aplicant la fórmula A.3: 

  
  

    
 

      

       
            

 

 

Tot seguit, es determinarà la situació de les lluminàries a partir de les fórmules A.4 i A.5: 

        
 

     
        

  

  
               

               
     

     
     

  

    
           

 

Seguint el mètode, es procedirà a calcular la distància de separació entre les lluminàries 

aprofitant les equacions A.6 i A.7: 
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S’ha de tenir en compte, però, la restricció de la separació màxima. Com que l’alçada del 

local és de 9 m, la distància entre l’alçada de col·locació de les lluminàries i el pla de treball 

és de 7 i el tipus de lluminària és extensiva, la distància màxima entre lluminàries serà, com 

indica la taula A.5, la següent: 

                     

Per tant, les distàncies de separació anteriorment calculades són vàlides. Com a últim, només 

queda comprovar si els resultats lumínics es poden considerar com a vàlids. Per fer-ho 

s’utilitzarà la inequació A.8: 

   
         

 
               

                

       
                       

Els resultats, doncs, tenen validesa. A continuació es detallen les característiques principals de 

la il·luminació de la pista: 

IL·LUMINACIÓ DE LA PISTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Tipus de lluminària ZEUS IZX-C 400 (Indal) 

Tipus de làmpada 
Master HPI Plus 400W/767 BU E40 1SL 

(Philips) 

Distància de separació amplada 5.85 m 

Distància de separació llargària 6,14 m 

Nombre de punts de llum 28 

Potència instal·lada 11200 W 

Taula A.25. Resum dels resultats de la il·luminació de la pista del pavelló poliesportiu. 

 

Una vegada determinada la il·luminació de la pista es procedirà a corroborar els resultats amb 

el programa lumínic INDALUX 4.10, així com fer un càlcul més exacte de la il·luminància 

màxima, mínima i mitjana i calcular també els graus d’uniformitat i d’enlluernament. A la 

figura A.13 es pot observar els nivells d’il·luminació a les diferents zones de la pista: 
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Figura A.13. Vista en planta de la col·locació de les lluminàries i dels nivells d’il·luminació a la pista de joc. 

 

A més, el programa ha proporcionat els següents valors d’interès: 

IL·LUMINACIÓ DE LA PISTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Il·luminància mitjana 516 lux 

Il·luminància mínima 363 lux 

Il·luminància màxima 797 lux 

Uniformitat d’il·luminància 70,35% 

Grau d’enlluernament màxim 25,83% 

Taula A.26. Dades de la il·luminació de la pista subministrades pel programa DIALUX. 

 

A.7.2. Il·luminació de les sales del pavelló poliesportiu 

Com a fet a destacar a l’hora de realitzar la il·luminació de les sales del pavelló poliesportiu 

s’ha de dir que s’ha obviat el factor d’utilització ja que com que les sales són de dimensions 

reduïdes, la radiació difusa lateral és negligible comparada amb la radiació total. Així doncs, 

per dur a terme la il·luminació dels vestidors, serveis, bar, despatx, zones de pas, magatzems, 

graderies, gimnàs, sales de calderes, hall d’entrada i el passadís no es tindrà en compte aquest 

factor. S’ha de tenir en consideració també que l’alçada de col·locació de les lluminàries de la 
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planta baixa és diferent que la de la planta altell i diferent alhora de la zona d’entrada, degut a 

que tenen diferents alçades de sostre,  

A continuació es detallen les dades de partida: 

DADES (Planta Baixa) 

Alçada de col·locació de les lluminàries 2,8 m 

Alçada del pla de treball 0,85 m 

Factor de manteniment 0,8 (net) 

DADES (Planta Altell) 

Alçada de col·locació de les lluminàries 2,6 m 

Alçada del pla de treball 0,85 m 

Factor de manteniment 0,8 (net) 

DADES (Zona d’entrada) 

Alçada de col·locació de les lluminàries 4 m 

Alçada del pla de treball 0,85 m 

Factor de manteniment 0,8 (net) 

Taula A.27. Dades de partida de les sales del pavelló poliesportiu. 

 

Com s’ha detallat a la memòria, la il·luminació dels serveis, del despatx i del gimnàs es farà 

amb lluminàries downlight encastades al sostre. Per contra, la resta de la il·luminació es farà 

amb pantalles fluorescents. Les característiques i nivells de cada sala es mostren seguidament: 

DADES DE PARTIDA 

Sala 
Potència 

llum 

Flux 

lluminós 

làmpada 

(  ) 

Amplada Llargària 

Nivell 

d’il·luminància 

mitjana (  ) 

Servei 1 13 W 900 lm 0,93 m 3,2 m 150 lux 

Servei 2 13 W 900 lm 0,93 m 3,2 m 150 lux 

Servei 3 13 W 900 lm 1,9 m 1,95 m 150 lux 

Servei 4 13 W 900 lm 1,9 m 0,9 m 150 lux 

Servei 5 13 W 900 lm 1,36 m 2,95 m 150 lux 

Zona de pas serveis 18 W 1300 lm 3,46 m 1,5 m 100 lux 
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Sala 
Potència 

llum 

Flux 

lluminós 

làmpada 

(  ) 

Amplada Llargària 

Nivell 

d’il·luminànci

a mitjana 

(  ) 

Bar 18 W 1300 lm 3,27 m 4,7 m 300 lux 

Magatzem 1 18 W 1300 lm 1,86 m 4,55 m 150 lux 

Magatzem 2 18 W 1300 lm 3,9 m 4,55 m 150 lux 

Magatzem 3 18 W 1300 lm 1,01 m 8,18 m 150 lux 

Despatx 32 W 2300 lm 7,2 m 4,55 m 500 lux 

Zona de pas planta altell 18 W 1300 lm 2,45 m 4,58 m 100 lux 

Accés vestidors 18 W 1300 lm 16,88 m 1,98 m 100 lux 

Vestidors (zona vestidor)x2 18 W 1300 lm 4,48 m 6,1 m 150 lux 

Vestidors (zona de pas) x2 18 W 1300 lm 2,7 m 3,95 m 150 lux 

Serveis del vestidor x2 13 W 900 lm 1,6 m 2,05 m 150 lux 

Vestidor àrbitres 18 W 1300 lm 1,96 m 3,95 m 150 lux 

Serveis àrbitres x2 13 W 900 lm 1,6 m 2,05 m 150 lux 

Accés principal 18 W 1300 lm 2,5 m 3,84 m 100 lux 

Graderies 18 W 1300 lm 23,4 m 4,7 m 100 lux 

Distribuïdor 18 W 1300 lm 3,31 m 2,97 m 150 lux 

Magatzem gimnàs 18 W 1300 lm 1,35 m 8,1 m 150 lux 

Zona de pas gimnàs 18 W 1300 lm 3,41 m 1,49 m 100 lux 

Gimnàs 42 W 3200 lm 14,79 m 8,16 m 500 lux 

Sala de calderes 1 18 W 1300 lm 2 m 8,16 m 300 lux 

Sala de calderes 2 18 W 1300 lm 1,68 m 8,16 m 300 lux 

Hall d’entrada 18 W 1300 lm 5,21 m 8,18 m 100 lux 

Passadís 18 W 1300 lm 5,21 m 47,68 m 100 lux 

Taula A.28. Dades de partida de cada sala del pavelló. 

 

Seguidament s’ha de calcular la distància de separació entre lluminàries de cada sala, tenint en 

compte la restricció de separació màxima. Tan les sales de la planta baixa com les de la planta 

altell (2,8 i 2,6 m d’alçada respectivament) tenen una alçada inferior a 4 m i el tipus de 

lluminària és extensiva. Per tant, la distància de separació màxima serà la següent: 
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Una vegada detallades les dades de partida de cada sala, així com els fluxos lluminosos de les 

làmpades escollides, les superfícies de cada local, els nivells d’il·luminància desitjats i tenint 

en compte les anteriors restriccions, s’apliquen les fórmules A.1 i A.2 i s’obtenen els següents 

resultats: 

CÀLCULS IL·LUMINACIÓ 

Sala 

Flux 

lluminós 

necessari 

(  ) 

Càlcul de 

lluminàries 

(N) 

Nombre 

lluminàries 

amplada 

(      ) 

Nombre 

lluminàries 

llargària 

(        

Nombre 

total de 

lluminàries 

Servei 1 558 lm 1 1 1 1 

Servei 2 558 lm 1 1 1 1 

Servei 3 695 lm 1 1 1 1 

Servei 4 321 lm 1 1 1 1 

Servei 5 753 lm 1 1 2 2 

Zona de pas serveis 649 lm 1 2 1 2 

Bar 5764 lm 5 2 3 6 

Magatzem 1 1587 lm 2 1 2 2 

Magatzem 2 3328 lm 3 2 2 4 

Magatzem 3 1550 lm 2 1 3 3 

Despatx 20475 lm 9 3 3 9 

Zona de pas planta altell 1403 lm 2 1 2 2 

Accés vestidors 4178 lm 4 6 1 6 

Vestidors (zona vestidor)x2 5124 lm 4 2 4 8 

Vestidors (zona de pas) x2 2000 lm 2 1 2 2 

Serveis del vestidor x2 615 lm 1 1 2 2 

Vestidor àrbitres 2242 lm 4 1 2 2 
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Sala 

Flux 

lluminós 

necessari 

(  ) 

Càlcul de 

lluminàries 

(N) 

Nombre 

lluminàries 

amplada 

(      ) 

Nombre 

lluminàries 

llargària 

(        

Nombre 

total de 

lluminàries 

Serveis àrbitres x2 615 lm 1 1 2 2 

Accés principal 1200 lm 1 1 2 2 

Graderies 13748 lm 11 9 2 18 

Distribuïdor 1844 lm 2 2 2 4 

Magatzem gimnàs 2051 lm 2 1 3 3 

Zona de pas gimnàs 636 lm 1 2 1 2 

Gimnàs 75429 lm 24 8 3 24 

Sala de calderes 1 6120 lm 5 1 5 5 

Sala de calderes 2 4324 lm 4 1 4 4 

Hall d’entrada 5328 lm 5 2 3 6 

Passadís 31052 lm 24 2 12 24 

Taula A.29. Càlcul del nombre de lluminàries i la seva situació. 

 

Tenint en consideració la separació màxima i utilitzant les fórmules A.6 i A.7 es calcularà la 

distància de separació a l’amplada i al llarg. Així mateix, només quedarà fer la comprovació 

de la il·luminància mitjana per donar com a vàlids els resultats. Per tant, utilitzant la fórmula 

A.8, es comprovarà que              . Els resultats queden recollits a la taula A.30 de la 

següent pàgina: 
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CÀLCULS IL·LUMINACIÓ 

Sala 

Distància 

separació 

       

Distància 

separació 

       

Il·luminància 

de càlcul (  ) 
 

Il·luminància 

desitjada 

(          ) 

Servei 1 0,93 m 3,2 m 241,94 lux > 150 lux 

Servei 2 0,93 m 3,2 m 241,94 lux > 150 lux 

Servei 3 1,9 m 1,95 m 194,33 lux > 150 lux 

Servei 4 1,9 m 0,9 m 421,05 lux > 150 lux 

Servei 5 1,36 m 1,48 m 358,92 lux > 150 lux 

Zona de pas serveis 1,73 m 1,5 m 400,77 lux > 100 lux 

Bar 1,64 m 1,57 m 406,01 lux > 300 lux 

Magatzem 1 1,86 m 2,23 m 245,78 lux > 150 lux 

Magatzem 2 1,95 m 2,23 m 234,43 lux > 150 lux 

Magatzem 3 1,01 m 2,81 m 377,64 lux > 150 lux 

Despatx 2,4 m 1,52 m 505,49 lux > 500 lux 

Zona de pas planta altell 2,45 m 2,29 m 185,37 lux > 100 lux 

Accés vestidors 2,81 m 1,98 m 186,7 lux > 100 lux 

Vestidors (zona vestidor)x2 1,12 m 3,05 m 304,45 lux > 150 lux 

Vestidors (zona de pas) x2 2,7 m 1,98 m 195,03 lux > 150 lux 

Serveis del vestidor x2 1,59 m 2,05 m 220,89 lux > 150 lux 

Vestidor àrbitres 1,96 m 3,05 m 173,98 lux > 150 lux 

Serveis àrbitres x2 1,59 m 2,05 m 220,89 lux > 150 lux 

Accés principal 2,5 m 1,92 m 216,67 lux > 100 lux 

Graderies 2,6 m 2,35 m 170,21 lux > 100 lux 

Distribuïdor 1,66 m 1,49 m 423,16 lux > 150 lux 

Magatzem gimnàs 1,35 m 2,7 m 285,32 lux > 150 lux 

Zona de pas gimnàs 1,71 m 1,49 m 409,38 lux > 100 lux 

Gimnàs 1,85 m 2,42 m 509,09 lux > 500 lux 

Sala de calderes 1 2 m 1,63 m 318,63 lux > 300 lux 

Sala de calderes 2 1,68 m 2,04 m 303,45 lux > 300 lux 

Hall d’entrada 2,61 m 2,73 m 146,42 lux > 100 lux 

Passadís 2,61 m 3,97 m 100,48 lux > 100 lux 

Taula A.30. Distàncies de separació entre lluminàries i comprovació dels resultats. 
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A continuació es mostren les làmpades i lluminàries escollides per a la il·luminació: 

IL·LUMINACIÓ DE LES SALES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Serveis 
Lluminària Downlight STAR 94100/EL (Indal) 

Làmpada MASTER PL-C XTRA 4P/840 13W (Philips) 

Despatx i gimnàs 
Lluminària Downlight STAR 96100/EL (Indal) 

Làmpada MASTER PL-T XTRA 4P/840 32 i 42 W (Philips) 

Magatzems, bar, zones 

de pas, sales de calderes, 

graderies, vestidors, 

passadís i hall d’entrada 

Lluminària fluorescent 201 – IXC – K (Indal) 

Làmpada MASTER TL-D XTRA/865 18 W (Philips) 

Taula A.31. Relació de les làmpades i lluminàries escollides per a la il·luminació de les sales del pavelló. 

 

Com a últim, només falta detallar el resum final de la il·luminació de les sales del 

poliesportiu: 

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ SALES PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Sala 
Potència 

llum 

Punts 

de llum 

Distància 

amplada 

Distància 

llargària 

Potència 

total 

Servei 1 13 W 1 0,93 m 3,2 m 13 W 

Servei 2 13 W 1 0,93 m 3,2 m 13 W 

Servei 3 13 W 1 1,9 m 1,95 m 13 W 

Servei 4 13 W 1 1,9 m 0,9 m 13 W 

Servei 5 13 W 2 1,36 m 1,48 m 26 W 

Zona de pas serveis 18 W 2 1,73 m 1,5 m 36 W 

Bar 18 W 6 1,64 m 1,57 m 108 W 

Magatzem 1 18 W 2 1,86 m 2,23 m 36 W 

Magatzem 2 18 W 4 1,95 m 2,23 m 72 W 

Magatzem 3 18 W 3 1,01 m 2,81 m 54 W 

Despatx 32 W 9 2,4 m 1,52 m 288 W 

Zona de pas planta altell 18 W 2 2,45 m 2,29 m 36 W 

Accés vestidors 18 W 6 2,81 m 1,98 m 216 W 

Vestidors (zona vestidor) x2 18 W 8 1,12 m 3,05 m 288 W 
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Sala 
Potència 

llum 

Punts 

de llum 

Distància 

amplada 

Distància 

llargària 

Potència 

total 

Vestidors (zona de pas) x2 18 W 2 2,7 m 1,98 m 72 W 

Serveis del vestidor x2 13 W 2 1,59 m 2,05 m 52 W 

Vestidor àrbitres 18 W 2 + 2 1,96 m 3,05 m 72 W 

Serveis àrbitres x2 13 W 1 1,59 m 2,05 m 26 W 

Accés principal 18 W 2 2,5 m 1,92 m 36 W 

Graderies 18 W 18 2,6 m 2,35 m 324 W 

Distribuïdor 18 W 4 1,66 m 1,49 m 72 W 

Magatzem gimnàs 18 W 3 1,35 m 2,7 m 54 W 

Zona de pas gimnàs 18 W 2 1,71 m 1,49 m 36 W 

Gimnàs 42 W 24 1,85 m 2,42 m 1008 W 

Sala de calderes 1 18 W 5 2 m 1,63 m 90 W 

Sala de calderes 2 18 W 4 1,68 m 2,04 m 72 W 

Hall d’entrada 18 W 6 2,61 m 2,73 m 108 W 

Passadís 18 W 24 2,61 m 3,97 m 432 W 

Escala x2 18 W 2 - - 72 W 

Taula A.32. Resum de la il·luminació a les sales del pavelló poliesportiu. 

 

La potència total instal·lada a les sales del pavelló poliesportiu, sense comptar la pista, és de 

3738 W. La potència total instal·lada al pavelló poliesportiu és de 14938 W. 

 

A.8. Il·luminació de la zona del camp de futbol 

La il·luminació de la zona del camp de futbol tindrà dos apartats, la il·luminació exterior del 

terreny de joc i la il·luminació interior de tota la zona dels vestidors. La zona dels vestidors 

comprendrà magatzems, vestidors, zones de pas, serveis, un despatx i el bar del camp. Així 

doncs, per a la il·luminació exterior s’utilitzarà el programa lumínic INDALWIN per obtenir 

uns resultats d’una manera més exacta i concisa i, per a la il·luminació interior, s’aplicarà el 

mètode dels lúmens. 
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A.8.1. Il·luminació del camp de futbol 

La il·luminació del camp de futbol perseguirà l’objectiu d’aconseguir uns bons nivells 

d’il·luminació per a que els jugadors, els àrbitres i els delegats siguin capaços de poder 

observar clarament tot el que succeeixi al camp de joc, de tal forma que puguin complir la 

seva tasca de la millor manera possible. Tal com s’explica a la memòria, els nivells 

d’il·luminació horitzontal mitjana que s’hauran de complir són de 200 lux, així com una 

uniformitat no inferior al 60% i un grau d’enlluernament reduït, en cap cas superior al 50%. 

Així doncs, per aconseguir tots aquests propòsits i a partir de les dimensions del terreny de joc 

(100 x 60 m), les làmpades i lluminàries escollides i els nivells d’il·luminació requerits, s’obté 

una demanda de 32 punts de llum repartits equitativament en quatre torres d’il·luminació. Les 

quatre torres d’il·luminació tenen una alçada de 20 m, estaran col·locades a 4 m de les línies 

laterals i a 20 m de les línies de fons, tal i com mostra la figura A.14: 

 

Figura A.14. Configuració de les torres d’il·luminació del camp de futbol. 

A continuació es mostra el tipus de làmpades i lluminàries escollides per a la il·luminació del 

camp: 

IL·LUMINACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL 

Tipus de lluminària VISTA IZM-3 (Indal) 

Tipus de làmpada MASTER MHN-LA 2000W/956 (Philips) 

Nombre de torres d’il·luminació 4 

Nombre de lluminàries per cada torre 8 

Nombre de punts de llum 32 

Potència instal·lada 64000 W 

Taula A.33. Tipus d’il·luminació escollida pel terreny de joc del camp de futbol. 



Càlcul i disseny de les instal·lacions d’un complex esportiu                                                  45 

 

 

A la figura A.15 es pot veure la configuració adoptada i la projecció de la llum sobre les 

diferents zones del terreny de joc. 

 

Figura A.15. Projecció de la il·luminació sobre el terreny de joc. 

 

A la figura A.16 es pot observar, a partir d’una escala de colors, els diferents nivells 

d’il·luminació a les zones del camp de futbol:  

 

Figura A.16. Escala de colors referida als nivells d’il·luminació al camp de futbol. 
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La figura A.17 mostra les isolínies sobreposades al terreny de joc, que indiquen els nivells 

d’il·luminància en cada zona del camp: 

 

Figura A.17. Isolínies per determinar la il·luminància a les diferents zones de joc. 

 

I a continuació, els nivells d’enlluernament sobre el terreny de joc: 

 

Figura A.18. Nivell d’enlluernament a les diferents zones de joc. 
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Els nivells d’il·luminància mitjana, màxima i mínima, així com els valors de la uniformitat 

mitjana i el grau d’enlluernament queden remarcats a la següent taula: 

RESULTATS IL·LUMINACIÓ CAMP DE FUTBOL 

Nivell d’il·luminància mitjana 301,65 lm 

Nivell d’il·luminància mínima 194,63 lm 

Nivell d’il·luminància màxima 476,52 lm 

Uniformitat d’il·luminància 65% 

Grau d’enlluernament mitjà 32,23% 

Grau d’enlluernament mínim 27,08% 

Grau d’enlluernament màxim 39,09% 

Taula A.34. Resultats de la il·luminació al terreny de joc del camp de futbol. 

 

A.8.2. Il·luminació del bar i dels vestidors del camp de futbol 

Com en el cas de la il·luminació interior de les sales del pavelló poliesportiu, en aquest capítol 

tampoc s’ha tingut en compte el factor d’utilització ja que com que les sales són de 

dimensions reduïdes, la radiació difusa lateral és negligible comparada amb la radiació total. 

