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RESUM 

El present projecte tracta sobre l’execució de les instal·lacions per a un hotel format per dos edificis 
aïllats amb forma de L. 

Per a la realització de les instal·lacions es pretén realitzar un traçat òptim tenint en conta la normativa 
aplicable i es procura utilitzar materials amb un cicle de vida alt per a minimitzar el manteniment. Amb 
aquestes dos premisses es redueix el cost material i mediambiental, factors que avui dia són fonamentals 
per al progrés sostenible del planeta. 

Les instal·lacions realitzades són les següents: 

Instal·lació de lampisteria: subministrament d’aigua freda sanitària, producció i distribució d’aigua 
calenta sanitària i producció d’ACS mitjançant captadors solars. 

Instal·lació de Sanejament: Sistema mixt de distribució interior per a evacuació d’aigües residuals i 
aigües pluvials. 

Instal·lació de Climatització: Subministrament d’aire condicionat i calefacció mitjançant un sistema de 
climatització centralitzat. 

Instal·lació de ventilació: Renovació de l’aire interior amb unitats de tractament d’aire i expulsió de 
l’aire de cuines i cambres de bany mitjançant extractors. 

Instal·lació de gas: Subministrament de gas als aparells de consum de les cuines i a les calderes de 
producció d’ACS. 

Instal·lació elèctrica: Subministrament d’electricitat als aparells de consum, a les lluminàries i a les 
lluminàries d’emergència. 

Instal·lació de telecomunicacions: Donar accés a internet (STBA), televisió per cable, satèl·lit i radio 
(RTV) i accés telefònic (STDP). 

Instal·lació de contra incendis: Dotació de bases d’incendi equipades (BIES), extintors, detectors 
d’incendi, ruixadors automàtics, llums d’emergència i senyalització d’emergència. 

Instal·lació d’energia solar fotovoltaica: Proporcionar electricitat obtinguda mitjançant col·lectors solars 
fotovoltaics. 

Instal·lació d’ascensors: Donar accés a les plantes superiors dels edificis mitjançant els ascensors. 

 

The present project is the implementation of facilities for a hotel consisting of two isolated buildings 
with L-shaped. 

For the layout of the facilities we intend to perform an optimal route considering tells applicable 
regulations and try to use materials with a high life cycle to minimize maintenance. With these two 
assumptions reduces material cost and environmental factors that today are critical to sustainable 
progress in the world. 

The installations are: 

Installation of plumbing: Cold water supply sanitary, hot water production and distribution of sanitary 
hot water production by solar. 

Installation of Sanitation: Mixed system of internal distribution to evacuation of wastewater and 
rainwater. 

Installation of Air Conditioning: Provision of air conditioning and heating through a centralized air 
conditioning system. 

Installation of ventilation: Renovation of indoor air handling units with air and expelling air from 
kitchens and bathrooms using extractors. 

Installation of gas: Gas supply to consumer appliances in kitchens and boilers produce hot water. 

Electrical installation: Supply of electricity to consumer devices, the lights and emergency lights. 

Installation of telecommunications: Provide Internet access, cable television, satellite and radio and dial. 

Installation of fire: Allocation bases equipped fire, fire extinguishers, fire detectors, automatic sprinklers, 
emergency lighting and emergency signs. 

Installation of solar PV: Providing electricity obtained by photovoltaic solar collectors. 

Installation of elevators: Provide access to the upper floors of buildings with elevators. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 AUTOR DEL PROJECTE I OBJECTIUS. 

El desenvolupament del present Projecte de Fi de Grau ha estat elaborat per l’estudiant Jose Maria 
Martínez Blancas, que en els darrers anys ha cursat els estudis de Ciències i Tecnologies de l’edificació a 
l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

El seguiment i la supervisió d’aquest projecte ha esta realitzat pel professor universitari Enrique 
Capdevila Gaseni, pertanyent al Departament de Construccions Arquitectòniques II. 