Per tant, a l’hora d’aplicar el mètode dels lúmens per determinar la il·luminació de les 

diferents sales, no es tindrà en compte aquest factor. El càlcul de la il·luminació que es durà a 

terme en aquest apartat comprendrà la il·luminació dels cinc vestidors (dos locals, dos 

visitants i un dels àrbitres), de les zones de pas, del magatzem, dels serveis, del despatx i del 

bar del camp de futbol. A continuació es detallen les dades de partida: 

DADES DE LES DEPENDÈNDIES DEL CAMP DE FUTBOL 

Alçada de col·locació de les lluminàries 3 m 

Alçada del pla de treball 0,85 m 

Factor de manteniment 0,8 (net) 

DADES DEL BAR 

Alçada de col·locació de les lluminàries 2,6 m 

Alçada del pla de treball 0,85 m 

Factor de manteniment 0,8 (net) 

Taula A.35. Dades de partida de les sales del pavelló poliesportiu. 
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S’ha fet el càlcul lumínic de cada sala per cada tipus de làmpada i, en cada sala, s’ha 

seleccionat aquella que minimitzava més la potència, complint amb les característiques i 

demandes prefixades. Tal i com s’explica a la memòria, la il·luminació dels serveis i del 

despatx es farà amb lluminàries downlight encastades al sostre. Per contra, la resta de la 

il·luminació es farà amb pantalles fluorescents. Els resultats són els següents:  

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ SALES ZONA CAMP DE FUTBOL 

Sala 
Potència 

llum 

Flux 

lluminós 

làmpada (  ) 

Amplada Llargària 

Nivell 

d’il·luminància 

mitjana (  ) 

VESTIDORS LOCAL i VISITANT (2 LOCAL i 2 VISITANT) 

Zona Vestidor x4 18 W 1300 lm 4 m 3,31 m 150 lux 

Zona Dutxes x4 18 W 1300 lm 2,4 m 2,2 m 150 lux 

Zona Accés x4 18 W 1300 lm 1,5 m 2,3 m 150 lux 

Servei x4 13 W 900 lm 1,8 m 2,2 m 150 lux 

Zona de pas x4 18 W 1300 lm 1,9 m 2,15 m 100 lux 

Comunicador x4 18 W 1300 lm 3,65 m 1,06 m 150 lux 

VESTIDORS ÀRBITRES 

Zona Accés 18 W 1300 lm 3,64 m 2,7 m 150 lux 

Zona Vestidor 18 W 1300 lm 5,61 m 1,64 m 150 lux 

Zona Dutxes 18 W 1300 lm 1,9 m 1,6 m 150 lux 

Servei 13 W 900 lm 1,9 m 1,91 m 150 lux 

Zona Despatx 18 W 1300 lm 1,9 m 1,9 m 400 lux 

ALTRES 

Sala de reunions 32 W 2300 lm 3,64 m 5,61 m 500 lux 

Magatzem 18 W 1300 lm 4 m 5,61 m 150 lux 

Entrada camp 18 W 1300 lm 3,65 m 5,61 m 100 lux 

Servei tipus 1 x2 13 W 900 lm 1,95 m 1,35 m 150 lux 

Servei tipus 2 x2 13 W 900 lm 1,95 m 1,3 m 150 lux 

BAR DEL CAMP DE FUTBOL 

Zona Clients 18 W 1300 lm 6,8 m 7,55 m 200 lux 

Zona Barra 18 W 1300 lm 5 m 2,25 m 200 lux 

Zona Cuina 18 W 1300 lm 1,7 m 2,15 m 300 lux 

Taula A.36. Dades de partida de la zona dels vestidors del camp de futbol. 
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Seguidament s’ha de calcular la distància de separació entre lluminàries de cada sala, tenint en 

compte la restricció de separació màxima. Tan les sales del bar com les de la zona dels 

vestidors (2,6 i 3 m d’alçada respectivament) tenen una alçada de sostre inferior a 4 m i el 

tipus de lluminària és extensiva. Per tant, la distància de separació màxima serà la següent: 

                                

                                     

 

A continuació es calculen el flux lluminós necessari i el nombre de lluminàries tan 

horitzontalment com transversalment a partir de les fórmules A.1 i A.2: 

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ SALES ZONA CAMP DE FUTBOL 

Sala 

Flux 

lluminós 

necessari 

(  ) 

Càlcul de 

lluminàries 

(N) 

Nombre 

lluminàries 

amplada 

(      ) 

Nombre 

lluminàries 

llargària 

(        

Nombre 

total de 

lluminàries 

VESTIDORS LOCAL i VISITANT (2 LOCAL i 2 VISITANT) 

Zona Vestidor x4 2485 lm 2 2 1 2 

Zona Dutxes x4 990 lm 1 1 1 1 

Zona Accés x4 647 lm 1 1 1 1 

Servei x4 743 lm 1 1 1 1 

Zona de pas x4 766 lm 1 1 1 1 

Comunicador x4 484 lm 1 2 1 2 

VESTIDORS ÀRBITRES 

Zona Accés 1843 lm 2 2 1 2 

Zona Vestidor 1725 lm 2 2 1 2 

Zona Dutxes 570 lm 1 1 1 1 

Servei 680 lm 1 1 1 1 

Zona Despatx 1900 lm 2 2 1 2 

ALTRES 

Sala de reunions 12763 lm 6 2 3 6 

Magatzem 4208 lm 4 2 2 4 

Entrada camp 2560 lm 2 2 2 4 
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Sala 

Flux 

lluminós 

necessari 

(  ) 

Càlcul de 

lluminàries 

(N) 

Nombre 

lluminàries 

amplada 

(      ) 

Nombre 

lluminàries 

llargària 

(        

Nombre 

total de 

lluminàries 

Servei tipus 1 x2 494 lm 1 1 1 1 

Servei tipus 2 x2 475 lm 1 1 1 1 

BAR DEL CAMP DE FUTBOL 

Zona Clients 12835 lm 10 3 4 12 

Zona Barra 2813 lm 3 3 1 3 

Zona Cuina 1371 lm 2 1 2 2 

Taula A.37. Càlcul del nombre de lluminàries i la seva situació. 

 

Tal i com s’ha fet amb la il·luminació interior de les sales del pavelló poliesportiu, tenint en 

consideració la separació màxima i utilitzant les fórmules A.6 i A.7 es calcularà la distància 

de separació a l’amplada i al llarg. Així mateix, només quedarà fer la comprovació de la 

il·luminància mitjana. Per tant, utilitzant la fórmula A.8, es comprovarà que              . 

Si els resultats compleixen amb aquestes dues restriccions anteriorment explicades, es podran 

considerar els resultats com a vàlids: 

 

A la taula A.38 queden resumits els resultats dels càlculs aplicats: 

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ SALES ZONA CAMP DE FUTBOL 

Sala 

Distància 

separació 

       

Distància 

separació 

       

Il·luminància 

de càlcul 

(  ) 

 

Il·luminància 

desitjada 

(          ) 

VESTIDORS LOCAL i VISITANT (2 LOCAL i 2 VISITANT) 

Zona Vestidor x4 2 m 3,31 m 157,10 lux > 150 lux 

Zona Dutxes x4 2,4 m 2,2 m 196,97 lux > 150 lux 

Zona Accés x4 1,5 m 2,3 m 301,45 lux > 150 lux 

Servei x4 1,8 m 2,2 m 242,42 lux > 150 lux 

Zona de pas x4 1,9 m 2,15 m 254,59 lux > 100 lux 

Comunicador x4 1,83 m 1,06 m 537,61 lux > 150 lux 



Càlcul i disseny de les instal·lacions d’un complex esportiu                                                  51 

 

 

Sala 

Distància 

separació 

       

Distància 

separació 

       

Il·luminància 

de càlcul 

(  ) 

 

Il·luminància 

desitjada 

(          ) 

VESTIDORS ÀRBITRES 

Zona Accés 1,82 m 2,7 m 211,64 lux > 150 lux 

Zona Vestidor 2,81 m 1,64 m 226,08 lux > 150 lux 

Zona Dutxes 1,9 m 1,6 m 342,11 lux > 150 lux 

Servei 1,9 m 1,91 m 264,54 lux > 150 lux 

Zona Despatx 2 m 1,9 m 547,37 lux > 400 lux 

ALTRES 

Sala de reunions 1,82 m 1,87 m 540,64 lux > 500 lux 

Magatzem 2 m 2,81 m 185,38 lux > 150 lux 

Entrada camp 1,83 m 2,81 m 203,16 lux > 100 lux 

Servei tipus 1 x2 1,2 m 0,69 m 364,67 lux > 150 lux 

Servei tipus 2 x2 1,22 m 0,66 m 378,70 lux > 150 lux 

BAR DEL CAMP DE FUTBOL 

Zona Clients 2,27 m 1,89 m 243,09 lux > 200 lux 

Zona Barra 1,67 m 2,25 m 277,33 lux > 200 lux 

Zona Cuina 1,7 m 1,08 m 569,08 lux > 300 lux 

Taula A.38. Distància de separació entre lluminàries i comprovació de resultats. 

 

Una vegada determinades la situació de les lluminàries i comprovats els nivells 

d’il·luminància es detallen, a continuació, el tipus de làmpades i lluminàries escollides per a 

la il·luminació: 

IL·LUMINACIÓ DE LES SALES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Serveis 
Lluminària Downlight STAR 94100/EL (INDAL) 

Làmpada MASTER PL-C XTRA 4P/840 13W (PHILIPS) 

Sala de reunions 
Lluminària Downlight STAR 96100/EL (INDAL) 

Làmpada MASTER PL-T XTRA 4P/840 32 i 32 W (PHILIPS) 

Magatzems, bar, zones 

de pas i vestidors 

Lluminària fluorescent 201 – IXC – K (INDAL) 

Làmpada MASTER TL-D XTRA/865 18 i 36 W (PHILIPS) 

Taula A.39. Relació de les làmpades i lluminàries escollides per a la il·luminació de la zona del camp de futbol. 
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Com a últim, s’exposa un resum de la il·luminació aplicada a la zona dels vestidors i del bar 

del camp de futbol: 

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ SALES ZONA CAMP DE FUTBOL 

Sala 
Potència 

llum 

Punts de 

llum 

Distància 

amplada 

Distància 

llargària 
Potència total 

VESTIDORS LOCAL i VISITANT (2 LOCAL i 2 VISITANT) 

Zona Vestidor x4 18 W 2 2 m 3,31 m 144 W 

Zona Dutxes x4 18 W 1 2,4 m 2,2 m 72 W 

Zona Accés x4 18 W 1 1,5 m 2,3 m 72 W 

Servei x4 13 W 1 1,8 m 2,2 m 52 W 

Zona de pas x4 18 W 1 1,9 m 2,15 m 72 W 

Comunicador x4 18 W 2 1,83 m 1,06 m 144 W 

VESTIDORS ÀRBITRES 

Zona Accés 18 W 2 1,82 m 2,7 m 36 W 

Zona Vestidor 18 W 2 2,81 m 1,64 m 36 W 

Zona Dutxes 18 W 1 1,9 m 1,6 m 18 W 

Servei 13 W 1 1,9 m 1,91 m 13 W 

Zona Despatx 18 W 2 2 m 1,9 m 36 W 

ALTRES 

Sala de reunions 32 W 6 1,82 m 1,87 m 192 W 

Magatzem 18 W 4 2 m 2,81 m 72 W 

Entrada camp 18 W 4 1,83 m 2,81 m 72 W 

Servei tipus 1 x2 13 W 1 1,2 m 0,69 m 26 W 

Servei tipus 2 x2 13 W 1 1,22 m 0,66 m 26 W 

BAR DEL CAMP DE FUTBOL 

Zona Clients 18 W 12 2,27 m 1,89 m 216 W 

Zona Barra 18 W 3 1,67 m 2,25 m 54 W 

Zona Cuina 18 W 2 1,7 m 1,08 m 36 W 

Taula A.40. Resultats de la il·luminació interior de la zona del camp de futbol. 
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A.9. Il·luminació de la pista de tennis 

La il·luminació de la pista de tennis es farà amb l’objectiu de garantir un mínim de 200 lux 

d’il·luminància mitjana i una uniformitat no inferior al 60% amb l’objectiu que les persones 

que hi participin puguin jugar amb unes condicions adequades de visibilitat i confort. 

Per aconseguir aquest propòsit i a partir de les dimensions del terreny de joc 

(23,77 x 10,97 m), les làmpades i lluminàries escollides i els nivells d’il·luminació requerits, 

s’obté una demanda de 12 punts de llum repartits equitativament en quatre torres 

d’il·luminació. Les quatre torres d’il·luminació tenen una alçada de 10 m, estaran col·locades 

a 3,5 m de les línies laterals i a 3,5 m de les línies de fons, tal i com mostra la figura A.19. Per 

obtenir els resultats d’il·luminàncies, uniformitats i enlluernaments s’ha utilitzat, com en el 

cas del camp de futbol, el programa INDALWIN.  

 

Figura A.19, Distribució de les torres d’il·luminació i orientació dels projectors de la pista de tennis. 

 

IL·LUMINACIÓ DE LA PISTA DE TENNIS 

Tipus de lluminària ZEUS IZX-D (Indal) 

Tipus de làmpada 
MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 

1 SL (Philips) 

Nombre de torres d’il·luminació 4 

Nombre de lluminàries per cada torre 3 

Nombre de punts de llum 12 

Potència instal·lada 4800 W 

Taula A.41. Tipus d’il·luminació escollida per la pista de tennis. 
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A la figura A.20 es pot observar, a partir d’una escala de colors, els diferents nivells 

d’il·luminació a les zones de la pista de tennis. 

 

Figura A.20. Escala de colors referida als nivells d’il·luminació de la pista de tennis. 

 

La figura A.21 mostra les isolínies sobreposades al terreny de joc, que indiquen els nivells 

d’il·luminància en cada zona de la pista: 

 

Figura A.21. Isolínies per determinar la il·luminància a les diferents zones de joc. 
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I a continuació, els nivells d’enlluernament sobre el terreny de joc: 

 

Figura A.22. Nivell d’enlluernament a les diferents zones de joc. 

 

Els nivells d’il·luminància mitjana, màxima i mínima, així com els valors de la uniformitat 

mitjana i el grau d’enlluernament queden remarcats a la següent taula: 

RESULTATS IL·LUMINACIÓ PISTA DE TENNIS 

Nivell d’il·luminància mitjana 239,79 lm 

Nivell d’il·luminància mínima 191,52 lm 

Nivell d’il·luminància màxima 268,40 lm 

Uniformitat d’il·luminància 80% 

Grau d’enlluernament mitjà 25,89% 

Grau d’enlluernament mínim 22,98% 

Grau d’enlluernament màxim 28,45% 

Taula A.42. Resultats de la il·luminació a la pista de tennis. 

 

A.10. Il·luminació de les piscines 

La il·luminació de les piscines es dividirà en la il·luminació exterior de la zona de bany, la 

il·luminació exterior de les zones de pas i la il·luminació interior dels vestidors. 
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A.10.1. Il·luminació de la zona de bany 

La il·luminació de la zona de bany de la piscina es farà amb l’objectiu de garantir 100 lux 

d’il·luminància mitjana i un grau d’enlluernament en cap cas superior al 50%. La uniformitat, 

a diferència dels casos anteriors, no jugarà un paper important però es pretendrà que sigui la 

més alta possible. 

 

 

Figura A.23. Composició de les torres d’il·luminació a la zona de bany de la piscina 

 

A continuació es mostra el tipus de làmpades i lluminàries escollides per a la il·luminació del 

camp: 

IL·LUMINACIÓ DE LA ZONA DE BANY 

Tipus de lluminària Vista IZM-3 MN 1000 (Indal) 

Tipus de làmpada MASTER MHN-LA 1000W/956 (Philips) 

Nombre de torres d’il·luminació 4 

Nombre de lluminàries per cada torre 1 

Nombre de punts de llum 4 

Potència instal·lada 4000 W 

Taula A.43. Tipus d’il·luminació de la zona de bany de les piscines. 
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La figura A.24 mostra les isolínies sobreposades a la zona de bany, que indiquen els nivells 

d’il·luminància en cada zona de les piscines: 

 

Figura A.24. Nivells d’il·luminació de la zona de bany de les piscines. 

 

Els resultats referents a la il·luminació subministrats pel programa de càlcul INDALWIN 

queden reflectits a la següent taula: 

RESULTATS IL·LUMINACIÓ DE LES PISCINES 

Nivell d’il·luminància mitjana 103,26 lm 

Nivell d’il·luminància mínima 72,88 lm 

Nivell d’il·luminància màxima 145,23 lm 

Uniformitat d’il·luminància 70,58% 

Grau d’enlluernament mitjà 36,39% 

Grau d’enlluernament mínim 40,98% 

Grau d’enlluernament màxim 30,73% 

Taula A.44. Resultats de la il·luminació de la zona de bany de les piscines. 
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A.10.2. Il·luminació dels vestidors de la piscina 

Els dos vestidors de la piscina tenen unes dimensions de 8,11 x 17,64 m. A l’interior de cada 

vestidor, a més, s’hi troben tres serveis de dimensions 1,95 x 1,35 m. Atès que és il·luminació 

interior, s’utilitzarà el mètode dels lúmens explicat al capítol A.2. Com en el cas de la 

il·luminació interior de les dependències del pavelló poliesportiu i dels vestidors del camp de 

futbol, no s’ha tingut en compte el factor d’utilització ja que com que les sales són de 

dimensions reduïdes, la radiació difusa lateral és negligible comparada amb la radiació total.  

A continuació es detallen les dades de partida: 

DADES 

Alçada de col·locació de les lluminàries 3 m 

Alçada del pla de treball 0,85 m 

Factor de manteniment 0,8 (net) 

Taula A.45. Dades de partida per a la il·luminació dels vestidors de la piscina. 

 

Seguidament es calculen el flux lluminós necessari i el nombre de lluminàries tan 

horitzontalment com transversalment a partir de les fórmules A.1 i A.2: 

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ VESTIDORS PISCINA 

Sala 

Flux 

lluminós 

necessari 

(  ) 

Càlcul de 

lluminàries 

(N) 

Nombre 

lluminàries 

amplada 

(      ) 

Nombre 

lluminàries 

llargària 

(        

Nombre 

total de 

lluminàries 

Zona vestidor x2 16192 lm 13 2 7 14 

Zona dutxes x2 3435 lm 3 1 3 3 

Serveis masculí 900 lm 1 1 1 1 

Serveis femení 900 lm 1 1 1 1 

Taula A.46. Càlcul del flux lluminós necessari i nombre de lluminàries sobre el pla. 

 

Desrpés s’ha de calcular la distància de separació entre lluminàries dels vestidors, tenint en 

compte la restricció de separació màxima. L’alçada dels vestidors és de 3 m, inferior a 4 m, i 

el tipus de lluminària és extensiva. Per tant, la distància de separació màxima serà la següent: 



Càlcul i disseny de les instal·lacions d’un complex esportiu                                                  59 

 

 

                               

 

Només queda calcular la distància de separació entre lluminàries i fer la comprovació: 

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ VESTIDORS PISCINA 

Sala 

Distància 

separació 

       

Distància 

separació 

       

Il·luminància 

de càlcul 

(  ) 

 

Il·luminància 

desitjada 

(          ) 

Zona vestidor x2 3,03 m 2,04 m 168,6 lux > 150 lux 

Zona dutxes x2 1,85 m 3,3 m 305,61 lux > 150 lux 

Serveis masculí x3 1,2 m 0,69 m 364,67 lux > 150 lux 

Serveis femení x3 1,2 m 0,69 m 364,67 lux > 150 lux 

Taula A.47. Distància de separació entre lluminàries i comprovació dels resultats. 

 

Una vegada determinades la situació de les lluminàries i comprovats els nivells 

d’il·luminància es detallen, a continuació, el tipus de làmpades i lluminàries escollides per a 

la il·luminació: 

IL·LUMINACIÓ VESTIDORS PISCINA 

Vestidors 
Lluminària fluorescent 201 – IXC – K (Indal) 

Làmpada MASTER TL-D XTRA/865 18 W (Philips) 

Serveis 
Lluminària Downlight STAR 94100/EL (Indal) 

Làmpada MASTER PL-C XTRA 4P/840 13W (Philips) 

Taula A.48. Tipus de làmpada i lluminària escollides per a la il·luminació dels vestidors de la piscina. 

 

Finalment, els resultats de la il·luminació dels vestidors de la piscina són els que es 

reflecteixen a continuació: 

CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ VESTIDORS PISCINA 

Sala 
Potència 

llum 

Punts de 

llum 

Distància 

amplada 

Distància 

llargària 

Potència 

total 

Zona vestidor x2 18 W 28 3,03 m 2,04 m 504 W 

Zona dutxes x2 18 W 6 1,85 m 3,3 m 108 W 
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Sala 
Potència 

llum 

Punts de 

llum 

Distància 

amplada 

Distància 

llargària 

Potència 

total 

Serveis masculí x3 13 W 1 1,2 m 0,69 m 39 W 

Serveis femení x3 13 W 1 1,2 m 0,69 m 39 W 

Taula A.49. Resultats de la il·luminació als vestidors de la piscina. 

 

A.10.3. Il·luminació de les zones de pas de la piscina 

Per dur a terme la il·luminació de les zones de pas de la piscina s’ha utilitzat el mètode del 

factor d’utilització per trobar les distàncies de separació entre lluminàries i, per calcular els 

enlluernaments pertorbadors, s’ha utilitzat una adaptació del mètode dels nou punts. 

Per tant, aquesta zona s’ha decidit assimilar-la a un carrer d’amplada de 7 m per poder 

realitzar els càlculs d’aplicació de l’esmentat mètode. Com que tant de la part boscosa com 

del carrer que hi té a sobre el separa un talús de 9 m, s’ha decidit col·locar les lluminàries a 

8 m d’alçada. 

Les dades de partida que es necessiten per aplicar el mètode són: 

DADES DE PARTIDA 

Alçada de col·locació de les lluminàries (H) 8 m 

Amplada de la calçada (A) 7 m 

Nivell d’il·luminància mitjana (  ) 15 lux 

Potència de la làmpada (P) 100 W 

Flux lluminós de la làmpada (  ) 9000 lm 

Factor de manteniment (  ) 0,7 (Tancada / Mitja) 

Taula A.50. Dades de partida de la zona de pas de la piscina. 

 

S’ha escollit un factor de manteniment de 0,7 ja que es tracta d’una lluminària tancada i la 

zona on està ubicat el complex esportiu és d’un entorn mig, ni molt net ni molt brut. 

Pel que fa al factor d’utilització, aquest es troba en la gràfica subministrada pel fabricant. Per 

trobar-lo s’ha d’entrar amb el valor obtingut de fer la divisió    . Donat que les lluminàries 

es troben enganxades a la paret, l’amplada del costat de la vorera (  ) es pot negligir i igualar 
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a zero. Per tant,  només hi haurà el coeficient del costat de la calçada i aquest serà el factor 

d’utilització.  

Llavors:             

Per tant a les gràfiques del factor d’utilització s’ha d’entrar amb el valor: 

 

 
 

 

 
       

Si es fa, s’obté un factor d’utilització (η) de       . Amb totes aquestes dades si s’aplica 

l’equació A.10 es calcula la distància entre lluminàries: 

  
       

    
 

             

    
      

Si es comproven els resultats, es veu que la distància és correcta ja que segons la taula A.8, 

com que la divisió          , no entra en contradicció amb que la il·luminància mitjana 

sigui de quinze lux. 

 

A.11. Il·luminació del passadís exterior 

Les dades de partida que es necessiten per aplicar el mètode són: 

DADES DE PARTIDA 

Alçada de col·locació de les lluminàries (H) 4,2 m 

Amplada de la calçada (A) 3 m 

Nivell d’il·luminància mitjana (  ) 15 lux 

Potència de la làmpada (P) 70 W 

Flux lluminós de la làmpada (  ) 5900 lm 

Factor de manteniment (  ) 0,7 (Tancada / Mitjana) 

Taula A.51. Dades de partida del passadís exterior. 

 

S’ha escollit un factor de manteniment de 0,7 ja que es tracta d’una lluminària tancada i la 

zona on està ubicada la nau és d’un entorn mig, ni molt net ni molt brut. Pel que fa al factor 

d’utilització, aquest es troba en la gràfica subministrada pel fabricant. Per trobar-lo s’ha 

d’entrar amb el valor obtingut de fer la divisió    . 
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Donat que les lluminàries es troben enganxades  a la paret, l’amplada del costat de la vorera 

(  ) es pot negligir i igualar a zero. Per tant, només hi haurà el coeficient del costat de la 

calçada i aquest serà el factor d’utilització. 

Llavors:                  

Per tant a les gràfiques del factor d’utilització s’ha d’entrar amb el valor: 

 

 
 

 

   
       

Si es fa, s’obté un factor d’utilització (η) de       . A més, la disposició de les lluminàries 

ha de ser unilateral ja que la divisió     és inferior a 1. Amb totes aquestes dades si s’aplica 

l’equació A.10 es calcula la distància entre lluminàries: 

  
       

    
 

             

      
         

 

Si es comproven els resultats, es veu que la distància és correcta ja que segons la taula A.8, 

com que la divisió          , no entra en contradicció amb que la il·luminància mitjana 

sigui de quinze lux. 

 

A.12. Il·luminació del jardí contigu als vestidors del camp de futbol 

Per dur a terme la il·luminació del jardí, s’ha assignat a aquesta zona tres llums col·locats tal i 

com es poden veure al plànol número 6. Com que la zona efectiva on es poden col·locar els 

llums fa uns 39 m de llargària, es pot considerar que els llums estan separats la distància 

següent: 

          
     

      
 

 

      
 

  

 
      

 

A mode aproximatiu, es pot utilitzar l’equació A.10 aïllant la    enlloc de la distància per tal 

de veure quina seria, aproximadament, la il·luminància mitjana que tindria aquesta zona. Si es 
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considera que la amplada mitjana és d’uns 13 m i que, conseqüentment, el factor d’utilització 

és de 0,42, la il·luminància mitjana resultant és la següent: 

   
       

   
 

             

     
           

Com es pot veure, aquesta il·luminància mitjana és molt pròxima als 15 lux que es volen 

tenir. 

 

A.13. Càlcul de la il·luminació intrusa 

Degut a la qualificació de la zona com a E3 i segons la Llei 6/2001, la il·luminació intrusa ha 

de ser inferior a cinc lux en horari nocturn. 

La superfície on està col·locada tota la zona esportiva està dins de la població, i només limita 

amb la massa boscosa l’àrea que ocupen les piscines. Degut a que les piscines estan situades 

en un talús de 9 m per sota del bosc i que les lluminàries (a un metre per sota de la massa 

boscosa) no emeten flux lluminós en el seu hemisferi superior, es por dir que no arriba 

il·luminació intrusa a la zona boscosa. Per tant, es compleix el que disposa la Llei 6/2001. 

 

A.14. Càlcul de l’enlluernament pertorbador 

Degut a la qualificació de la zona com a E3 i segons la Llei 6/2001, el valor màxim permès 

d’enlluernament pertorbador és del 15%. 

Per tal de determinar si es compleixen els requisits demanats per la llei, es determinarà 

l’enlluernament pertorbador en els punts més crítics.  Per fer-ho, s’utilitzarà una adaptació del 

mètode dels nou punts, fent servir les corbes isolux de les lluminàries per tal de trobar les 

luminàncies mitjana i de vel equivalent, i determinar així l’enlluernament pertorbador en cada 

un d’aquests punts. 

Els sis punts més crítics pel que fa a enlluernament pertorbador són els que es mostren a 

continuació: 
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Figura A.25. Punts més crítics de l’enlluernament pertorbador 

 

A continuació es mostrarà el càlcul per al punt més desfavorable, el punt P4, i es donarà els 

resultats dels altres punts ja que el procediment a seguir és el mateix per a tots. En el punt P4 

hi contribueixen al seu enlluernament les dues lluminàries que té més properes, ja que les 

altres que també s’hi troben a prop el seu angle és inferior a 20º. Si sobre el plànol es 

col·loquen les corbes isolux de les dues lluminàries, s’obtenen les següents figures: 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de determinar l’enlluernament pertorbador, s’ha de calcular les luminàncies mitjana i 

de vel equivalent. 

Figures A.26 i A.27. Corbes isolux de les lluminàries sobre el punt P4 
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La luminància mitjana, es calcula mitjançant l’equació A.15. Si s’opera amb ella, s’arriba a 

una expressió on la luminància mitjana només depèn de la il·luminància mitjana i del 

paràmetre Qo subministrat pel fabricant: 

   
          

   
       

 

Es pot considerar que la il·luminància mitjana val quinze lux en tots els punts de la zona 

esportiva exterior il·luminada amb les lluminàries IVA1-VS. Pel que fa al paràmetre   , el 

fabricant indica que el seu valor és de 0,07. Per tant, la luminància mitjana en tots els punts de 

la zona val: 

                            

 

Per altra banda, per calcular la luminància de vel equivalent s’ha d’utilitzar l’equació A.16. 

En ella, a més de la constant k (que si s’expressen els angles en graus té un valor de deu), hi 

apareixen la il·luminància que rep l’ull procedent de la lluminària (    ) i l’angle (θ) format 

per la direcció visual i el raig de llum. 

La il·luminància que rep l’ull en el punt, es calcula amb les corbes isolux i amb les 

expressions A.12 i A.13 tal i com es mostra a continuació. 

El fabricant de les lluminàries dóna les corbes isolux expressades en valors relatius 

(percentatge) a la il·luminància màxima. D’aquesta manera, de la primera lluminària s’extreu 

que en el punt P4 hi contribueix amb un 27,33% i que la segona hi contribueix amb un 

27,57%. Per tant, s’obté que el valor de les corbes isolux en el punt són: 
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Per trobar la il·luminància real que hi ha en el punt P4 s’ha d’aplicar l’equació A.12. Per fer-

ho s’ha de trobar abans la il·luminància màxima amb l’equació A.13. Les dades que es 

necessiten per trobar aquesta il·luminància màxima són: 

DADES 

Paràmetre a 0,216 

Flux lluminós de la làmpada (  ) 9000 lm 

Altura de muntatge lluminàries (h) 8 m 

Taula A.52. Dades de partida de la lluminària. 

 

Si ara s’aplica la fórmula A.13 s’obté: 

       
  

  
       

    

  
            

 

Finalment s’obtenen les il·luminàncies en el punt P4: 

                                            

                                            

 

En el cas de les lluminàries IVA1-VS de 70 W, el paràmetre a val 0,169 i   , 5900 lux. 

Una vegada obtinguda la il·luminància que rep l’ull (    ), s’ha de calcular angle (θ) format 

per la direcció visual i el raig de llum. Si es considera l’alçada mitjana d’una persona (1,75 

m),  la vista queda aproximadament a uns 1,6 m del terra. D’aquesta manera la distància entre 

les lluminàries i els ulls de l’observador s’obtenen de la resta d’aquest valor a l’alçada de 

col·locació de les lluminàries. Per tant, per calcular l’angle θ entre la direcció visual i el raig 

de llum en les diferents zones s’ha utilitzat l’expressió: 

Zona de pas de la piscina:            
   

         
 

Zona del passadís exterior:            
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Zona jardí del camp de futbol:           
   

         
 

 

On “distància” és la distància horitzontal entre el punt de càlcul i la lluminària. 

Amb les dades obtingudes de les corbes isolux i aplicant aquestes equacions, per les dues 

lluminàries que intervenen en l’enlluernament pertorbador del punt P4, s’obtenen els següents 

resultats: 

Lluminària Distància (m) θ (º)        (%)       (lux) 

1 10,83 30,569 27,33 8,3 

2 10,74 30,786 27,57 8,37 

Taula A.53. Angles i      del punt P4. 

 

Amb aquestes dades i aplicant l’equació A.16 s’obté la luminància de vel equivalent: 

      
    

  
 

 

   

     
   

       
 

    

       
         

 

Finalment, en aplicar l’equació A.14 s’obté l’enlluernament pertorbador del punt P4: 

          
  

  
       

      

       
        

Si es realitza el mateix procediment per la resta de punts s’obtenen els següents resultats: 

Punt Lluminàries Lm (     ) Lv TI (%) 

P1 2 1,05 0,0838 5,32 

P2 2 1,05 0,0895 5,68 

P3 2 1,05 0,0424 2,69 

P4 2 1,05 0,1772 11,24 

P5 1 1,05 0,1355 8,60 

P6 2 1,05 0,1487 9,43 

Taula A.54. Càlcul de l’enlluernament pertorbador. 
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Com es pot veure cap dels punts crítics sobrepassa l’enlluernament pertorbador màxim 

permès per la llei que és del 15%. Per tant, pel que fa a enlluernament pertorbador, la 

il·luminació exterior és correcta. 

Així, la zona exterior té un total de 19 punts de llum i una potència lumínica de 1750 W. 

L’especificació de la il·luminació de la zona és la següent: 

PUNTS DE LLUM DE LA ZONA DE PAS DE LA PISCINA 

Distància de separació entre lluminàries 21 m 

Alçada de col·locació 8 

Punts de llum 11 

Potència 1100 W 

PUNTS DE LLUM DEL PASSADÍS EXTERIOR 

Distància de separació entre lluminàries 14,42 m 

Alçada de col·locació 4,2 

Punts de llum 5 

Potència 350 W 

PUNTS DE LLUM DEL JARDÍ CONTIGU ALS VESTIDORS 

Distància de separació entre lluminàries 13 m 

Alçada de col·locació 5 m 

Punts de llum 3 

Potència 300 W 

TOTAL IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

Punts de llum totals 19 

Potència total 1750 W 

Punt d’enlluernament pertorbador màxim 11,24 % 

Punt d’il·luminància intrusa màxima 0 lux 

Taula A.55. Resultats de la il·luminació de la zona exterior. 
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A.15. Valor de l’Eficiència Energètica de la Instal·lació 

L’eficiència energètica d’una instal·lació d’il·luminació d’una zona es calcularà mitjançant el 

valor d’eficiència energètica de la instal·lació VEEI        per cada 100 lux mitjançant la 

següent expressió: 

 
     

     

    
 (A.17) 

 

Essent P la potència de la làmpada més l’equip auxiliar en W, S la superfície il·luminada en 

   i    la il·luminància mitjana mantinguda en lux. 

Amb l’objectiu d’establir els corresponents valors d’eficiència energètica límit, les 

instal·lacions d’il·luminació s’identificaran, segons el seu ús de la zona, en dos grups 

diferents: 

A) Grup I: Zones de no representació o espais en el que el criteri de disseny, imatge o 

estat anímic que es vol transmetre a l’usuari amb la il·luminació, queda relegat a un 

segon pla davant d’altres criteris com el nivell d’il·luminació, el confort visual, la 

seguretat i l’eficiència energètica. 

B) Grup II: Zones de representació o espais on el criteri de disseny, imatge o estat anímic 

que es vol transmetre a l’usuari amb la il·luminació, són preponderants davant els 

criteris d’eficiència energètica. 

Els nivells d’eficiència energètica límit en recintes interiors d’un edifici s’estableixen a la 

taula XX. Aquests valors inclouen la il·luminació general, però no les instal·lacions 

d’il·luminació de mostradors i zones expositives. 

GRUP ZONES D’ACTIVITAT DIFERENCIADA VEEI límit 

 

 

1 

Zones de no 

representació 

Administratiu general 3,5 

Pavellons d’exposició o fires 3,5 

Recintes interiors assimilables a grup 1 4,5 

Zones comunes 4,5 

Magatzems, arxius o sales tècniques 5 

Aparcaments 5 

Espais esportius 5 
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2 

Zones de representació 

Administratiu general 6 

Recintes interiors assimilables a grup 2 10 

Salons d’actes, auditoris, sales d’ús múltiple 10 

Zones comunes 10 

Tendes i petits comerços 10 

Religiós en general 10 

Habitacions d’hotels, hostals, etc. 12 

Taula A.56. Nivells d’eficiència energètica límit en instal·lacions d’interior. 

 

A.15.1. Comprovació dels resultats del pavelló 

Una vegada definits els nivells d’eficiència energètica límits en funció de les zones i del tipus 

d’activitat diferenciada, es procedeix a calcular els nivells d’eficiència energètica a la 

instal·lació interior del pavelló poliesportiu. Els resultats dels càlculs pertinents queden 

reflectits a la següent taula: 

DADES DE PARTIDA 

Sala 
Potència 

llum (W) 

Superfície 

(  ) 

Nivell 

d’il·luminànci

a mitjana (  ) 

VEEI  
VEEI 

límit 

Pista 11200 1006,2 516 2,16 < 5 

Servei 1 13 2,976 241,94 1,8 < 5 

Servei 2 13 2,976 241,94 1,8 < 5 

Servei 3 13 3,705 194,33 1,81 < 5 

Servei 4 13 1,71 421,05 1,81 < 5 

Servei 5 26 4,012 358,92 1,81 < 5 

Zona de pas serveis 36 5,19 400,77 1,73 < 5 

Bar 108 15,369 406,01 1,73 < 5 

Magatzem 1 36 8,463 245,78 1,73 < 5 

Magatzem 2 72 17,745 234,43 1,73 < 5 

Magatzem 3 54 8,18 377,64 1,75 < 5 

Despatx 288 32,76 505,49 1,74 < 3,5 
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Sala 
Potència 

llum (W) 

Superfície 

(  ) 

Nivell 

d’il·luminànci

a mitjana (  ) 

VEEI  
VEEI 

límit 

Zona de pas planta 

altell 
36 11,221 185,37 1,73 < 5 

Accés vestidors 216 33,422 186,7 3,46 < 5 

Vestidors (zona 

vestidor) x2 
144 27,328 304,45 1,73 < 5 

Vestidors (zona de pas) 

x2 
36 10,665 195,03 1,73 < 5 

Serveis del vestidor x2 13 3,28 220,89 1,79 < 5 

Vestidors àrbitres 72 19,106 173,98 2,17 < 5 

Serveis àrbitres x2 13 3,28 220,89 1,79 < 5 

Accés principal 36 9,6 216,67 1,73 < 5 

Graderies 324 109,98 170,21 1,73 < 5 

Distribuïdor 72 9,831 423,16 2,3 < 5 

Magatzem gimnàs 54 10,935 285,32 1,73 < 5 

Zona de pas gimnàs 36 5,081 409,38 1,73 < 5 

Gimnàs 1008 120,686 509,09 1,64 < 5 

Sala de calderes 1 90 16,32 318,63 1,73 < 5 

Sala de calderes 2 72 13,71 303,45 1,73 < 5 

Hall d’entrada 108 42,51 146,42 1,74 < 5 

Passadís 432 248,41 100,48 1,73 < 5 

Taula A.57. Dades de partida de cada sala del pavelló. 

 

Com es pot comprovar, els valors del VEEI de cada sala del pavelló són inferiors als valors 

VEEI límit assignats a cada sala. Per tant, totes les sales compleixen amb la normativa del 

Codi Tècnic de l’Edificació Secció HE 3 “Eficiencia Energética de las Instalaciones de 

Iluminación”. 
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A.15.2. Comprovació dels resultats dels vestidors del camp de futbol 

A continuació es procedeix a calcular el VEEI de les dependències del camp de futbol: 

DADES DE PARTIDA 

Sala 
Potència 

llum (W) 

Superfície 

(  ) 

Nivell 

d’il·luminàn

cia mitjana 

(  ) 

VEEI  
VEEI 

límit 

VESTIDORS LOCAL i VISITANT (2 LOCAL i 2 VISITANT) 

Zona Vestidor x4 36 13,24 157,10 1,73 < 5 

Zona Dutxes x4 18 5,28 196,97 1,73 < 5 

Zona Accés x4 18 3,45 301,45 1,73 < 5 

Servei x4 13 3,96 242,42 1,35 < 5 

Zona de pas x4 18 4,085 254,59 1,73 < 5 

Comunicador x4 36 3,869 537,61 1,73 < 5 

VESTIDORS ÀRBITRES 

Zona Accés 36 9,828 211,64 1,73 < 5 

Zona Vestidor 36 9,2 226,08 1,73 < 5 

Zona Dutxes 18 3,04 342,11 1,73 < 5 

Servei 13 3,629 264,54 1,35 < 5 

Zona Despatx 36 3,8 547,37 1,73 < 5 

ALTRES 

Sala de reunions 192 20,42 540,64 1,74 < 3,5 

Magatzem 72 22,44 185,38 1,73 < 5 

Entrada camp 72 20,48 203,16 1,73 < 5 

Servei tipus 1 x2 13 2,633 364,67 1,35 < 5 

Servei tipus 2 x2 13 2,54 378,70 1,35 < 5 

BAR DEL CAMP DE FUTBOL 

Zona Clients 216 51,34 243,09 1,73 < 10 

Zona Barra 54 11,25 277,33 1,73 < 10 

Zona Cuina 36 3,655 569,08 1,73 < 10 

Taula A.58. Dades de partida de cada sala del pavelló. 
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A.15.3. Comprovació dels resultats dels vestidors de la piscina 

Com a últim, es calcula el VEEI dels vestidors de la piscina: 

DADES DE PARTIDA 

Sala 
Potència 

llum (W) 

Superfície 

(  ) 

Nivell 

d’il·luminància 

mitjana (  ) 

VEEI  
VEEI 

límit 

Vestidor masculí 690 115,57 168,6 3,54 < 5 

Vestidor femení 690 115,57 168,6 3,54 < 5 

Taula A.59. Dades de partida de cada sala del pavelló. 
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ANNEX B: INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

En aquest annex es detallaran tots els càlculs utilitzats per a dur a terme la instal·lació contra 

incendis del complex esportiu, així com la metodologia utilitzada i les simplificacions 

adoptades. 

 

B.1. Locals i zones de risc especial 

Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen conforme els graus 

de risc alt, mig i baix segons els criteris que es detallen a la taula 2.1 secció 1 del document 

DB-SI “Seguridad en caso de incendio” del Codi Tècnic de l’Edificació.  

Els locals destinats a acollir instal·lacions i equips regulats per reglaments específics, com 

transformadors, calderes, maquinària elevadora, dipòsits de combustible, comptadors de gas o 

electricitat, etc. es regeixen, a més, per les condicions que s’estableixen en els seus respectius 

reglaments. 

A continuació, a la taula 3.2. es detallen les zones de risc en funció del seu ús previst: 

ÚS PREVIST 

TAMANY DEL LOCAL O ZONA 

(V = volum) 

Risc baix Risc mig Risc alt 

Cuines segons potència elèctrica 

instal·lada 
20 < P < 30 kW 30 < P ≤ 30 kW P > 50 kW 

Sales de calderes amb una 

potència tèrmica nominal P 
70 < P ≤ 200 kW 200 < P ≤ 600 kW P > 600 kW 

Local amb comptadors i quadres 

elèctrics 
En tot cas   

Taller o magatzems V < 100 m
3
 100 < V ≤ 200 m

3
 V > 200 m

3
 

Taula B.1. Caracterització del risc en els diferents sectors en funció del seu ús. 
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Pel que fa al pavelló poliesportiu, les zones que poden presentar un risc especial són les sales 

de calderes, el bar i els magatzems. Per la sala de calderes es preveu la instal·lació d’una 

caldera de 240 kW tèrmics. Per tant, es considerarà la zona de risc mig i s’hauran de tenir en 

compte mesures de protecció. Per la seva part, el bar del poliesportiu té una petita part de 

cuina amb una previsió de potència inferior a 30 kW. Així doncs, la zona del bar considerada 

com a risc especial tindrà una avaluació de risc baix.  

El pavelló poliesportiu conté fins a quatre magatzems destinats a contenir material divers. Es 

procedirà a calcular el volum d’aquestes sales per veure en quins nivells de risc quedaran 

catalogats aquests magatzems. 

MAGATZEM 1:                                  m
3
 

MAGATZEM 2:                                 m
3
 

MAGATZEM 3:                                  m
3
 

MAGATZEM 4:                                 m
3 

 

Per tant, com que tots els magatzems tenen un volum inferior a 100 m
3
, el nivell de risc en 

aquestes sales serà baix. 

Pel que respecta al bar del camp de futbol, la zona destinada a la cuina té una previsió de 

potència inferior a 30 kW. Com en el cas anterior, també presentarà un nivell de risc baix. 

Seguidament es procedeix a calcular el volum del magatzem de la zona dels vestidors del 

camp de futbol: 

MAGATZEM CAMP:                            m
3
 

 

El magatzem de la zona del camp de futbol, doncs, tindrà una qualificació de risc baix. 

A continuació, segons la taula 2.2 secció 1 del document DB-SI “Seguridad en caso de 

incendio” del CTE, estableix les condicions de les zones de risc especial integrada als edificis: 
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CARACTERÍSTICA RISC BAIX RISC MIG 
RISC 

ALT 

Resistència al foc de l’estructura portant R 90 R 120 R 180 

Resistència al foc de les parets i sostres que 

separen la zona de la resta de l’edifici 
EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència en cada comunicació 

de la zona amb la resta de l’edifici 
- Sí Sí 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 
2 x EI2 45-

C5 

Recorregut màxim fins a alguna sortida del 

local 
≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m 

Taula B.2. Condicions de les zones de risc especial integrades als edificis. 

 

En color negre destaquen les característiques de les sales del pavelló poliesportiu. De color 

vermell, les característiques principals de la sala de calderes 1, la qual haurà de tenir un 

vestíbul d’independència (sala de calderes 2). 

 

B.2. Càlcul de l’ocupació 

Per calcular l’ocupació s’han de tenir en compte els valors de la densitat d’ocupació que es 

recullen a la taula 2.1 secció 3 del DB-SI del CTE i les consideracions de les quals es poden 

veure a la taula B.3. 

 

B.2.1. Ocupació al pavelló poliesportiu 

ESPAI ZONA, TIPUS D’ACTIVITAT OCUPACIÓ 

PISTA Zones destinades a espectadors amb seient definit 1 persona/seient 

PISTA Zones d’espectadors a peu dret 0,25 m
2
/persona 

BAR (Pavelló) Zona bar – seient 1 persona/seient 

BAR (Pavelló) Zona bar – peu 1,5 m
2
/persona 

GIMNÀS Zona de públic amb aparells 5 m
2
/persona 



78                                                                                                                                      Annex  

 

 

ESPAI ZONA, TIPUS D’ACTIVITAT OCUPACIÓ 

ZONES DE PAS Zona de pas 2 m
2
/persona 

VESTIDORS Vestidors equips 2 m
2
/persona 

MAGATZEMS Arxius, magatzems 40 m
2
/persona 

DESPATX Plantes o zones d’oficines 10 m
2
/persona 

PISTA Terreny de joc *Càlcul 

Taula B.3. Densitats d’ocupació de les zones en funció de les activitats. 

 

PISTA (seients):                                       persones 

PISTA (a peu dret):     
               

      
 
     

              persones 

BAR (seient):                                       persones 

BAR (a peu dret):       
               

     
 
     

            persones 

GIMNÀS:                   
               

   
 
     

              persones 

ZONES DE PAS:      
         

   
 
     

               persones 

VESTIDORS:           
         

   
 
     

               persones 

MAGATZEMS:       
        

    
 
     

            persones 

DESPATX:              
              

    
 
     

             persones 

PISTA (terreny): *  

   7 jugadors · 2 equips + 3 àrbitres + 3 àrbitres (taula) + 10 reserves · 2 equips = 40 persones    
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B.2.2. Ocupació al bar del camp de futbol 

ESPAI ZONA, TIPUS D’ACTIVITAT OCUPACIÓ 

BAR (camp) Zona bar – seient 1 persona/seient 

BAR (camp) Zona bar – peu 1,5 m
2
/persona 

Taula B.4. Densitats d’ocupació de les zones en funció de les activitats. 

 

BAR (seient):                                       persones 

BAR (a peu dret):     
         

     
 
     

               persones 

 

B.2.3. Ocupació a la zona dels vestidors del camp de futbol 

ESPAI ZONA, TIPUS D’ACTIVITAT OCUPACIÓ 

VESTIDORS Vestidors equips 2 m
2
/persona 

MAGATZEMS Arxius, magatzems 40 m
2
/persona 

DESPATX Plantes o zones d’oficines 10 m
2
/persona 

ZONES DE PAS Zona de pas 2 m
2
/persona 

Taula B.5. Densitats d’ocupació de les zones en funció de les activitats. 

 

VESTIDORS:           
         

   
 
     

              persones 

MAGATZEMS:       
          

    
 
     

             persona 

DESPATX:              
               

    
 
     

            persones 

ZONES DE PAS:    
               

   
 
     

               persones 
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B.2.3. Ocupació als vestidors de la piscina 

ESPAI ZONA, TIPUS D’ACTIVITAT OCUPACIÓ 

VESTIDORS Vestidors equips 2 m
2
/persona 

Taula B.6. Densitats d’ocupació de les zones en funció de les activitats. 

 

VESTIDORS:        
                         

   
 
     

                persones 

 

B.3. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

Per tal de dotar dels millors sistemes d’evacuació cal una correcta senyalització de les zones i 

sectors d’incendi. Tal com s’ha explicat al capítol 3 de la memòria, els senyals d’evacuació 

hauran de complir amb la norma UNE 23034:1988. 

- Les sortides del recinte tindran una senyal amb el rètol de “SORTIDA” com el que es 

mostra a continuació: 

 

Figura B.1. Rètol de sortida. 

 

- El senyal amb el rètol de “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” s’utilitzarà en totes les 

sortides exclusives d’emergència. A la figura B.2 se’n pot veure un exemple: 

 

Figura B.2. Rètol de sortida d’emergència. 
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- Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 

d’evacuació tals com el següent: 

 

Figura B.3. Senyalització de la direcció del recorregut. 

 

- En els recorreguts d’evacuació juntament a les portes que no siguin de sortida i que 

puguin provocar errors en el procés d’evacuació es disposaran senyals indicatius amb 

el rètol de “SENSE SORTIDA” en un lloc visible al públic: 

 

Figura B.4. Senyal de sense sortida. 

 

B.4. Instal·lacions de protecció contra incendis 

En aquest apartat es descriuen les principals mesures adoptades que recull la memòria i es 

destaquen les principals característiques i imatges del conjunt. 

 

 



82                                                                                                                                      Annex  

 

 

B.4.1. Extintors 

Com s’ha explicat a la memòria, s’instal·laran extintors de pols i de CO2. Els extintors 

portàtils es consideren un element indispensable per un primer atac al focus d’incendi. Estaran 

col·locats en llocs accessibles al públic, a les vies d’evacuació, amb la finalitat que puguin ser 

utilitzats fàcilment i ràpidament. Es situaran sobre suports fixats, de tal manera que l’extrem 

superior de l’extintor es trobi a 1,7 m sobre el nivell del terra. 

Els extintors de pols antibrasa polivalents permeten fer front a focs de classe A, B i C. Cal 

recordar que els focs classificats com a tipus A tenen la seva naturalesa els sòlids amb brasa, 

com la fusta, el paper, la tela, la goma, els draps, etc. Pel que fa als focs de tipus B, la seva 

naturalesa són els líquids inflamables i sòlids liquables com la gasolina, petroli, olis, greixos, 

pintures, etc. Per la seva part, els focs tipus C són de tipus gas inflamable, com el propà, el 

butà, el metà, l’hexà, etc. 

Els extintors de CO2 es coneixen amb el nom de neu carbònica on la impulsió es genera per la 

pròpia pressió del CO2 que conté l’extintor. És útil per a petits focs de classe B i focs en 

instal·lacions elèctriques, per això es col·loquen el més a prop possible dels quadres elèctrics. 

Són recomanables per a la protecció de màquines, transformadors, equips electrònics, etc. 

Els extintors, a més, s’hauran de sotmetre a un manteniment i control del seu funcionament 

cada tres mesos, comprovant l’accessibilitat, la senyalització, el bon estat, el pes i la pressió. 

A continuació es mostra una taula amb els dos tipus d’extintors utilitzats: 

MODEL Extintor de pols polivalent Extintor de CO2 

Eficàcia 21A-113B-C 34B 

Agent extintor 6 kg de pols antibrasa ABC 6 kg de CO2 

Dimensions (mm) 528 x 350 x 150 585 x 270 x 110 

Pes (kg) 9,22 5,4 

Temperatura d’utilització (ºC) -30 / 60 -20 / 60 

Pressió (kPa) 2500 1500 

Abast (m) 5 3 

Taula B.7. Característiques dels extintors escollits. 
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Figura B.5. A l’esquerra, extintor de pols polivalent de sis quilograms. Al mig, extintor de CO2 de sis 

quilograms. A la dreta, el rètol corresponent a l’extintor. 

 

B.4.2. Boques d’incendi equipades 

Les boques d’incendi equipades, conegudes per les seves sigles BIE, són equips de protecció 

contra incendis actius que es col·loquen fixats a la paret i estan connectats a la xarxa 

d’abastament d’aigua. Estan compostes per els elements necessaris per al seu ús, que són la 

mànega, que sol ser plana o semirígida, la debanadora, una vàlvula de tancament manual i una 

llança. La connexió a la xarxa d’aigua es realitza mitjançant una vàlvula amb un manòmetre 

on l’extrem lliure està connectat a una llança de tres posicions: tancat, doll i polvorització. 

L’abast mínim de l’aigua varia entre 5 i 10 m segons es reguli la llança en mode polvorització 

o doll d’aigua. Les BIE poden ser de 25 mm o 45 mm de diàmetre, admetent cabals de 1,6 i 

3,3 litres per segon respectivament. Per normativa, les boques d’incendi equipades 

instal·lades seran les de 25 mm de diàmetre tal i com s’explica al capítol 3 de la memòria. 

Aquestes BIE poden utilitzar-se de forma individual. Quan s’acciona la vàlvula i s’obre, es 

recomana subjectar la llança de la mànega per evitar que, a causa de la pressió, comenci a 

descontrolar-se. L’armari on es troben sol estar tancat amb un vidre amb la inscripció: 

“Trenqueu-lo en cas d’incendi”.  

Les boques d’incendi equipades són un sistema realment eficaç i inesgotable en la protecció 

contra incendis que, per la seva eficàcia i el seu fàcil desenvolupament, pot ser utilitzat 

directament pels ocupants d’un edifici en la fase inicial del foc. 

Com en el cas dels extintors caldrà dur a terme un manteniment preventiu: 
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- Cada tres mesos: Comprovació de la senyalització i lliure accés. Neteja dels elements i 

greixar els tancaments. 

- Cada any: Comprovació dels components, assaig de la mànega, estanquitat del conjunt 

i comprovació del manòmetre. 

- Cada cinc anys: Prova hidrostàtica de la mànega a 15 kg/cm
2
. 

A continuació es detallen les característiques més importants: 

BIE 25 mm CARACTERÍSTIQUES 

Armari 
Dimensions 650 x 680 x 180 mm. Construït en xapa metal·litzada, pintura 

poliester amb reixeta lateral per a la ventilació 

Rodet 
Pintat de vermell, de 525 mm abatible 180º. Col·lector de poliamida – fibra 

de vidre anticorrossió i resistent a la fricció 

Mànega 
Semirígida de 25 mm i 20 m de longitud, fabricada segons la norma 

UNE-EN 694:2001 

Vàlvula 
Amb sortida a 110º, rosques de 1” i amb peça de comprovació per al 

manòmetre 

Llança 
25 mm amb triple posició (doll, polvorització i tancament). Diàmetre 

equivalent de 10 mm 

Manòmetre Amb rosca de ¼”. Escala de 0-1569 kPa 

Taula B.8. Característiques de la BIE 25 mm. 

 

  

Figura B.6. A l’esquerra, imatge de la BIE de 25 mm. A la dreta, el rètol corresponent. 
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B.4.3. Sistemes de detecció d’incendi 

Els sistemes de detecció d’incendi adoptats al pavelló poliesportiu i que s’expliquen al 

capítol 3 de la memòria seran els detectors iònics de fum i els polsadors manuals d’incendi, 

que enviaran els senyals a una centraleta de control que prendrà les decisions més correctes en 

cada cas. 

 

B.4.3.1. Detectors iònics de fum 

Els detectors iònics de fum són sistemes sensibles a la presència de partícules de combustió 

disperses a l’aire. Els detectors que s’utilitzen en les alarmes d’incendi serveixen per donar 

anticipadament un avís de que pot estar començant un incendi. 

El sistema de detecció de fum està compost principalment per un sensor, on alguna propietat 

mesurable canvia amb la presència del fum i un actuador que activa un sistema d’alarma o de 

seguretat. El detector de fum per ionització utilitza com a sensor una o dues cambres de 

ionització de l’aire, a través del qual flueix un petit corrent iònic sensible a la presència de 

fum. Aquest tipus de detectors reaccionen millor davant d’incendis de desenvolupament amb 

flames i produeix menys falses alarmes. 

El detector de fum per ionització detecta variacions en el corrent dels ions degut a la presència 

de fum. Els incendis produeixen ions, però és difícil que les partícules es mantinguin 

ionitzades fins on es trobi el detector. Per tant, l’aire s’ionitza dins del detector, més 

concretament a la cambra de ionització. Quan el fum entra a la cambra, la interacció entre els 

ions i les partícules del fum disminueixen notablement el corrent elèctric. Malgrat en termes 

relatius els canvis en el corrent són importants, els valors absoluts són molt baixos, de l’ordre 

de 10
-10

 A. Per tant, es requereixen dispositius amplificadors de corrent amb una alta 

resistència d’entrada. La cambra de ionització de les alarmes conté una ínfima quantitat 

d’americi-241, que és un isòtop radioactiu que emet partícules alfa. La radiació passa a través 

de la cambra oberta a l’aire on es troben dos elèctrodes, permetent un corrent elèctric petit i 

constant. Si entra fum en aquesta cambra es redueix la ionització de l’aire i el corrent 

disminueix o inclús s’interromp. Així doncs, s’activa l’alarma. Quan el fum entra a la cambra 

de ionització, les partícules alfa queden pràcticament immobilitzades pels productes de la 

combustió, disminuint notablement el corrent elèctric. 
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Figura B.7. Detector iònic de fum. 

 

B.4.3.2. Polsadors manuals d’incendi 

Els polsadors manuals d’incendi o d’alarma són petits aparells dissenyats per ser polsats en 

cas d’incendi. Al ser premut, el polsador manual envia immediatament un senyal a la 

centraleta de detecció d’incendis. Alguns polsadors tenen una clau per rearmar el polsador 

manual, deixant-lo en posició normal, però la majoria simplement amb posar-lo en posició 

original és suficient. 

Quan el polsador manual d’alarma és activat envia un senyal a la centraleta de detecció 

d’incendis. Aquesta activa un brunzidor i, després d’uns segons o minuts, activarà les sirenes i 

efectuarà les maniobres pertinents (tancament o obertura de portes, tancament del gas, 

il·luminació de rètols d’evacuació, etc.) quan siguin incloses dins del sistema. Les sirenes i les 

maniobres seran programades seguint el pla d’evacuació de l’edifici. 

Els polsadors aniran muntats a una alçada màxima de 1,5 m sobre el nivell del terra. 

L’extracció no autoritzada dels polsadors activarà una alarma, complint amb la norma UNE-

EN 54-2.  

  

Figura B.8. A l’esquerra, el polsador manual d’incendi. A la dreta, el rètol corresponent al polsador. 
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B.4.3.3. Centraleta de detecció d’incendi 

La centraleta de detecció d’incendi és un sistema de control dissenyat exclusivament per al 

control dels incendis. Aquestes centrals supervisen els detectors i els polsadors manuals i 

realitzen maniobres amb els mòduls de la central d’incendi i activen les sirenes seguint amb el 

pla d’evacuació. Són d’ús exclusiu per a incendi, pel que estan dissenyades per actuar seguint 

la normativa d’incendis a Europa amb la normativa EN 54-7:2001. Les funcions principals de 

la centraleta seran la de rebre senyals dels components del sistema, activar els sistemes 

d’alarma en funció de les anomalies, emetre senyals identificadors de l’anomalia produïda i 

transmetre’ls cap a dispositius remots. 

 

 

B.4.4. Hidrants exteriors 

L’hidrant és un equip que subministra una gran quantitat d’aigua en poc temps. Permet la 

connexió de grans mànegues i equips de protecció contra incendis, així com equips per omplir 

les cisternes d’aigua dels bombers. Es connecta i forma part íntegrament de la xarxa d’aigua 

específica de protecció contra incendis dels establiments a protegir o de les xarxes d’aigua 

d’ús públic a les poblacions. Hi ha dos tipus d’hidrants: 

- Hidrants de columna seca: L’hidrant es buida automàticament després de la seva 

utilització, protegint-lo de danys per possibles gelades. Incorpora un sistema 

antiruptura que assegura l’estanquitat en cas d’impacte. 

- Hidrants de columna humida: Està caracteritzat per contenir vàlvules individuals, que 

permeten el seu ús independent en cada una de les boques contra incendi. Està 

dissenyat per quan existeixen problemes d’espai, com a les calçades de les grans 

ciutats. A l’estar sota terra, el risc de danys per gelades és mínim. 

Figura B.9. Imatge de la centraleta de detecció d’incendi. 
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Recomanacions principals: 

- Els hidrants han d’instal·lar-se de tal forma que resulti fàcil el seu accés i utilització. 

- La distància entre cada hidrant i la façana de la zona protegida haurà d’estar compresa 

entre 5 i 15 m. 

- La boca central de l’hidrant quedarà en direcció perpendicular a la façana i d’esquenes 

a la mateixa. 

- Per considerar una zona protegida per hidrants, la distància d’un punt qualsevol a 

l’hidrant haurà de ser inferior a 100 m en zones urbanes i 40 m a la resta de casos. 

- Els hidrants han de ser col·locats en llocs fàcilment accessibles. 

 

Figura B.10. A l’esquerra, imatge d’un hidrant de columna seca. A la dreta, el seu rètol corresponent. 

 

B.4.5. Enllumenat d’emergència 

L’enllumenat d’emergència és aquell tipus d’enllumenat que entra en funcionament 

automàticament quan falla l’enllumenat general. Aquest enllumenat es divideix en enllumenat 

de substitució, que és el que permet la continuïtat de les activitats, i en enllumenat de 

seguretat, que és el que garanteix la seguretat en l’evacuació. 

L’enllumenat se seguretat es subdivideix en tres parts segons l’ús que es donarà: 

- Enllumenat d’evacuació 

- Enllumenat ambient 

- Enllumenat en zones de risc alt 
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L’enllumenat d’evacuació o també anomenat de senyalització és la part de l’enllumenat de 

seguretat prevista per garantir el reconeixement i la utilització dels medis i recorreguts 

d’evacuació. És a dir, no només ha de senyalitzar la ruta d’evacuació i els mitjans de 

protecció contra incendis, sinó que ha d’il·luminar el recorregut d’evacuació correctament. 

Per a fer-ho ha de poder funcionar durant un mínim d’una hora, proporcionant la 

il·luminància mínima d’1 lux a nivell de terra en els recorreguts d’evacuació i de 5 lux en els 

punts on estiguin situats els equips manuals de protecció contra incendi i els quadres de 

distribució de l’enllumenat.  

 

Figura B.11. Exemple d’enllumenat d’evacuació. 
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ANNEX C: CALEFACCIÓ 

En aquest annex es detallaran tots els càlculs i mètodes utilitzats per dur a terme la calefacció 

a les dependències del complex esportiu. 

 

C.1. Dades climàtiques 

La població de Valls de Torroella, englobada dins del terme municipal de Sant Mateu de 

Bages, té les següents bases climàtiques: 

Zona climàtica C1 

Temperatura exterior a l’hivern -5 ºC 

Temperatura interior a l’hivern 20 ºC 

Humitat relativa exterior a l’estiu 50% 

Taula C.1. Dades climàtiques de Valls de Torroella. 

 

Es considera una temperatura interior desitjada de 20 ºC a les dependències a condicionar 

tèrmicament per tal de que les persones puguin gaudir d’unes bones condicions de confort i 

puguin desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible. A l’hora de dimensionar la 

instal·lació, es considerarà el cas d’una temperatura exterior de -5 ºC.  

 

C.2. Càrregues tèrmiques    

El càlcul de les carregues tèrmiques de per condicionar tèrmicament les sales es basa en el 

càlcul de les pèrdues de calor per conducció, convecció i radiació des de l’interior dels locals 

climatitzats cap a l’exterior, tal com es detalla a continuació. 

1. Càlcul de les pèrdues de calor per transmissió (  ): 

                 
 

 (C.1) 
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on:         és la quantitat de calor [W] 

   és la superfície de l’element i [m
2
] 

   és el coeficient de transmissió de calor de l’element i [W/(m
2
·ºC)] 

                    és la diferència de temperatura interior – exterior [ºC] 

   és el factor d’orientació                                  

 

2. Càlcul de les pèrdues de calor per infiltracions de l’aire (  ): 

                  (C.2) 

 

on:         és la quantitat de calor [W] 

 n són el nombre de renovacions per hora 

V és el volum total [m
3
] 

                    és la diferència de temperatura interior – exterior [ºC] 

    és el calor específic de l’aire [W/(kg·ºC)] 

    és el pes específic de l’aire en sec [kg/m
3
] 

 

3. Càlcul de les pèrdues de calor totals (Q): 

                 (C.3) 

 

on:      Q és la quantitat de calor total [W] 

    és la quantitat de calor per transmissió [W] 

    és la quantitat de calor per infiltracions [W] 

F = 0,15 és la suma de suplements (correccions de la Tª en funció del mes i l’hora) 
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S’ha de tenir en compte que en el càlcul de les pèrdues de calor per transmissió, només afecta 

l’element i en el cas que aquest element no estigui condicionat tèrmicament. És a dir, en un 

escenari d’exemple on s’ha de condicionar tèrmicament una sala que es troba al costat d’altres 

sales condicionades tèrmicament i amb només una paret que comunica amb l’exterior, en el 

càlcul només s’ha de tenir en compte aquesta paret (amb els possibles elements de tancament 

com portes i/o finestres), el paviment i la coberta. En canvi, si estès contigua a altres sales no 

condicionades tèrmicament, s’haurien de tenir en compte també els elements que comuniquen 

amb les altres sales no condicionades. 

 

C.3. Coeficients de transmissió de calor 

Tal i com s’explica al capítol 4 referent a la climatització, s’ha de condicionar tèrmicament tot 

el poliesportiu (menys els magatzems i la sala de calderes) i tota la zona dels vestidors (menys 

el magatzem, el túnel de sortida al camp i els serveis del públic) i el bar del camp de futbol. 

Primer de tot s’han d’estudiar els elements de tancament i els seus detalls constructius, per tal 

de considerar els coeficients de transmissió de calor adequats per dimensionar el 

condicionament tèrmic oportú. 

Tal com s’explica a la memòria, les parets del pavelló poliesportiu són d’obra de fàbrica de 30 

cm de gruix i arrebossades. Per la seva part, tan les parets dels vestidors i del bar com el 

paviment dels vestidors i del poliesportiu són de formigó. La coberta del pavelló és de xapa 

aïllada tipus sandvitx amb lluernes. A la taula C.2 queden resumits els coeficients de 

transmissió de calor: 

ELEMENT W/(m
2
·ºC) 

Sòl 0,6 

Coberta 0,5 

Parets interiors poliesportiu 0,85 

Parets vestidors 0,9 

Finestres 2 

Portes 2,5 

Porta corredora poliesportiu 1,5 

Taula C.2. Coeficients de transmissió de calor dels elements. 
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I a continuació es detallen els valors màxims dels coeficients de tancaments i particions 

interiors segons el Codi Tècnic de l’Edificació secció DB-HE “Ahorro de energía” a la zona 

C1 ja que la població de l’estudi es troba a la província de Barcelona a una alçada entre 200 i 

400 m: 

ELEMENT [W/(m
2
·ºC)] 

Murs de façana, particions interiors en contacte amb espais no habitables 0,95 

Sòls 0,65 

Cobertes 0,53 

Vidres, marcs i portes 4,4 

Mitjaneres 1 

Taula C.3. Coeficients de transmissió de calor màxims segons el CTE a una zona climàtica C. 

 

Com es pot comprovar, els diferents coeficients de transmissió tèrmica dels edificis a 

condicionar tèrmicament són inferiors als valors màxims establers per la normativa 

esmentada. 

 

C.4. Càlcul de les càrregues tèrmiques del pavelló poliesportiu 

A continuació es calcularan les carregues tèrmiques de les sales a condicionar tèrmicament 

del pavelló poliesportiu i el nombre d’elements calefactors. 

 

C.4.1. Pista poliesportiva 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET N PARET S SOSTRE PAVIMENT PORTES 

Superfície (m
2
) 359,56 357,58 1006,2 1006,2 13,86 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 0,85 0,5 0,6 2,5 

   (ºC) 25 25 25 25 25 

F 1 1,2 1 1 1 TOTAL 

TOTAL (kW) 7,64 9,12 12,578 15,093 0,866 45,3 

Taula C.4. Pèrdues de calor per transmissió a la pista poliesportiva. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1 8552,7 25 71,884 

Taula C.5. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire a la pista poliesportiva. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

45,3 71,884 0,15 134,756 

Taula C.6. Pèrdues de calor totals a la pista poliesportiva. 

 

 Unitat de tractament de l’aire escollida 

La unitat de condicionament de l’aire escollida s’haurà de dimensionar en funció de la 

potència calorífica calculada i que es recull a la taula C.6. 

A partir de la fórmula C.4 es pot calcular el cabal d’aire necessari que ha d’impulsar la unitat 

de tractament: 

 
  

  
        

 (C.4) 

On el cabal necessari per la unitat de condicionament tèrmic de l’aire ( ) depèn de la potència 

calorífica necessària a la pista (  ), del pes específic de l’aire (  ), de la calor específica de 

l’aire (  ) i de la diferència de temperatures de l’aire que passa per la bateria de l’evaporador 

(  ). Així doncs el cabal necessari serà el següent: 

  
  

        
 

           
    
 

      
  
       

    
            

      
  

 
 

 

Tal com recomana el fabricant i s’ha explicat a la memòria, la pràctica més comuna és fixar la 

velocitat de pas a través de la bateria de refredament de 2,7 m/s o bé 3,5 m/s en el cas únic de 

calefacció. A partir d’aquesta premissa i amb el cabal d’aire calculat anteriorment, es pot 
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seleccionar la unitat de climatització a partir del diagrama següent que subministra el 

fabricant, on la unitat escollida és la KOOLCLIMA NB-18. 

 

Figura C.1. Diagrama de selecció de la unitat de tractament tèrmic. 

 

C.4.2. Vestidor local i visitant 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET E PAVIMENT FINESTRA 

Superfície (m
2
) 16,484 44,408 3,9 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 0,6 2 

   (ºC) 25 25 25 

F 1,1 1 1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,385 0,666 0,215 1,266 

Taula C.7. Pèrdues de calor per transmissió als vestidors local i visitant. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,1 124,342 25 1,15 

Taula C.8. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire als vestidors local i visitant. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

1,266 1,15 0,15 2,779 

Taula C.9. Pèrdues de calor totals als vestidors local i visitant. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 18 2,8 2,779 

Taula C.10. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.3. Vestidor àrbitres 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET E PARET S SOSTRE PAVIMENT 

Superfície (m
2
) 8,868 11,9 22,58 3,9 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 0,85 0,6 2 

   (ºC) 25 25 25 25 

F 1,1 1 1 1,1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,207 0,253 0,339 0,215 1,013 

Taula C.11. Pèrdues de calor per transmissió al vestidors dels àrbitres. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,1 63,224 25 0,585 

Taula C.12. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al vestidor dels àrbitres. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

1,013 0,585 0,15 1,834 

Taula C.13. Pèrdues de calor totals al vestidor dels àrbitres. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 12 1,866 1,834 

Taula C.14. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.4. Distribuïdor 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PAVIMENT 

Superfície (m
2
) 28,868 

K (W/m
2
·ºC) 0,6 

   (ºC) 25 

F 1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,433 0,433 

Taula C.15. Pèrdues de calor per transmissió al distribuïdor. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1 80,832 25 0,679 

Taula C.16. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al distribuïdor. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

0,433 0,679 0,15 1,279 

Taula C.17. Pèrdues de calor totals al distribuïdor. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

138,5 10 1,39 1,279 

Taula C.18. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.5. Accés 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET S PAVIMENT PORTA CORREDORA 

Superfície (m
2
) 1,776 12,838 8,5 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 0,6 1,5 

   (ºC) 25 25 25 

F 1 1 1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,037 0,193 0,319 0,549 

Taula C.19. Pèrdues de calor per transmissió a l’accés. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1 35,946 25 0,302 

Taula C.20. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire a l’accés. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

0,549 0,302 0,15 0,979 

Taula C.21. Pèrdues de calor totals a l’accés. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

138,5 8 1,11 0,979 

Taula C.22. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.6. Zona de pas a la planta altell 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET E PAVIMENT 

Superfície (m
2
) 7,7 11,221 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 0,6 

   (ºC) 25 25 

F 1,1 1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,18 0,168 0,348 

Taula C.23. Pèrdues de calor per transmissió a la zona de pas a la planta altell. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1 38,727 25 0,325 

Taula C.24. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire a la zona de pas a la planta altell. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

0,348 0,325 0,15 0,775 

Taula C.25. Pèrdues de calor totals a la zona de pas a la planta altell. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

138,5 6 0,831 0,775 

Taula C.26. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.7. Distribuïdor PA 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET E FINESTRA 

Superfície (m
2
) 9,93 8,275 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 2 

   (ºC) 25 25 

F 1,1 1,1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,232 0,455 0,687 

Taula C.27. Pèrdues de calor per transmissió al distribuïdor PA. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1 41,706 25 0,351 

Taula C.28. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al distribuïdor PA. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

0,687 0,351 0,15 1,193 

Taula C.29. Pèrdues de calor totals al distribuïdor PA. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

138,5 9 1,247 1,193 

Taula C.30. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.8. Gimnàs 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET E SOSTRE FINESTRES 

Superfície (m
2
) 27,778 120,605 8,275 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 0,5 2 

   (ºC) 25 25 25 

F 1,1 1 1,1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,649 1,508 0,586 2,743 

Taula C.31. Pèrdues de calor per transmissió al gimnàs. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,5 313,572 25 3,953 

Taula C.32. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al gimnàs 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

2,743 3,953 0,15 7,7 

Taula C.33. Pèrdues de calor totals al gimnàs. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 50 7,775 7,7 

Taula C.34. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.9. Despatx 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET O PARET S 

Superfície (m
2
) 20,16 12,74 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 0,85 

   (ºC) 25 25 

F 1,1 1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,471 0,271 0,742 

Taula C.35. Pèrdues de calor per transmissió al despatx. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,2 91,728 25 0,925 

Taula C.36. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al despatx. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

0,742 0,925 0,15 1,917 

Taula C.37. Pèrdues de calor totals al despatx. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 13 2,022 1,917 

Taula C.38. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.10. Bar 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET O 

Superfície (m
2
) 9,156 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 

   (ºC) 25 

F 1,1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,214 0,214 

Taula C.39. Pèrdues de calor per transmissió al bar. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,5 41,66 25 0,525 

Taula C.40. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al bar. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

0,214 0,525 0,15 0,85 

Taula C.41. Pèrdues de calor totals al bar. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

138,5 7 0,97 0,85 

Taula C.42. Nombre d’elements radiador. 

 

C.4.11. Serveis 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET O 

Superfície (m
2
) 15,148 

K (W/m
2
·ºC) 0,85 

   (ºC) 25 

F 1,1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,354 0,354 

Taula C.43. Pèrdues de calor per transmissió als serveis. 
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 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,5 68,923 25 0,869 

Taula C.44. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire als serveis. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

0,354 0,869 0,15 1,4 

Taula C.45. Pèrdues de calor totals als serveis. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

120,8 12 1,45 1,4 

Taula C.46. Nombre d’elements radiador. 

 

 

C.5. Càlcul de les càrregues tèrmiques als vestidors del camp de futbol 

Tot seguit es calcularan les carregues tèrmiques de les sales a condicionar tèrmicament de la 

zona dels vestidors del camp de futbol i el nombre d’elements calefactors. 
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C.5.1. Vestidor 1, 2 i 3 

 Pèrdues de calor per transmissió: 

ELEMENT PARET N PARET S PARET O SOSTRE PAVIMENT 

Superfície (m
2
) 16,5 16,02 16,83 33,04 33,1 

K (W/m
2
·ºC) 0,9 0,9 0,9 0,5 0,6 

   (ºC) 25 25 25 25 25 

F 1,2 1 1,1 1 1 

TOTAL (kW) 0,446 0,360 0,417 0,413 0,496 

ELEMENT PORTA FINESTRA 

Superfície (m
2
) 1,68 1,2 

K (W/m
2
·ºC) 2,5 2 

   (ºC) 25 25 

F 1 1,2 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,105 0,072 2,309 

Taula C.47. Pèrdues de calor per transmissió als vestidors 1,2 i 3. 

 

 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,1 99,297 25 0,918 

Taula C.48. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire als vestidors 1,2 i 3. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

2,309 0,918 0,15 3,711 

Taula C.49. Pèrdues de calor totals als vestidors 1,2 i 3. 
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 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 24 3,732 3,711 

Taula C.50. Nombre d’elements radiador. 

 

C.5.2. Vestidor 4 

ELEMENT PARET N PARET S SOSTRE PAVIMENT PORTA 

Superfície (m
2
) 16,5 16,02 33,04 33,1 1,68 

K (W/m
2
·ºC) 0,9 0,9 0,5 0,6 2,5 

   (ºC) 25 25 25 25 25 

F 1,2 1 1 1 1 

TOTAL (kW) 0,446 0,360 0,413 0,496 0,105 

ELEMENT FINESTRA 

Superfície (m
2
) 1,2 

K (W/m
2
·ºC) 2 

   (ºC) 25 

F 1,2 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,072 1,892 

Taula C.51. Pèrdues de calor per transmissió al vestidor 4. 

 

 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,1 99,297 25 0,918 

Taula C.52. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al vestidor 4. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

1,892 0,835 0,15 3,23 

Taula C.53. Pèrdues de calor totals al vestidor 4. 
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 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 21 3,266 3,23 

Taula C.54. Nombre d’elements radiador. 

 

C.5.3. Vestidor àrbitres 

ELEMENT PARET N PARET S SOSTRE PAVIMENT PORTA 

Superfície (m
2
) 9,72 9,24 20,384 20,42 1,68 

K (W/m
2
·ºC) 0,9 0,9 0,5 0,6 2,5 

   (ºC) 25 25 25 25 25 

F 1,2 1 1 1 1 

TOTAL (kW) 0,262 0,208 0,255 0,306 0,105 

ELEMENT FINESTRA 

Superfície (m
2
) 1,2 

K (W/m
2
·ºC) 2 

   (ºC) 25 

F 1,2 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,072 1,208 

Taula C.55. Pèrdues de calor per transmissió al vestidor dels àrbitres. 

 

 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,1 61,261 25 0,566 

Taula C.56. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al vestidor dels àrbitres. 
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 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

1,208 0,566 0,15 2,041 

Taula C.57. Pèrdues de calor totals al vestidor dels àrbitres. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 14 2,177 2,041 

Taula C.58. Nombre d’elements radiador. 

 

C.5.4. Despatx 

ELEMENT PARET N PARET S PARET E SOSTRE PAVIMENT 

Superfície (m
2
) 9,72 9,24 16,83 20,384 20,42 

K (W/m
2
·ºC) 0,9 0,9 0,9 0,5 0,6 

   (ºC) 25 25 25 25 25 

F 1,2 1 1,1 1 1 

TOTAL (kW) 0,262 0,208 0,417 0,255 0,306 

ELEMENT PORTA FINESTRA 

Superfície (m
2
) 1,68 1,2 

K (W/m
2
·ºC) 2,5 2 

   (ºC) 25 25 

F 1 1,2 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,105 0,072 1,625 

Taula C.59. Pèrdues de calor per transmissió al despatx. 

 

 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,2 61,261 25 0,618 

Taula C.60. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire al despatx. 
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 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

1,625 0,618 0,15 2,579 

Taula C.61. Pèrdues de calor totals al despatx. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 17 2,644 2,579 

Taula C.62. Nombre d’elements radiador. 

 

C.6. Càlcul de les càrregues tèrmiques al bar del camp de futbol 

Finalment es calcularan les carregues tèrmiques del bar del camp de futbol i el nombre 

d’elements calefactors. 

ELEMENT PARET N PARET S PARET E PARET O SOSTRE 

Superfície (m
2
) 20,4 17,04 24,9 24,9 33,04 

K (W/m
2
·ºC) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 

   (ºC) 25 25 25 25 25 

F 1,2 1 1,1 1,1 1 

TOTAL (kW) 0,551 0,383 0,616 0,616 0,413 

ELEMENT PAVIMENT PORTA FINESTRA FINESTRA 

Superfície (m
2
) 33,099 3,36 4,5 4,5 

K (W/m
2
·ºC) 0,6 2,5 2 2 

   (ºC) 25 25 25 25 

F 1 1 1 1 TOTAL 

TOTAL (kW) 0,496 0,21 0,225 0,225 3,736 

Taula C.63. Pèrdues de calor per transmissió al bar del camp de futbol. 

 



112                                                                                                                                      Annex  

 

 

 Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire 

   (W/kg·ºC)    (kg/m
3
) n V (m

3
)    (ºC) TOTAL (kW) 

0,279 1,205 1,5 199,92 25 2,52 

Taula C.64. Pèrdues de calor per infiltracions de l’aire als serveis 3 i 4. 

 

 Pèrdues de calor totals 

PCT (kW) PCI (kW) F TOTAL (kW) 

3,736 2,52 0,15 7,2 

Taula C.65. Pèrdues de calor totals als serveis 3 i 4. 

 

 Nombre d’elements radiador 

PC RADIADOR (W) NOMBRE P INSTAL·LADA (kW) P REQUERIDA (kW) 

155,5 47 7,31 7,2 

Taula C.66. Nombre d’elements radiador. 

 

C.7. Càlcul de la càrrega tèrmica total 

A continuació es detalla a la taula C.74 el resum de la potència tèrmica instal·lada al complex 

esportiu: 

ÀMBIT 
POTÈNCIA 

INSTAL·LADA (kW) 

POTÈNCIA 

REQUERIDA (kW) 

Pavelló poliesportiu 158,577 157,97 

Vestidors del camp de 

futbol 
19,283 18,983 

Bar del camp de futbol 7,31 7,2 

TOTAL 185,363 184,153 

Taula C.67. Relació de potències tèrmiques instal·lades als diferents àmbits. 
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C.8. Dimensionament del generador de calor 

Com s’ha explicat a la memòria, el generador de calor serà una caldera alimentada amb gas 

natural. Per dimensionar aquesta caldera de producció de calor es parteix de la següent 

expressió: 

                (C.5) 

On la potència requerida pel generador (    ) depèn de la potència calorífica cedida (    ), de 

l’increment de potència necessària per tal de reaccionar ràpidament davant de qualsevol 

variació brusca de les condicions exteriors, durant l’arrencada de la instal·lació i com a suport 

de la instal·lació solar tèrmica que es tracta en el capítol 5 del present projecte. En aquest 

sentit aquest increment de potència necessària es pot valorar com un 25% de la potència 

calorífica cedida. Finalment, la potència requerida pel generador també depèn de les 

aportacions de calor addicionals ( ), que són inherents en el propi procés. En aquest sentit, es 

considera que les màquines i lluminàries instal·lades a les dependències desprenen globalment 

una potència tèrmica menyspreable. Així doncs, la potència requerida pel generador serà la 

següent: 

                                           

 

La potència tèrmica necessària per la caldera serà de 231,7 kW. Així que s’ha optat per la 

instal·lació final d’una caldera amb una potència calorífica de 240 kW tèrmics. 

 

C.9. Dimensionament dels conductes de calefacció 

En aquest apartat es calcularà la secció dels conductes de calefacció del pavelló poliesportiu i 

dels vestidors i el bar del camp de futbol. 

 

C.9.1. Càlcul dels conductes de la pista poliesportiva 

Tal i com s’ha explicat a la memòria, la calefacció de la pista poliesportiva es farà mitjançant 

una unitat de climatització que condicionarà tèrmicament la pista i les graderies tot impulsant 
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aire calent per mitjà de dos conductes laterals i recollint l’aire de retorn a través del conducte 

central. Aquests conductes contindran reixes difusores que impulsaran l’aire calent per la zona 

de la pista per tal de satisfer-ne les condicions ambientals. A més, els conductes d’expulsió i 

impulsió es dividiran en cinc seccions cada vegada més petites per garantir la circulació de 

l’aire i per repartir-lo més homogèniament per tota la pista. 

Primer de tot s’ha de dir que el cabal que surt de la unitat de climatització és de 20000 m
3
/h. 

Una vegada definit el cabal i fixant una velocitat d’aire adequada en funció dels paràmetres, 

es pot determinar la secció del primer tram a través de la següent fórmula: 

       (C.6) 

 

On el cabal ( ) depèn de la secció del conducte ( ) i de la velocitat ( ). La velocitat de l’aire 

que es fixarà per dissenyar els conductes serà de 6 m/s atenent les possibles pèrdues de 

càrrega i el soroll que pugui produir. Així doncs, la secció del conducte circular del primer 

tram serà: 

       
 

 
 

   
     

  

 
 

    

 
 
   

          
    

 
                               

 

Conseqüentment, el conducte circular del 1r tram tindrà un diàmetre de 0,8 m. A més, 

s’instal·laran en aquest tram tres reixes d’impulsió de doble deflexió amb aletes horitzontals i 

verticals orientables individualment. Aquestes reixes impulsaran un cabal de 1020 m
3
/h 

cadascuna. Pel que fa al 2n tram, la secció del conducte circular serà: 

       
 

 
 

   
     

  

 
 

    

 
 
   

          
    

 
                               

 

On el valor del numerador (3,856 m
3
/s) resulta de restar el cabal total que impulsa la unitat de 

climatització (5,556 m
3
/s) menys el cabal que surt per les sis reixes, tres a banda i banda, del 

primer tram (1,7 m
3
/s). Per tant, el 2n tram serà de 0,7 m de diàmetre. En aquest tram 
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s’instal·laran dues reixes d’impulsió de 1020 m
3
/h cadascuna com les esmentades al 1r tram. 

A continuació es calcularà la secció del 3r tram: 

       
 

 
 

   
     

  

 
 

    

 
 
   

          
    

 
                               

 

El 3r tram tindrà un diàmetre normalitzat de 0,6 m i dues reixes d’impulsió de 1020 m
3
/h 

cadascuna. 

A continuació es procedeix a calcular el 4t tram: 

       
 

 
 

   
    

  

 
 

    

 
 
   

          
    

 
                               

 

El 4t tram tindrà un diàmetre normalitzat de 0,5 m i dues reixes d’impulsió de 1020 m
3
/h 

cadscuna. 

Finalment es calcula el 5è tram: 

       
 

 
 

   
     

  

 
 

    

 
 
   

          
    

 
                               

 

L’últim tram tindrà un diàmetre de 0,3 m i una reixa d’impulsió de 1020 m
3
/h. En total, hi 

haurà cinc trams a cadascun dels dos conductes d’impulsió i deu reixes d’impulsió a banda i 

banda. Per la seva part, hi haurà també cinc trams per cadascun dels dos conductes d’aspiració 

i deu reixes d’aspiració a banda i banda. 

Una vegada calculats els diàmetres de cada tram així com la composició dels conductes es 

calcularan les pèrdues de càrrega en aquests conductes a partir de la següent equació: 
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    (C.7) 

   
 

 
        

  

On les pèrdues de càrrega (   ) depenen del coeficient de fregament del material del 

conducte ( ), en aquest cas l’acer galvanitzat, de la longitud del conducte ( ), del diàmetre 

interior del conducte ( ) i de la pressió dinàmica (  ) corresponent a la velocitat mitjana de 

l’aire ( ) en el conducte. 

ELEMENT f l d pd TOTAL (Pa) 

Tram 1 0,15 30 0,8 19,85 111,66 

Tram 2 0,15 10 0,7 16,31 34,95 

Tram 3 0,15 8 0,6 15,06 30,13 

Tram 4 0,15 5 0,4 10,64 15,96 

Tram 5 0,15 4 0,3 6,75 13,5 

Taula C.68. Càlcul de les pèrdues de càrrega en els conductes d’impulsió 

 

Així doncs, la pèrdua de càrrega total és de 206,2 Pa. Per la seva part, es procedeix a fer el 

mateix càlcul pel conducte d’aspiració: 

ELEMENT f l d pd TOTAL (Pa) 

Tram 1 0,15 15 0,8 19,85 55,83 

Tram 2 0,15 10 0,7 16,31 34,95 

Tram 3 0,15 8 0,6 15,06 30,13 

Tram 4 0,15 5 0,4 10,64 15,96 

Tram 5 0,15 4 0,3 6,75 13,5 

Taula C.69. Càlcul de les pèrdues de càrrega en els conductes d’aspiració. 

 

La pèrdua de càrrega total de cadascun dels conductes d’aspiració és de 150,37 Pa. 
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C.9.2. Càlcul de les canonades que alimenten els radiadors 

En aquest apartat es calcularan els conductes referents a la calefacció de la resta de sales del 

pavelló poliesportiu i dels vestidors i el bar del camp de futbol. Cal recordar que la calefacció 

a aquestes àrees es farà amb radiadors. 

Quan s’està dimensionant una instal·lació de calefacció i ACS és important que s’esculli 

correctament el diàmetre de les canonades per a que puguin transportar la quantitat de fluid 

suficient en un determinat temps, és a dir, que puguin subministrar el cabal suficient per 

aconseguir la potència tèrmica necessària. Així doncs, en una instal·lació de calefacció per 

radiadors, el diàmetre de les canonades dels diferents trams s’ha d’escollir en funció del cabal 

que circula per cada un, el qual depèn directament de la potència del radiador o radiadors que 

alimenti. Primer de tot es calcula el cabal mitjançant l’expressió C.4 anunciada anteriorment i 

que es torna a repetir a continuació: 

 
  

  
        

 (C.4) 

 

On el cabal necessari per la unitat de condicionament tèrmic de l’aire ( ) depèn de la potència 

calorífica necessària a la pista (  ), del pes específic de l’aire (  ), de la calor específica de 

l’aire (  ) i del salt tèrmic (  ) que es sol estimar d’uns 20 ºC. 

Una vegada determinat el cabal en l/h i a partir de la fórmula C.6 que relaciona el cabal amb 

la velocitat i la secció es calcularà el diàmetre interior de les canonades tenint en consideració 

que les pèrdues de càrrega per metre lineal de canonada no superin els 392,4 Pa, que 

corresponen a 40 mm.ca, i la velocitat de circulació del líquid sigui, com a màxim, d'1,5 m/s.  

Així doncs, els resultats després de fer els càlculs respectius per dimensionar les canonades de 

la calefacció es mostren a continuació: 

TRAM    (kW)   (l/h)      (mm)      (mm)   (m/s) 
    

(Pa/m) 

UTA 52,88 6783,99 42 44 1,14 366,29 

A 9,02 388,38 16 18 0,54 240,32 

A1 5,91 254,45 14 16 0,46 216,21 

A2 3,11 133,92 10 12 0,47 347,66 
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TRAM    (kW)   (l/h)      (mm)      (mm)   (m/s) 
    

(Pa/m) 

B 15,09 649,81 18 20 0,71 338,06 

B1 5,60 241,06 14 16 0,43 196,69 

B2 1,87 80,35 10 12 0,28 142,21 

B3 2,18 93,75 10 12 0,33 186,24 

B4 2,64 113,83 10 12 0,40 261,6 

B5 0,93 40,18 8 10 0,22 122,02 

B6 0,93 40,18 8 10 0,22 122,02 

B7 0,93 40,18 8 10 0,22 122,02 

C 28,77 1238,94 24 26 0,76 266,68 

C1 3,73 160,71 12 14 0,39 201,19 

C2 3,58 154,01 12 14 0,38 186,75 

C3 2,18 93,75 10 12 0,33 186,24 

C4 3,73 160,71 12 14 0,39 201,19 

C5 3,73 160,71 12 14 0,39 201,19 

C6 3,73 160,71 12 14 0,39 201,19 

C7 3,27 140,62 10 12 0,50 378,65 

C8 1,09 46,87 8 10 0,26 159,81 

C9 1,09 46,87 8 10 0,26 159,81 

C10 2,64 113,83 10 12 0,40 261,6 

Taula C.70. Resum de les canonades que alimenten els radiadors. 

 

Per tant, s’han dimensionat els conductes de calefacció amb el criteri de la velocitat màxima. 

S’ha de tenir en compte que la velocitat del fluid serà, com a màxim, de 1,5 m/s a fi de limitar 

el nivell soroll pel pas del fluid a través de les canonades i per assegurar el correcte intercanvi 

energètic entre el bescanviador i el col·lector. Una vegada imposada aquesta premissa s’ha de 

tenir en compte també que la pèrdua de càrrega no sigui superior a 40 mm.ca per metre lineal 

de canonada. Per calcular la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada es pot recórrer a 

la fórmula de Flamant per tubs llisos de coure, que es pot aproximar a la següent expressió: 

 
        

     

    
     (C.8) 
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On la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada (   ) depèn del cabal que hi circula ( ) 

en l/h i del diàmetre interior (    ) de la canonada en mm. 

 

C.9.3. Aïllament de les canonades 

Les canonades de circulació d’aigua calenta s’aïllaran tèrmicament en el seu transcurs per 

trams no calefactats. Segons el RITE, s’estableix un gruix d’aïllament de les canonades en 

funció de la temperatura màxima del fluid que hi circula i el diàmetre de la canonada. 

DIÀMETRE 

EXTERIOR (mm) 

TEMPERATURA MÀXIMA DEL FLUID (ºC) 

40 < T < 60 60 ≤ T < 100 100 ≤ T < 180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

Taula C.71. Espessors mínims d’aïllament (mm) de les canonades i accessoris que transporten fluids calents per 

l’interior dels edificis. 

 

En aquest sentit, tot el traçat de canonades per l’interior de la sala de calderes s’ha calorifugat 

degudament per mitjà de la col·locació superficial d’escuma elastòmera de 25 mm de gruix 

per les canonades amb diàmetre exterior inferior o igual a 35 mm i de gruix 30 mm per 

aquelles amb un diàmetre superior. 

Pel que fa aquells trams on el traçat de les canonades és exterior a les edificacions, el gruix 

d’aïllament serà el que es marca a la taula C.72: 
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DIÀMETRE 

EXTERIOR (mm) 

TEMPERATURA MÀXIMA DEL FLUID (ºC) 

40 < T < 60 60 ≤ T < 100 100 ≤ T < 180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

Taula C.72. Espessors mínims d’aïllament (mm) de les canonades i accessoris que transporten fluids calents per 

l’exterior dels edificis. 

 

Així doncs, el gruix de l’aïllament en els trams de canonada que transcorrin per l’exterior dels 

edificis serà de 35 mm per diàmetres exteriors inferiors o iguals a 35 mm i de 40 mm de gruix 

per la resta de casos. 

 

C.10. Càlcul de la bomba de circulació 

El cabal d’aigua que han de subministrar les bombes de circulació es determina mitjançant la 

següent expressió: 

 
       

  
        

 (C.9) 

 

On el cabal de la bomba (      ) depèn de la potència calorífica de la caldera de gas natural, 

del salt tèrmic de la instal·lació (  ), és a dir, la diferència de temperatura entre els conductes 

d’anada i retorn, de la calor específica de l’aigua (  ) i del pes específic de l’aigua (  ). 

Les bombes de circulació instal·lades en els diferents circuits s’han d’escollir a partir dels 

punts característics i que defineixen el seu punt de funcionament: el cabal de circulació i 

l’alçada manomètrica definida per les pèrdues de càrrega totals del circuit primari. A l’hora de 

calcular les pèrdues de càrrega totals del circuit primari s’hauran de tenir en compte els tres 

tipus de pèrdues de càrrega que es poden definir:  

- Pèrdues de càrrega lineals (degut al traçat rectilini de les canonades) 
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- Pèrdues de càrrega singulars (degut als canvis de direcció i desviacions)  

Per tant, l’alçada manomètrica de la bomba es calcularà amb l’equació que es recull a 

continuació (C.10): 

                  (C.10) 

 

On l’alçada manomètrica ( ) depèn de les pèrdues de càrrega lineals (      ) i de les pèrdues 

de càrrega singulars (       ). Les pèrdues de càrrega lineals s’obtindran multiplicant la 

pèrdua de càrrega lineal per metre de canonada per la quantitat de metres totals del tram. Per 

la seva part, les pèrdues de càrrega singulars dependran dels canvis de direcció del circuit i de 

les vàlvules i elements utilitzats. Una mètode senzill de calcular-les consisteix en establir una 

longitud equivalent de canonada que produeix la mateixa pèrdua de càrrega que l’element en 

qüestió. La taula C.73 recull les longituds equivalents de canonada en m en funció dels 

elements del circuit: 

DIÀMETRE NOMINAL DE LES CANONADES 

ELEMENT ≤ 14 18 22 28 35 42 

Corba de 45º 0,2 0,34 0,43 0,47 0,56 0,7 

Colze de 90º 0,38 0,5 0,63 0,76 1,01 1,32 

Vàlvula de tall 2 2,5 3 3,6 4,5 5,5 

Vàlvula de tres vies 1,1 1,68 1,8 1,92 2,4 3 

Vàlvula antiretorn 0,3 0,5 0,77 1,05 0,85 1 

Vàlvula de seguretat 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 

Radiador 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Bateria UTA 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Taula C.73. Longitud equivalent de canonada en funció de la singularitat 
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C.10.1. Bomba de circulació del circuit de la bateria de la unitat de climatització  

Pel present circuit, es dimensionarà el cabal necessari per la bomba de circulació en funció de 

la potència tèrmica instal·lada. En aquest cas, 134,317 kW tèrmics. 

        
  

        
 

           
    
 

        
    

             
  
  

      
  

 
 

 

A continuació es determinarà l’alçada manomètrica en funció de les pèrdues de càrrega lineals 

i singulars. Pel circuit de calefacció que alimenta la bateria de la unitat de climatització, hi 

haurà els elements que es destaquen a la taula C.74: 

Element        (mm)       (m)     (kPa) 

Colze 90º 4 40 5,28 1,934 

Vàlvula antiretorn 2 40 2 0,733 

Vàlvula de tall 4 40 22 8,058 

Vàlvula de seguretat 1 40 0,5 0,183 

UTA 1 40 5 1,831 

TOTAL 12,739 

Taula C.74. Pèrdues de càrrega per singularitats en el circuit de la bateria de la unitat de climatització. 

Per tant, ja es pot determinar el valor de l’alçada manomètrica: 

                                          

 

C.10.2. Bomba de circulació del circuit del pavelló poliesportiu 

Com en el cas anterior, es dimensionarà el cabal necessari per la bomba de circulació en 

funció de la potència tèrmica instal·lada provinent dels radiadors del pavelló poliesportiu. En 

aquest cas, 24,107 kW tèrmics. 
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Seguidament es determinarà l’alçada manomètrica en funció de les pèrdues de càrrega lineals 

i singulars. Pel circuit de calefacció que alimenta els radiadors del poliesportiu, hi haurà els 

elements que es destaquen a la taula C.75: 

Element TRAM        (mm)       (m)     (kPa) 

Colze 90º A 4 22 2,52 0,606 

Vàlvula antiretorn A 2 22 1,54 0,37 

Vàlvula de tall A 4 22 12 2,884 

Vàlvula de seguretat A 1 22 0,2 0,048 

Colze 90º B 6 18 3 1,01 

Colze 90º B5. B6. B7 10 8 3,8 0,464 

Radiadors B5. B6. B7 3 8 7,5 0,912 

Colze 90º 
A2, B2, 

B3, B4 
10 10 3,8 0,893 

Radiadors 
A2, B2, 

B3, B4 
10 10 25 5,866 

Colze 90º A1, B1 8 14 3,04 0,657 

Radiadors A1, B1 7 14 17,5 3,787 

TOTAL 17,497 

Taula C.75. Pèrdues de càrrega per singularitats en el circuit del pavelló poliesportiu. 

 

Per tant, ja es pot determinar el valor de l’alçada manomètrica: 

                                         

 

C.10.3. Bomba de circulació del circuit de la zona dels vestidors del camp de 

futbol 

Es dimensionarà el cabal necessari per la bomba de circulació en funció de la potència tèrmica 

instal·lada en els radiadors de la zona dels vestidors del camp de futbol. Cal recordar que la 

zona dels vestidors del camp de futbol engloba tots els vestidors del camp de futbol, un 
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despatx i el bar. Comptant totes aquestes dependències condicionar tèrmicament, en resulta un 

total de 26,593 kW tèrmics. 

        
  

        
 

         
    
 

        
    

       
      

  
  

      
  

 
 

 

Seguidament es determinarà l’alçada manomètrica en funció de les pèrdues de càrrega lineals 

i singulars. Pel circuit de calefacció que alimenta els radiadors del poliesportiu, hi haurà els 

elements que es destaquen a la taula C.76: 

Element TRAM        (mm)       (m)     (kPa) 

Colze 90º C 12 24 9,12 2,433 

Vàlvula antiretorn C 2 24 2,1 0,559 

Vàlvula de tall C 4 24 14,4 3,836 

Vàlvula de seguretat C 1 24 0,3 0,078 

Colze 90º C8, C9 6 8 2,28 0,363 

Radiadors C8, C9 2 8 5 0,795 

Colze 90º C3, C7 14 10 5,32 0,99 

Radiadors C7 2 10 5 1,893 

Colze 90º C1, C2, C4, 

C5, C6 

22 12 8,36 

1,678 

Radiadors C1, C2, C4, 

C5, C6 

10 12 25 

5,033 

TOTAL 17,658 

Taula C.76. Pèrdues de càrrega per singularitats en el circuit de la zona dels vestidors del camp de futbol. 

 

Per tant, ja es pot determinar el valor de l’alçada manomètrica: 
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C.11. Càlcul del vas d’expansió 

La capacitat total necessària d’un dipòsit d’expansió tancat es calcula segons l’equació C.11: 

 
   

  
 

 (C.11) 

 

On el volum total del dipòsit o vas d’expansió (  ) en l depèn del volum útil del dipòsit (  ) 

en l i del coeficient d’utilització de la instal·lació ( ). Així mateix, el volum útil del dipòsit es 

calcula a través de l’equació C.12: 

 
   

    
   

 (C.12) 

 

El volum útil del dipòsit (  ) depèn del coeficient de dilatació de l’aigua a 80 ºC en 

percentatge ( ) i del volum total d’aigua de la instal·lació (  ). Per la seva part, el coeficient 

d’utilització es pot determinar a través de l’equació C.13: 

   
     

  
 (C.13) 

 

El coeficient d’utilització ( ) depèn de la pressió absoluta màxima de treball (  ), que té un 

valor de 294,2 kPa i de la pressió absoluta de l’alçada manomètrica (  ), que té un valor de 

147,1 kPa. 

Per tant, l’única incògnita és determinar el volum total d’aigua de tota la instal·lació. Per això 

i tenint en compte que les canonades són circulars, es pot determinar el volum total d’aigua 

que cap a cada una utilitzant la següent expressió: 

 
           

    

 
     (C.14) 

A aquest volum se li hauria de sumar el volum dels dipòsits d’inèrcia, d’acumulació, 

col·lectors solars propis de la instal·lació solar tèrmica, que se’n parlarà al capítol 5 del 

present projecte, bescanviadors de calor, bateries de la unitat de climatització, radiadors, etc. 
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Per altra banda i a grans trets, es pot estimar la quantitat total d’aigua de la instal·lació a partir 

de la potència tèrmica demandada. Segons estudis tècnics i recomanacions de fabricants, el 

volum total d’una instal·lació sol ser de 15 l per cada tèrmia. Així doncs i tenint en compte la 

potència tèrmica de la caldera que alimenta els sistemes de calefacció i solar tèrmica, es pot 

arribar a calcular el volum total de la instal·lació de la següent forma: 

                                     

                 
    

            
        

 

Finalment i en el present cas, el vas d’expansió tindrà la següent magnitud: 

  
     

  
 

           

     
     

   
    
   

 
        

   
          

   
  
 

 
    

   
           

 

Per tant, es pot afirmar que amb un dipòsit d’expansió instal·lat de 140 l resulta suficient per 

absorbir l’augment del volum d’aigua produït a l’escalfar la mateixa en la present instal·lació. 

 

C.12. Càlcul dels conductes d’evacuació 

C.12.1. Càlcul de la presa d’aire de la unitat de climatització 

La unitat de climatització impulsarà aire calent a la pista per tal de garantir-ne la temperatura 

desitjada. A més, s’ha d’assegurar una renovació d’aire en funció d’uns barems i expulsar-ne 

el de retorn a l’exterior. Segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) 

es pot catalogar la qualitat de l’aire interior en funció de l’ús d’un determinat edifici. Pel 

present cas, es pot classificar la pista poliesportiva com a IDA3 (aire de qualitat mitjana) i 
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calcular el cabal mínim de l’aire exterior de ventilació en funció d’aquesta categoria. El RITE 

ens indica que per una categoria IDA3 el volum d’aire exterior que s’ha d’introduir és de 

8 dm
3
/s per persona. Així doncs per una ocupació màxima de 300 persones a la pista, es pot 

calcular el cabal total d’aire exterior que s’ha d’introduir: 

    
   

      
               

   

 
     

  

 
 

Una vegada determinat el cabal que s’ha d’introduir de l’exterior, es procedirà a calcular la 

secció del conducte d’entrada i de sortida a l’exterior seguint el mètode de la velocitat. Així 

doncs, es fixarà una velocitat màxima de 6 m/s i es calcularà la secció d’ambdós conductes: 

          
 

 
 

       
  

    

 
 
 
  

        
    

 
                                

 

Per tant, els conductes d’entrada i sortida de l’aire a l’exterior seran circulars i tindran un 

diàmetre de 0,8 m. 

 

C.12.2. Càlcul dels conductes d’evacuació de la caldera 

La secció vertical dels conductes d’evacuació requerida es calcula segons la següent relació: 

 
    

  

  
 (C.15) 

On la secció del conducte vertical ( ) en cm
2
 depèn d’un coeficient ( ) que depèn del tipus de 

combustible de la caldera i que en el cas del gas natural val 0,02, de la potència tèrmica del 

generador (  ) i de l’alçada reduïda de la xemeneia ( ). Aquesta alçada es pot determinar a 

partir de l’equació C.15: 

                 (C.16) 
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L’alçada reduïda de la xemeneia ( ) depèn de l’alçada real de la xemeneia ( ), del nombre de 

colzes del conducte d’evacuació ( ), de la longitud horitzontal de la xemeneia ( ), que val 0 si 

L < H/2 i de la pèrdua de càrrega de la caldera ( ), que és de 4 mm.ca. 

 

Finalment, es procedeix a calcular la secció resultant: 

                             

       
      

    
            

A continuació es pot determinar el tir de la xemeneia a través de la fórmula C.16: 

       (C.17) 

 

On el tir de la xemeneia ( ) depèn del tir de la xemeneia per metre lineal ( ) i de l’alçada 

vertical de la xemeneia ( ).  

Per una temperatura exterior de 25 ºC i una temperatura mitjana dels fums de sortida de 

159 ºC, el tir de la xemeneia per metre lineal és de 3,434 Pa/m. Així es pot calcular: 

           
  

 
              

 

C.13. Càlcul del consum de combustible 

El càlcul del consum de combustible, gas natural en el present cas, s’efectuarà per la caldera 

instal·lada com a únic element consumidor de combustible. A continuació es poden calcular 

les pèrdues anuals de calor en funció de la següent fórmula: 

 
     

           

  
 (C.18) 

 

On les pèrdues de calor (    ) depenen de la potència tèrmica de la instal·lació (  ), del 

nombre de graus – dia anuals en base 15 – 15 ( ) que se’ls hi pot associar un valor de 1350, 
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del coeficient d’ús ( ) que se li pot assignar un valor de 0,8, del coeficient d’intermitència ( ), 

que se li assigna un valor de 0,9 i del salt tèrmic (  ). Així doncs, en resulta el següent: 

     
           

  
 

                      

  
                  

 

El consum total en calefacció es calcula seguint la fórmula C.19: 

 
    

 

     
 (C.19) 

 

El consum de gas natural (   ) depèn de les pèrdues anuals de calor ( ), del poder calorífic 

inferior del combustible (   ) i del rendiment del generador ( ). Finalment el consum de gas 

natural resulta ser el següent: 
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ANNEX D: INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

En aquest annex es detallaran tots els mètodes i càlculs utilitzats per a dur a terme la 

instal·lació solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària al complex esportiu. 

 

D.1. Punts de consum 

Com a punt de partida per dimensionar la instal·lació s’exposen els punts de consum d’aigua 

calenta sanitària. A la taula D.1 queden resumits els punts de consum i la seva localització 

dins del complex esportiu: 

ZONA RENTAMANS DUTXES FREGADOR 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Vestidor local 2 4 - 

Vestidor visitant 2 4 - 

Vestidor àrbitres 1 2 - 

Bar - - 1 

Serveis 5 - - 

VESTIDORS CAMP DE FUTBOL 

Vestidor local 1 1 6 - 

Vestidor local 2 1 6  

Vestidor visitant 1 1 6 - 

Vestidor visitant 2 1 6 - 

Vestidor àrbitres 1 2 - 

BAR DEL CAMP DE FUTBOL 

BAR 2 - 2 

VESTIDORS DE LA PISCINA 

Vestidor masculí 3 6 - 

Vestidor femení 3 6 - 

Taula D.1. Punts de consum d’aigua calenta sanitària al complex esportiu 
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D.2. Càlcul de la demanda aproximada d’aigua 

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, secció HE 4 del document DB-HE “Ahorro de 

energía”, el càlcul i dimensionat de la instal·lació es pot calcular depenent del criteri de 

demanda tal com mostra la taula D.2: 

CRITERI DE DEMANDA l/dia d’ACS a 60 ºC 

Vestidors/Dutxes 15 per persona 

Administratius 3 per persona 

Bar - restaurant 5 per persona 

Taula D.2. Demanda d’ACS de referència a 60 ºC. 

 

A l’hora de calcular la demanda d’aigua s’ha de tenir en compte que al pavelló poliesportiu 

s’hi desenvolupen els esports de futbol sala i bàsquet de forma regular. El club del poble que 

hi participa, el Valls de Torroella, té un equip de futbol sala i un de bàsquet que entrenen cada 

setmana i juguen cada quinze dies com a local el seu respectiu partit de lliga. Es pot fer una 

estimació que cadascun dels dos equips consten de 15 jugadors en plantilla i desenvolupem 

amb una regularitat de tres dies a la setmana l’esport que practiquen, utilitzant les 

instal·lacions del pavelló. A més, es pot considerar una mitjana de 100 persones a la setmana 

que assisteixen al bar ja sigui en dies de partit o en dies d’entrenament. Així doncs, la 

demanda d’aigua calenta sanitària al pavelló poliesportiu es pot calcular de la següent manera: 

DUTXES:                   
    

     
    

 

    
  

   

   
     

 

   
 

BAR:      
    

   
   

 

    
    

 

   
 

 

Per la seva part, el Valls de Torroella també té tres equips de futbol. Aquests tres equips són 

l’amateur, i dos equips de futbol base classificats en la categoria d’infantil i aleví. Es pot fer 

també una estimació que  aquests tres equips tenen 18 jugadors en plantilla i desenvolupen 

l’esport del futbol i fan ús de les instal·lacions tres dies a la setmana. A tot això, es pot 

estimar també que assisteixen una mitjana de 200 persones al bar del camp de futbol. Així 

doncs, el consum de la zona del camp de futbol es pot resumir de la següent manera: 
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DUTXES:            
    

     
    

 

    
  

   

   
     

 

   
 

BAR:     
    

   
   

 

    
     

 

   
 

 

Els consums d’aigua del pavelló poliesportiu i del camp de futbol seran constants al llarg de 

l’any en la temporada oficial. S’entén per temporada oficial el període de temps comprès entre 

l’1 de setembre (inici de la temporada) fins al 30 de juny (final de temporada). A l’època 

d’estiu, però, s’obre la zona de la piscina exterior per a que els abonats en puguin fer ús 

durant un període de temps de tres mesos, del 15 de juny al 15 de setembre. Per tant, en 

aquests mesos d’estiu hi haurà consum d’aigua calenta sanitària a les dutxes dels vestidors de 

la piscina. Es pot estimar una mitjana de 50 persones al dia que assisteixen a la piscina i es 

dutxen als vestidors, calculant el següent consum: 

DUTXES:    
    

   
    

 

    
    

 

   
 

 

Una vegada definits els consums i les demandes, es pot determinar el consum en litres 

mensuals durant un any, els resultats dels quals queden recollits a la taula D.3: 

MES CONSUM ACS (l) 

Gener 23383 

Febrer 21120 

Març 23383 

Abril 22629 

Maig 23383 

Juny 33879 

Juliol 23250 

Agost 23250 

Setembre 33879 

Octubre 23383 

Novembre 22629 

Desembre 23383 

ANUAL 297549 

Taula D.3. Consum d’ACS de cada mes i total. 
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S’ha de destacar que els mesos de més demanda són el mes de juny i el setembre, ja que hi ha 

consum d’aigua tan al pavelló com a la zona del camp de futbol i la zona de la piscina. 

 

D.3. Zona climàtica 

Existeixen diferents zones climàtiques catalogades en diverses categories en funció de la 

ubicació de la localitat on s’efectua la instal·lació solar tèrmica d’ACS. La figura D.1 recull 

un mapa de la península ibèrica on es pot fàcilment classificar la població objecte de l’estudi.  

 

Figura D.1. Mapa de la península ibèrica en funció de les zones climàtiques (Font: CTE
1
). 

 

La població de Valls de Torroella, situada a la Catalunya central i a la comarca del Bages, 

queda classificada amb una categoria III. 
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D.4. Contribució solar mínima 

La contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors de l’energia aportada exigida i 

la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels valors mensuals. A la taula D.4 s’indica, 

per a cada zona climàtica, els diferents nivells de demanda d’aigua calenta sanitària (ACS) a 

una temperatura de referència de 60ºC, tenint en compte que la font energètica secundària i de 

recolzament és el gas natural. 

Com es pot observar a la taula, s’haurà de garantir una contribució almenys del 50% de la 

demanda energètica provinent del sistema de plaques solars. La resta es pot garantir 

mitjançant el sistema de suport, en el present cas, la caldera de gas natural.   

DEMANDA TOTAL ACS (l/dia) 
ZONA CLIMÀTICA 

I II III IV V 

50 – 5000 30 30 50 60 70 

5000 – 6000 30 30 55 65 70 

6000 – 7000 30 35 61 70 70 

7000 - 8000 30 45 63 70 70 

8000 – 9000 30 52 65 70 70 

9000 – 10000 30 55 70 70 70 

10000 – 12500 30 65 70 70 70 

12500 – 15000 30 70 70 70 70 

15000 – 17500 35 70 70 70 70 

17500 – 20000 45 70 70 70 70 

> 20000 52 70 70 70 70 

Taula D.4. Contribució solar mínima en percentatge. 

 

A la taula D.5 es marquen els límits de les zones homogènies a efectes de l’exigència. Les 

zones es defineixen en funció de la radiació solar global mitjana diària sobre una superfície 

horitzontal: 

ZONA CLIMÀTICA MJ/m
2
 kWh/m

2
 

III 15,1 ≤ H ≤ 16,6 4,2 ≤ H ≤ 4,6 

Taula D.5. Radiació solar global en funció de la zona climàtica 
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Tanmateix, segons l’article 8 de l’Ordenança Municipal sobre l’aprofitament de l’Energia 

Solar al T.M. de Sant Mateu de Bages, la fracció solar que s’haurà de cobrir serà més 

restrictiva, del 60%. Així doncs, l’energia que haurà de cobrir la instal·lació de captadors 

solars de baixa temperatura serà el 60% de la demanda. 

 

D.5. Càlcul de la demanda energètica 

Una vegada definits els consums d’aigua calenta sanitària durant els mesos de l’any, és hora 

de calcular la demanda d’energia necessària. Aquesta energia es pot calcular de la següent 

forma: 

                 (D.1) 

 

La demanda energètica d’ACS (     ) depèn del volum d’aigua calenta sanitària consumida 

( ), de la densitat de l’aigua ( ), de la calor específica de l’aigua [                  ] i de 

l’increment de temperatura (  ). Aquest increment de temperatura és la diferència entre la 

temperatura de l’aigua de consum (60 ºC) i la temperatura de l’aigua provinent de la xarxa. 

Per determinar aquesta temperatura s’haurà de consultar la següent taula que informa de la 

temperatura mitjana mensual de l’aigua de la xarxa per les diferents províncies de Catalunya: 

Província GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Barcelona 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

Tarragona 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

Lleida 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 

Girona 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

Taula D.6. Temperatura mitjana mensual de l’aigua de la xarxa en funció de la província de Catalunya. 

 

Una vegada determinades les temperatures de l’aigua de la xarxa de cada mes de l’any es pot 

calcular la demanda energètica de cada mes a partir del consum d’aigua calenta sanitària 

reflectit a la taula D.3 i, finalment, el consum d’energia anual. Els resultats dels càlculs 

queden recollits a la taula D.7. Per tant, a l’hora de dimensionar la instal·lació i tal com s’ha 

explicat al punt D.4, es pot calcular la demanda energètica mínima que s’ha de produir a partir 

de la instal·lació solar: 
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               (D.2) 

 

On l’energia solar per la producció d’ACS (     ) és igual a la demanda energètica anual 

d’ACS (     ) pel factor de contribució solar mínima anual ( ), que en el present cas és del 

60%. Així doncs, l’energia mínima produïda per la instal·lació solar és la següent: 

                                       

 

MES DIES CONSUM ACS (l) ΔT (ºC)       (kWh) 

Gener 31 23383 52 1412 

Febrer 28 21120 51 1251 

Març 31 23383 49 1330 

Abril 30 22629 47 1235 

Maig 31 23383 46 1249 

Juny 30 33879 45 1770 

Juliol 31 23250 44 1188 

Agost 31 23250 45 1215 

Setembre 30 33879 46 1809 

Octubre 31 23383 47 1276 

Novembre 30 22629 49 1287 

Desembre 31 23383 52 1412 

TOTAL 365 297549  16434 

Taula D.7. Càlcul de la demanda energètica del complex esportiu. 

 

 

 

 

 



138                                                                                                                                      Annex  

 

 

D.6. Col·lector solar 

D.6.1. Elecció del col·lector 

El col·lector solar més ideal és un tipus de captador pla, caracteritzat perquè la cara exposada 

al sol està coberta per un vidre, mentre que la resta de cares són opaques i aïllades 

tèrmicament. A l’interior del col·lector es situa una placa metàl·lica que, unida o soldada amb 

una sèrie de conductes pels quals flueix el fluid caloportador, se li aplica un tractament 

selectiu perquè augmenti la seva absorció de calor o, a vegades, se’l pinta de color fosc. 

El col·lector escollir és de la marca VIESSMANN, model VITOSOL 300-F. Es tracta d’un 

col·lector pla amb un muntatge horitzontal o vertical que es pot muntar també sobre cobertes 

planes o inclinades, facilitant la seva integració arquitectònica. 

Les característiques del col·lector queden recollides a la taula D.8: 

COL·LECTOR SOLAR VIESSMANN VITOSOL 300-F 

Dimensions (mm) 1056 x 2380 x 90 

Superfície útil (m
2
) 2,33 

Rendiment òptic (%) 83,4 

Coeficient de pèrdua de calor k1 [W/(m
2
·K)] 3,66 

Coeficient de pèrdua de calor k2 [W/(m
2
·K)] 0,0169 

Pes (kg) 41,3 

Volum de fluid (l) 1,83 

Pressió de servei (kPa) 600 

Temperatura màxima d’inactivitat (ºC) 206 

Capacitat de producció de vapor (W/m
2
) 60 

Taula D.8. Característiques tècniques col·lector solar VIESSMAN VITOSOL 300-F. 

 

D.6.2. Orientació i inclinació del col·lector 

Com s’explica a la memòria i a fi de captar la màxima energia possible, l’ordenança 

municipal sobre l’aprofitament d’energia solar i el CTE recomanen orientar les plaques solars 

al sud geomètric i adoptar una inclinació respecte l’horitzontal igual a la latitud, és a dir, de 

41º. 
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D.6.3. Pèrdues 

La col·locació i disposició de les plaques solars pot originar pèrdues per orientació i 

inclinació que redueixen el rendiment global de la instal·lació solar.  

Tal com s’indica a l’apartat 2 del document DB-HE “Ahorro de energía” del CTE, 

l’orientació i la inclinació del sistema generador i les possibles ombres sobre el mateix seran 

tals que les pèrdues hauran de ser inferiors als límits marcats a la taula D.9: 

CAS Orientació i Inclinació Ombres Total 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposició 20 % 15 % 30 % 

Integració arquitectònica 40 % 20 % 50 % 

Taula D.9. Límit de pèrdues pels diferents casos particulars. 

 

Es considera que hi ha integració arquitectònica quan els mòduls solars compleixen amb una 

doble funció energètica i arquitectònica i, a més, substitueixen elements constructius 

convencionals o són elements constituents de la composició arquitectònica. Es considera que 

hi ha superposició arquitectònica quan la col·locació dels captadors es realitza paral·lelament 

als voltants de l’edifici. 

Segons el CTE, les pèrdues per orientació i inclinació es poden calcular en funció de dos 

paràmetres: 

a) Angle d’inclinació (β): És l’angle que forma la superfície dels mòduls amb el pla 

horitzontal. El seu valor és 0º per mòduls horitzontals i 90º pels verticals. 

b) Angle d’azimut (α): És l’angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la normal 

a la superfície del mòdul i el meridià de l’indret. Com a exemple, un valor de 0º 

correspon a mòduls orientats al sud, -90º a mòduls orientats a l’est i 90º a mòduls 

orientats a l’oest. 

Una vegada determinar l’angle d’azimut del col·lector, es calcularan els límits d’inclinació 

acceptables d’acord a les pèrdues màximes respecte la inclinació òptima. Conegut l’angle 

d’azimut (0º), es determinaran els límits per a la inclinació en el present cas d’una inclinació 

de 41º. Per al cas general, les pèrdues màximes per aquest concepte són del 10%. Els punts 

d’intersecció del límit de pèrdues amb la recta d’azimut proporcionen valors d’inclinació 
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mínima i màxima. Si no hi ha intersecció entre ambdues rectes, les pèrdues són superiors a les 

permeses. Com es pot veure a la figura D.2, conegut l’angle d’azimut (0º), es calculen els 

límits per la inclinació de 41º. Els punts d’intersecció del límit de pèrdues del 10% (costat 

exterior de la regió 90% - 95%), màxim pel cas general, amb la recta d’azimut de 0º 

proporcionen uns valors d’inclinació màxima de 60º i mínima de 7º. Per tant, la instal·lació 

amb una inclinació de 41º compleix amb els requisits, estimant unes pèrdues del 5%  de 

l’energia total per orientació i inclinació.  

 

 

Figura D.2. Percentatge d’energia respecte el màxim degut a les pèrdues per orientació i inclinació. 

 

Per altra banda, també existeix la possibilitat de calcular les pèrdues de radiació solar degudes 

a les ombres. Aquestes pèrdues s’expressen com un percentatge de la radiació solar global que 

incidiria sobre la mencionada superfície, en cas de no existir cap mena d’ombra. 
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Figura D.3. Diagrama de trajectòries del sol. 

 

Com que les plaques solars s’instal·len a la coberta del pavelló poliesportiu (punt més alt del 

complex esportiu) i aquest es troba separat de la zona industrial, de la zona residencial i lluny 

de la massa boscosa, no es consideraran pèrdues per ombres. 

 

D.7. Càlcul de l’energia solar 

La població de Valls de Torroella, on es troba el complex esportiu objecte de l’estudi, es troba 

a la província de Barcelona. Per poder dimensionar la instal·lació, s’han de conèixer els valors 

de radiació solar mensuals a la província de Barcelona per una inclinació de 41º. L’Atlas de 

Radiació Solar a Catalunya proporciona els valors de radiació solar global per les diferents 

províncies de Catalunya i per diferents angles d’inclinació. Aquests valors d’energia solar 

s’han de corregir tenint en compte les pèrdues per orientació i inclinació dels col·lectors 

solars. A més, s’han de tenir en consideració també les hores de sol útils de cada mes de l’any 

per poder estimar la intensitat de radiació solar diària (W/m
2
): 

 
   

    

 
 (D.3) 
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On la intensitat de radiació solar útil (  ) depèn de l’energia solar útil  (    ) i del nombre 

d’hores de sol útils de cada dia del mes ( ). 

MES 
RS 

[MJ/(m
2
·dia)] 

     

[kWh/(m
2
·dia)] 

  
   

[W/(m
2
·dia)] 

Gener 12,44 3,28 8 410,35 

Febrer 14,88 3,93 9 436,3 

Març 17,91 4,73 9 525,14 

Abril 20,23 5,34 9,5 561,94 

Maig 21,35 5,63 9,5 593,06 

Juny 21,70 5,73 9,5 602,78 

Juliol 21,69 5,72 9,5 602,5 

Agost 21,12 5,57 9,5 586,67 

Setembre 19,37 5,11 9 567,95 

Octubre 16,43 4,34 9 481,74 

Novembre 13,47 3,55 8 444,32 

Desembre 11,77 3,11 7,5 414,13 

ANUAL 17,71 4,67 

Taula D.10. Nivells de radiació solar i energia solar a la província de Barcelona. 

  

D.8. Rendiment del col·lector solar 

Un col·lector solar tèrmic només pot aprofitar de forma útil una part de l’energia que rep. 

L’ambient fred on es troba instal·lat, la temperatura del fluid que el recorre internament i la 

intensitat amb la que és escalfat pel sol en un moment determinat són tres dels factors externs 

que determinen el seu rendiment. La forma constructiva d’un col·lector solar tèrmic també és 

determinant per la major o menor captació de calor i, juntament amb els altres factors 

anteriorment esmentats, forma l’expressió que permet calcular el rendiment del col·lector 

solar, que es recull a continuació: 

 
        

     
 

    
       

 

 
 (D.4) 
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El rendiment del col·lector solar ( ), depèn del seu rendiment òptic (  ), del coeficient de 

pèrdues lineal (  ), del coeficient de pèrdues quadràtic (  ), de la temperatura mitjana del 

captador (  ), de la temperatura ambient (  ) i de la radiació solar ( ). 

Cal destacar que el rendiment òptic del col·lector solar defineix l’energia solar que arriba a 

absorbir una vegada travessat el vidre i es calcula mitjançant un assaig de laboratori, com el 

coeficient de pèrdues lineal i quadràtic. La temperatura mitjana del captador ve donada per la 

temperatura de disseny de la instal·lació i la temperatura ambient s’obté per taules de 

temperatures mitjanes històriques per cada mes de l’any a l’indret determinat, tal i com es 

determina la radiació solar. 

La taula D.11 recull les temperatures diürnes ambients a les diferents províncies de Catalunya 

en funció de cada mes de l’any: 

Província GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Barcelona 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 

Tarragona 11 12 14 16 19 22 25 26 23 20 15 12 

Lleida 7 10 14 15 21 24 27 27 23 18 11 8 

Girona 9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10 

Taula D.11. Temperatura mitjana diürna a les diferents províncies de Catalunya. 

 

Finalment i a partir de les característiques tècniques del col·lector escollit que es poden 

consultar a la taula D.8, es pot determinar el rendiment del col·lector solar i l’energia efectiva 

del col·lector solar (una vegada aplicat el seu rendiment). Els resultats queden reflectits a la 

taula D.12: 
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MES 
   

[W/(m
2
·dia)] 

     (ºC) 
     

[kWh/(m
2
·dia)] 

  (%) 
    

[kWh/(m
2
·dia)] 

Gener 410,35 11 3,28 29,8 0,98 

Febrer 436,3 12 3,93 34,2 1,34 

Març 525,14 14 4,73 44,5 2,1 

Abril 561,94 17 5,34 49,8 2,66 

Maig 593,06 20 5,63 54,2 3,05 

Juny 602,78 24 5,73 57,9 3,32 

Juliol 602,5 26 5,72 59,5 3,41 

Agost 586,67 26 5,57 58,9 3,28 

Setembre 567,95 24 5,11 56,3 2,88 

Octubre 481,74 20 4,34 47,4 2,06 

Novembre 444,32 16 3,55 39,8 1,41 

Desembre 414,13 12 3,11 31,6 0,98 

Taula D.12. Càlcul del rendiment i energia efectiva del col·lector solar. 

 

L’energia efectiva del col·lector solar s’ha calculat seguint la relació que s’esmenta a 

continuació: 

          
 

   
 (D.5) 

 

On l’energia efectiva del col·lector (   ) depèn de l’energia solar útil (    ) i del rendiment 

( ) en tant per cent. A tot això, es creu convenient realitzar un dimensionament de la 

superfície de captació mitjançant la valoració de les pèrdues atribuïbles a l’acumulació, 

distribució i intercanvi d’energia entre el circuit primari i secundari. Aquestes pèrdues, en 

casos generals, es poden considerar del 10%. Per tant, l’energia efectiva del sistema es 

calcularà de la següent manera: 

                   (D.6) 

 

Així doncs, a la taula D.13 queden recollits els càlculs pertinents referents a la instal·lació 

solar tèrmica: 
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MES 
      

(kWh) 

Fracció Solar 

60% (kWh) 

        

[kWh/(m
2
·dia)] 

dies 
        

[kWh/(m
2
·mes)] 

Gener 1412 847,08 0,88 31 27,3 

Febrer 1251 750,39 1,21 28 33,85 

Març 1330 798,21 1,89 31 58,72 

Abril 1235 740,93 2,39 30 71,83 

Maig 1249 749,34 2,75 31 85,13 

Juny 1770 1062,09 2,98 30 89,53 

Juliol 1188 712,69 3,07 31 95,02 

Agost 1215 728,89 2,95 31 91,52 

Setembre 1809 1085,70 2,59 30 77,76 

Octubre 1276 765,63 1,85 31 57,33 

Novembre 1287 772,46 1,27 30 38,19 

Desembre 1412 847,08 0,88 31 27,36 

 16434 9860,51   753,55 

Taula D.13. Càlcul de l’energia efectiva del sistema i la fracció solar aportada per la instal·lació.  

 

D.9. Càlcul del nombre de col·lectors 

Una vegada determinada la fracció solar mínima que, per normativa, ha d’aportar la 

instal·lació i coneguda també l’energia efectiva del sistema, es pot calcular la superfície de 

captació total seguint la següent relació: 

     
  

      
 

          

       
   
  

           

 

Seguidament i coneixent la superfície útil del col·lector solar: 
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Per tant, es necessitaran sis col·lectors solars per satisfer la demanda i complir amb les 

condicions especificades. Els resultats finals queden plasmats a la taula D.14: 

MES       (kWh) dies 
        

[kWh/(m
2
·mes)] 

     

(kWh/mes) 

FRACCIÓ 

SOLAR (%) 

Gener 1412 31 27,3 381,66 27,03 

Febrer 1251 28 33,85 473,23 37,84 

Març 1330 31 58,72 820,89 61,7 

Abril 1235 30 71,83 1004,16 81,32 

Maig 1249 31 85,13 1190,06 95,29 

Juny 1770 30 89,53 1251,66 70,71 

Juliol 1188 31 95,02 1328,42 100 

Agost 1215 31 91,52 1279,49 100 

Setembre 1809 30 77,76 1087,10 60,08 

Octubre 1276 31 57,33 801,54 62,81 

Novembre 1287 30 38,19 533,90 41,47 

Desembre 1412 31 27,36 382,53 27,1 

 16434  753,55 10534,64 63,78 

Taula D.14. Càlcul de l’energia de captació total i la fracció solar resultant. 

 

 

Figura D.4. Balanç energètic de la instal·lació solar. En blau, es detalla l’aportació solar (AS) i en vermell, 

l’energia auxiliar necessària (EA). 
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D.10. Composició dels col·lectors 

Els col·lectors solars s’hauran de col·locar de tal forma que possibles obstacles i altres 

elements que puguin provocar ombres sobre ells no interfereixin en la captació dels raigs 

incidents. 

La distància mínima de separació entre els col·lectors solars i un element d’altura      serà el 

que es marca a la fórmula D.7: 

 
   

    

        
 (D.7) 

 

A més, la distància mínima de separació entre les files de col·lectors solars serà la següent: 

               (D.8) 

 

Si es combinen les fórmules D.7 i D.8 s’obté el següent: 

 
   

        

        
 (D.9) 

 

La distància entre files de col·lectors (  ) depèn de la longitud del col·lector ( ), de l’angle 

d’inclinació ( ) i de l’altura solar mínima (    ). 

La distància    es refereix a la separació entre la projecció de la part posterior del col·lector i 

l’inici de la següent fila de col·lectors. Si el que es vol és conèixer la distància entre l’inici de 

les files de col·lectors s’ha de sumar la projecció sobre la horitzontal del captador, que es pot 

determinar mitjançant la següent relació: 

              (D.10) 

 

Així doncs, la distància total entre l’inici de les files de col·lectors serà la següent: 

 
  

        

        
    (D.11) 
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Figura D.5. Distància de separació entre col·lectors. 

 

En equips d’utilització durant tot l’any o a l’hivern, el dia més desfavorable en l’hemisferi 

nord correspon al 21 de desembre. En aquest dia, l’altura solar mínima al migdia té el següent 

valor: 

                                                 

 

També es pot calcular la distància mínima de separació que s’hauria de deixar entre el final de 

la coberta i l’inici de la primera fila dels captadors. Aquesta distància es pot calcular com: 

        (D.12) 

 

On la distància mínima de separació (  ) depèn de l’altura de l’obstacle ( ) i d’una constant 

( ) que depèn de la latitud de l’indret. Els valors de   van tabulats de la següent forma: 

Latitud 37º 39º 41º 43º 45º 

1,6 2,246 2,475 2,747 3,078 3,487 

Taula D.15. Valors de k depenent de la latitud de l’indret. 
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En el present cas, la composició escollida és d’una única fila amb els sis col·lectors. Així 

doncs, només s’haurà de calcular la distància de separació entre el final de la coberta i l’inici 

de la fila de col·lectors. 

Tenint en compte que l’alçada del mur perimetral ( ) és de 0,5 m i amb els valors de   en 

funció de la latitud, la distància mínima de separació és la següent: 

                          

 

D.11. Elements del circuit primari 

D.11.1. Cabal del circuit primari 

Primer de tot s’ha de determinar el cabal que circula pel circuit primari. El circuit primari és 

aquell que transporta la calor des del captador fins a l’acumulador. Seguint la taula de 

característiques tècniques del col·lector solar escollit, el fabricant recomana un cabal nominal 

de 70 l/h per cada m
2
 de col·lector. Per tant, sabent que un col·lector solar té una superfície 

útil de 2,33 m
2
 i que el nombre de col·lectors instal·lats és de sis, es pot determinar el cabal 

total que circularà pel circuit primari: 

               (D.13) 

 

 

On el cabal total ( ) depèn del cabal d’un col·lector solar (    ) recomanat pel fabricant, de la 

superfície útil d’un col·lector solar (    ) i del nombre de col·lectors solars instal·lats ( ). 

Així doncs, el cabal que circularà pel circuit primari serà el següent: 
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D.11.2. Càlcul de les canonades del circuit primari 

Com en el cas de les canonades corresponents al circuit de calefacció, les canonades del 

circuit primari de la instal·lació solar tèrmica seran de coure. Les canonades es dimensionaran 

a partir del cabal calculat a l’apartat anterior i tenint en compte que les pèrdues de càrrega per 

metre lineal de canonada no superin els 392,4 Pa, que corresponen a 40 mm.ca, i la velocitat 

de circulació del líquid sigui, com a màxim, d’1,5 m/s. 

Per tal de calcular les pèrdues de càrrega per metre lineal de canonada s’utilitzarà la fórmula 

de Flamant vàlida per a tubs llisos de coure. La relació s’haurà de multiplicar per un factor 

(  ) ja que s’utilitza una mescla d’aigua i anticongelant com a fluid caloportador: 

 
        

     

    
        (D.14) 

 

On la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada (   ) en mm.ca depèn del cabal que hi 

circula ( ) en l/h, del diàmetre interior (    ) de la canonada en mm i del factor en funció del 

fluid caloportador (  ) que es pot assimilar a 1,3. 

La secció de les canonades del circuit primari seran les següents: 

                
    

 
 

 

 
 

   
   

   
  

              
  

         
          

         

 

I la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada serà: 
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S’observa que les pèrdues de càrrega per metre lineal de canonada són molts superiors als 

392,4 Pa. Així doncs, s’augmentarà el diàmetre de la canonada fins trobar un valor 

normalitzat tal que s’ajusti als requeriments tècnics. Així doncs, el diàmetre interior escollit 

per la canonada que compleix el requisit de la pèrdua de càrrega és de 22 mm, amb una 

pèrdua de càrrega de 346,88 Pa per metre lineal de canonada. Les seves característiques són 

les que es recullen a la taula D.16: 

TRAM   (l/h)      (mm)      (mm)   (m/s)     (Pa/m) L (m) 

Primari 978,6 22 24 0,72 346,88 12 

Taula D.16. Característiques de la canonada del circuit primari. 

 

D.11.3. Aïllament de les canonades 

Les canonades de circulació d’aigua calenta s’aïllaran tèrmicament en els trams no calefactats. 

Segons el RITE, s’estableix un gruix d’aïllament de les canonades en funció de la temperatura 

màxima del fluid que hi circula i el diàmetre de la canonada. 

DIÀMETRE 

EXTERIOR (mm) 

TEMPERATURA MÀXIMA DEL FLUID (ºC) 

40 < T < 60 60 ≤ T < 100 100 ≤ T < 180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

Taula D.17. Espessors mínims d’aïllament (mm) de les canonades i accessoris que transporten fluids calents per 

l’interior d’edificis. 

 

En aquest sentit, tot el traçat de canonades per l’interior de la sala de calderes s’ha calorifugat 

degudament per mitjà de la col·locació superficial d’escuma elastòmera de 25 mm 

d’aïllament. 
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D.11.4. Bescanviador de calor 

Segons el punt 3.3.4 de la secció HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” 

del CTE, la potència mínima del bescanviador de calor es determinarà per a les condicions de 

treball en hores centrals del dia, suposant una radiació solar de 1000 W/m
2
 i un rendiment de 

la conversió d’energia solar a calor del 50%, complint-se la següent condició: 

                (D.15) 

 

On la potència mínima del bescanviador de calor (     ) en W depèn de la superfície total 

dels col·lectors solars (    ) en m
2
. Partint de la consideració que s’ha instal·lat un total de sis 

col·lectors solars amb una àrea útil de 2,33 m
2
, la potència mínima del bescanviador de calor 

serà la següent: 

                                

 

Per tant, amb un bescanviador de calor de 7 kW n’hi haurà prou per complir l’especificació. 

 

D.11.5. Càlcul de la bomba de circulació del circuit primari 

La bomba de circulació instal·lada en el circuit d’ACS s’ha d’escollir a partir dels punts 

característics i que defineixen el seu punt de funcionament: el cabal de circulació i l’alçada 

manomètrica definida per les pèrdues de càrrega totals del circuit primari. A l’hora de calcular 

les pèrdues de càrrega totals del circuit primari s’hauran de tenir en compte els tres tipus de 

pèrdues de càrrega que es poden definir: 

- Pèrdues de càrrega a les canonades, que es divideixen en dos tipus. Les pèrdues de 

càrrega lineals (degut al traçat rectilini de les canonades) i les singulars (a causa dels 

canvis de direcció i desviacions). 

- Pèrdues de càrrega als col·lectors solars.  

- Pèrdues de càrrega al bescanviador de calor. 

Per tant, l’alçada manomètrica de la bomba es calcularà de la següent forma: 
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                         (D.16) 

 

On l’alçada manomètrica ( ) depèn de les pèrdues de càrrega de les canonades (      ), de 

les pèrdues de càrrega al col·lector (      ) i de les pèrdues de càrrega al bescanviador de 

calor (       ). Les pèrdues de càrrega a les canonades, al mateix temps, es dividiran en 

pèrdues de càrrega lineals i pèrdues de càrrega singulars. Les pèrdues de càrrega lineals 

s’obtindran multiplicant la pèrdua de càrrega lineal per metre de canonada per la quantitat de 

metres totals del tram. Per la seva part, les pèrdues de càrrega singulars dependran dels canvis 

de direcció del circuit i de les vàlvules utilitzades. Un mètode habitual de calcular-les 

consisteix en establir una longitud equivalent de canonada que produeix la mateixa pèrdua de 

càrrega que l’element en qüestió. La taula D.18 recull les longituds equivalents de canonada 

en m en funció dels elements del circuit: 

DIÀMETRE NOMINAL DE LES CANONADES 

ELEMENT ≤ 14 18 22 28 

Corba de 45º 0,2 0,34 0,43 0,47 

Colze de 90º 0,38 0,5 0,63 0,76 

Vàlvula de tall 2 2,5 3 3,6 

Vàlvula de tres vies 1,1 1,68 1,8 1,92 

Vàlvula antiretorn 0,3 0,5 0,77 1,05 

Vàlvula de seguretat 0,1 0,15 0,2 0,3 

Taula D.18. Longitud equivalent de canonada en funció de la singularitat. 

 

Així doncs i pel present circuit primari, s’obtenen els següents resultats: 

Element        (mm)       (m)     (kPa) 

Colze 90º 5 22 3.15 1,09 

Vàlvula antiretorn 2 22 1,54 0,53 

Vàlvula de tall 2 22 6 2,08 

Vàlvula de seguretat 1 22 0,2 0,07 

TOTAL 3,77 

Taula D.19. Pèrdues de càrrega per singularitats en el circuit primari. 
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Segons les característiques tècniques que proporciona el fabricant, els col·lectors solars 

escollits provoquen unes pèrdues de càrrega de 0,15 kPa per col·lector. Per la seva part, el 

bescanviador de calor escollit provoca unes pèrdues de càrrega de 14,72 kPa. La pèrdua de 

càrrega per metre lineal de canonada és de 0,347 kPa i la longitud del tram és de 12 m. Així 

doncs, l’alçada manomètrica de la bomba serà la següent: 

                                                                

 

Per tant, a l’hora d’escollir la bomba de circulació del circuit primari s’ha realitzat de manera 

que la seva corba característica contingui el punt de treball en relació al cabal i l’alçada 

manomètrica requerides. 

 

D.11.6. Vas d’expansió 

Com s’ha explicat a l’annex C referent a la calefacció, la capacitat total necessària d’un 

dipòsit d’expansió tancat es calcula a través de la següent equació: 

 
   

  
 

 (D.17) 

On el volum total del dipòsit o vas d’expansió (  ) depèn del volum útil del dipòsit (  ) i del 

coeficient d’utilització de la instal·lació ( ). Així mateix, el volum útil del dipòsit es calcula a 

través de l’equació D.18: 

 
   

    
   

 (D.18) 

El volum útil del dipòsit (  ) depèn del coeficient de dilatació del fluid caloportador ( ), en 

aquest cas a 60 ºC, i del volum total d’aigua de la instal·lació (  ). Per la seva part, el 

coeficient d’utilització es pot determinar a través de l’equació D.19: 

   
     

  
 (D.19) 

El coeficient d’utilització ( ) depèn de la pressió absoluta màxima de treball (  ) del circuit 

solar, que té un valor de 294,2 kPa i de la pressió absoluta de l’alçada manomètrica (  ), que 

té un valor de 147,1 kPa 
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Primer de tot però, s’haurà de calcular el volum total de fluid en el circuit primari. Per fer-ho 

es partirà de la fórmula del cabal i de la longitud de la canonada: 

              
         

        
                                               

 

A més, el fabricant informa que el volum de fluid en un col·lector solar és d’1,83 l. Per tant, el 

volum de fluid en els col·lectors solars serà de 10,98 l. El fabricant del bescanviador de calor 

escollit també dóna la dada que té una capacitat de volum interior d’1 l. Així doncs, el volum 

total de fluid en el circuit primari és de 17,64. Així doncs, ja es pot dimensionar el vas 

d’expansió del sistema solar, arribant a la conclusió que amb un vas d’expansió de 5 l n’hi ha 

suficient: 

  
     

  
 

           

     
     

   
    
   

 
       

   
        

   
  
 

 
    

   
        

 

D.12. Elements del circuit secundari 

D.12.1. Dipòsit acumulador 

Tal com detalla el punt 3.3.3 de la secció HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria” del CTE, el sistema solar s’ha de concebre en funció de l’energia que aporta durant 

el dia i no en funció de la potència dels col·lectors solars.  

Així doncs, s’ha de preveure una acumulació en relació a la demanda al no ser aquesta 

simultània a la generació. Per tant, el dipòsit acumulador haurà de complir la següent relació: 

 
    

 

 
     (D.20) 
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On ( ) és el volum del dipòsit d’acumulació solar en litres i ( ) és la suma de les àrees dels 

col·lectors instal·lats en m
2
.  

L’àrea total instal·lada és de 13,98 m
2
 i la recomanació dels fabricants d’acumuladors solars 

és que la relació sigui pròxima a la forquilla de 70 a 80. Per tant, amb un acumulador de 

1000 l n’hi haurà suficient ja que  

    

     
       

es troba dins dels marges establerts. 

 

D.12.2. Cabal del circuit secundari 

El circuit secundari és aquell que uneix el bescanviador de calor amb el sistema auxiliar 

d’energia. El volum de fluid en el circuit secundari es pot calcular a través del balanç 

d’energia al bescanviador de calor, tal i com queda recollit a la fórmula D.22: 

                                 (D.21) 

 

On    i    són els cabals dels circuits primari i secundari,     i     són les calors 

específiques dels fluids de cada circuit, i         i           són els salts tèrmics a 

l’entrada i la sortida del bescanviador de calor. Per tant, fixant un salt tèrmic de 20ºC per a la 

present instal·lació, determinat el cabal de fluid que circula pel circuit primari i sabent que la 

calor específica de la mescla d’aigua i anticongelant del circuit primari és de 3,9 [kJ/(kg·K)], 

es pot determinar el cabal pel secundari: 
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D.12.3. Càlcul de les canonades del circuit secundari 

El càlcul de les canonades del circuit primari s’ha fet igual que les del circuit primari, tenint 

en compte que la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada no superés els 392,4 Pa i que 

la velocitat del fluid no fos superior a 1,5 m/s. Els càlculs que se’n deriven queden reflectits a 

la següent taula 

TRAM   (l/h)      (mm)      (mm)   (m/s)     (Pa/m) L (m) 

Secundari 911,96 20 22 0,81 370,87 5 

Taula D.20. Característiques del circuit secundari. 

 

D.12.4. Aïllament de les canonades 

Les canonades de circulació d’aigua calenta s’aïllaran tèrmicament en els trams no calefactats. 

Com en el cas del circuit primari, tot el traçat de canonades per l’interior de la sala de calderes 

s’ha calorifugat degudament per mitjà de la col·locació superficial d’escuma elastòmera de 25 

mm d’aïllament. 

 

D.12.5. Càlcul de la bomba de circulació del circuit secundari 

Com en el cas del circuit primari, la bomba de circulació del circuit secundari s’escollirà en 

funció del cabal i de l’alçada manomètrica del punt de funcionament. En aquest cas, l’alçada 

manomètrica es calcularà de la següent manera: 

                  (D.22) 

 

On l’alçada manomètrica ( ) depèn de les pèrdues de càrrega de les canonades (      ) i de 

les pèrdues de càrrega al bescanviador de calor (       ). Les pèrdues de càrrega, al mateix 

temps, es dividiran en pèrdues de càrrega lineals i pèrdues de càrrega singulars. Les pèrdues 

de càrrega lineals  s’obtindran multiplicant la pèrdua de càrrega lineal per metre de canonada 

per la quantitat de metres totals del tram. Per altra banda, les pèrdues de càrrega singulars 

dependran dels canvis de direcció del circuit i de les vàlvules utilitzades. Una mètode habitual 
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de calcular-les consisteix en establir una longitud equivalent de canonada que produeix la 

mateixa pèrdua de càrrega que l’element en qüestió. La taula D.21 en recull els resultats: 

Element        (mm)       (m)     (kPa) 

Colze 90º 4 22 2,52 0,873 

Vàlvula antiretorn 1 22 0,77 0,265 

Vàlvula de tall 2 22 6 2,08 

Vàlvula de seguretat 2 22 0,4 0,14 

TOTAL 3,33 

Taula D.21. Pèrdues de càrrega per singularitats en el circuit secundari. 

 

Segons les característiques tècniques que proporciona el fabricant, el bescanviador de calor 

escollit provoca unes pèrdues de càrrega de 14,72 kPa. Així doncs, l’alçada manomètrica de la 

bomba serà la següent: 

                                                

Per tant, a l’hora d’escollir la bomba de circulació del circuit secundari s’ha realitzat de 

manera que la seva corba característica contingui el punt de treball en relació al cabal i 

l’alçada manomètrica requerides. 

 

D.13. Elements del circuit de consum 

D.13.1. Càlcul de les canonades dels circuits de consum 

Per tal de determinar el diàmetre de les canonades del circuit de distribució de l’aigua 

reescalfada s’ha de tenir en consideració el consum esperat d’aigua calenta als diferents punts 

del complex esportiu. 

Una vegada definits els punts de consum (consulteu apartat D.1) i tenint en consideració la 

secció DB-HS “Salubridad” del CTE es poden suposar els cabals instantanis dels diferents 

punts de consum: 
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TIPUS D’APARELL CABAL INSTANTANI D’ACS (l/s) 

Dutxa 0,1 

Rentamans 0,1 

Fregador 0,1 

Taula D.22. Consums d’ACS en funció del tipus d’aparell. 

 

Per tal de determinar el consum d’un determinat tram de canonada s’haurà de sumar el cabal 

corresponent i multiplicar-lo per un coeficient de simultaneïtat en funció dels grups de 

consum que avarca. Així doncs, s’aplicaran els següents coeficients de simultaneïtat en funció 

del nombre de grups de consum: 

GRUPS DE 

CONSUM 

COEFICIENT 

SIMULTANEÏTAT 

GRUPS DE 

CONSUM 

COEFICIENT 

SIMULTANEÏTAT 

1 1 8 0,46 

2 0,75 9 0,46 

3 0,6 10 0,45 

4 0,55 20 0,4 

5 0,53 30 0,38 

6 0,5 40 0,37 

7 0,49 50 0,35 

Taula D.23. Coeficients de simultaneïtat a aplicar en funció dels grups de consum. 

 

Com s’ha comentat en anterioritat, les canonades es dimensionaran a partir del cabal calculat i 

tenint en compte que les pèrdues de càrrega per metre lineal de canonada no superin els 

392,4 Pa i la velocitat de circulació del líquid sigui, com a màxim, d’1,5 m/s. 

Primer de tot s’haurà de calcular el cabal d’aigua calenta necessari per satisfer les demandes 

utilitzant les dades de la taula D.22. En segon lloc, es calcularà el cabal total d’aigua calenta 

demandada al pavelló poliesportiu. S’ha de tenir en compte que al pavelló hi ha quatre grups 

de consum diferents (14 dutxes, 10 rentamans i 1 fregador) 
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Pel que fa el bar del camp de futbol, hi ha dos grups de consum diferents (2 rentamans i 2 

fregadors): 

                                

 

La zona dels vestidors del camp de futbol aplega un total de tres grups de consum (26 dutxes i 

5 rentamans): 

                                       

 

Finalment, els vestidors de la piscina contenen fins a tres grups de consum diferenciats 

(12 dutxes i 6 rentamans): 

                                     

 

Per tant, les canonades d’aigua calenta del circuit de consum de la instal·lació solar tèrmica 

del complex esportiu tindran les següents característiques: 

TRAM   (l/h)      (mm)      (mm)   (m/s)     (Pa/m) L (m) 

Pavelló 

poliesportiu 
4950 38 40 1,21 339,43 70 

Bar camp 

futbol 
1080 22 24 0,79 317,06 30 

Vestidors 

camp 

futbol 

6696 44 46 1,22 287,04 45 

Vestidors 

piscina 
3888 36 38 1,06 287,57 80 

Taula D.24. Resum de les característiques de les canonades d’aigua calenta. 
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D.13.2. Aïllament de les canonades 

Les canonades de circulació d’aigua calenta s’aïllaran tèrmicament en els trams no calefactats. 

Com en el cas del circuit primari i el secundari, tot el traçat de canonades per l’interior de la 

sala de calderes s’ha calorifugat degudament per mitjà de la col·locació superficial d’escuma 

elastòmera. L’aïllament de 25 mm per les canonades interiors del bar del camp de futbol i de 

30 mm per la resta de canonades interiors tal i com es recull a la taula D.17 i exigeix el RITE. 

Pel que fa aquells trams on el traçat de les canonades és exterior a les edificacions, el gruix 

d’aïllament serà el que es marca a continuació: 

DIÀMETRE 

EXTERIOR (mm) 

TEMPERATURA MÀXIMA DEL FLUID (ºC) 

40 < T < 60 60 ≤ T < 100 100 ≤ T < 180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

Taula D.25. Espessors mínims d’aïllament (mm) de les canonades i accessoris que transporten fluids calents per 

l’exterior dels edificis. 

 

Així doncs, el gruix de l’aïllament en els trams de canonada que transcorrin per l’exterior dels 

edificis serà de 35 mm per les canonades que desemboquen al bar del camp de futbol i 40 mm 

per les canonades que desemboquen a la resta dels edificis. 

 

D.13.3. Dimensionament de l’acumulador de la caldera 

El sistema auxiliar d’energia necessari pel dimensionament de la instal·lació solar tèrmica 

serà la caldera alimentada amb gas natural. Aquesta haurà de fer front i subministrar l’energia 

necessària en aquells mesos on l’energia tèrmica provinent dels col·lectors no sigui suficient 

per cobrir la demanda. Així doncs, per dimensionar l’acumulador es tindrà en compte 

l’energia consumida i la potència de preparació. 
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A l’hora de fer els càlculs es partirà d’un possible cas extrem que es podria donar, situant 

l’escenari en un cap de setmana del mes de gener, amb la calefacció funcionant a ple 

rendiment i amb la coincidència de la celebració de partits al camp de futbol i al pavelló 

poliesportiu. Així doncs es calcula la demanda d’energia tenint en consideració que es fa ús 

d’un total de 70 dutxes (37 als vestidors del camp de futbol i 33 als vestidors del poliesportiu) 

i un total de 150 persones assisteixen al bar del camp de futbol i del pavelló. El volum total 

d’ACS demandat serà de 1800 l. La demanda d’energia serà la següent: 

                         
  

 
      

  

     
                          

 

I tenint en compte que aquesta demanda energètica és durant el transcurs d’1 hora i mitja, la 

potència necessària serà: 

  
 

 
 

         

     
          

 

Com s’ha comentat, si la calefacció funciona a ple rendiment i es requereixen 72,45 kW 

extres, la potència necessària serà la següent:  

                                                

 

Fent el procés invers, es pot determinar el volum necessari de l’acumulador per 

emmagatzemar l’aigua calenta i poder fer front a aquest escenari extrem: 

  
     

       
 

                
       
     

  
  
       

  
           

          

 

És a dir, que amb la instal·lació d’un acumulador de 500 l n’hi haurà suficient. 

 