L’objecte del Projecte de Fi de Grau és el desenvolupament executiu de les instal·lacions d’un hotel 
format per dos edificis situats a la ciutat de Salou. 

Per a la realització del mateix s’han aplicat els coneixements adquirits durant el transcurs d’aquests anys 
a la universitat tot procurant realitzar les instal·lacions més eficients possibles adequant-les al Codi 
Tècnic de l’Edificació. 

1.2 DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS. 

Els edificis d’aquest projecte estan constituïts per dos blocs aïllats situats a la cantonada entre l’avinguda 
de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos, de la ciutat de Salou. 

Aquests edificis es troben en un solar horitzontal, és a dir, sense cap tipus de desnivell. La seva forma es 
quadrada amb un xamfrà a la cantonada dels carrers a on es troba. L’accés a l’edifici principal es realitza 
per aquest xamfrà. Els dos edificis tenen forma de L. 

L’edifici principal té una superfície construïda de 3800 m2 i el segon edifici de 1770 m2. En total sumen 
una superfície construïda de 5570 m2. Els dos edificis estan formats per planta baixa, planta primera, 
planta segona i planta coberta. 

1.2.1 Composició dels edificis. 

Edifici Principal ( a partir d’ara edifici A): 

Està compost per vestíbul d’entrada que dona accés a la recepció de l’hotel, a la zona d’administració, al 
bar, al restaurant i a les plantes superiors. 

A planta baixa hi trobem la zona d’administració, que disposa de cinc despatxos, cuina per a treballadors 
i dos estances per als arxius. 

A la zona del restaurant hi ha banys de planta baixa, bar i és a on es troba la cuina principal que disposa 
de celler i cambra de refrigeració i de congelació. A la zona de recepció hi ha unes estances dedicades a 
caixes de seguretat. L’accés a les plantes superiors es realitza mitjançant dues escales ascendents 
separades per dos ascensors. 

A planta primera i segona hi ha 34 habitacions, 32 de les quals són dobles i 2 més de tipus suite. L’accés 
a les habitacions es realitza per dos distribuïdors que uneixen el vestíbul de cada planta, a la part central 
de l’edifici. 

A planta coberta hi ha una cambra tècnica a la part central de l’edifici i la coberta exterior transitable. 

 

 

L’edifici secundari (a partir d’ara edifici B): 

Està compost principalment d’habitacions, en té 7 per planta. 

L’accés es realitza pel centre de l’edifici, des d’un vestíbul compost per dos escales entre dos ascensors 
que donen accés a les plantes superiors.  

La planta baixa, la planta primera i la planta segona està composta d’habitacions dobles, amb un total de 
21. 

La planta coberta disposa de cambra tècnica a la part central de l’edifici i la coberta exterior transitable. 
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2. INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 

2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir la descripció i justificació dels càlculs tècnics per a la 
instal·lació de lampisteria, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, poder realitzar el 
subministrament d’aigua freda sanitària, aigua calenta sanitària i aportació d’ACS per captadors solars, 
per a un hotel format per 2 edificis. 

2.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

2.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

2.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

2.5 COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

Sorea es l’empresa gestora del servei d’aigües de Salou. 

2.6 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 
-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB HS-4 Subministrament d’aigua, desembre de 2009. 

-B.O.P. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Nº 68, pàgina 32. Reglament del servei, març de 
2009. 

-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IFA Instal·lació de Lampisteria; Proveïment, any 1976. 

-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IFF Instal·lació de Lampisteria; Aigua freda, any 1973. 

-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IFF Instal·lació de Lampisteria; Aigua calenta, any 1973. 

-UNE EN 806-1: 2001. Especificacions per a instal·lacions de conducció d’aigua destinada a consum 
humà a l’interior dels edificis. Part 1: Generalitats. 

-UNE EN 816-1: 1997. Aixeteria sanitària. Aixetes de tancament automàtic PN 10”. 

-UNE EN 12 201-1 2003. Sistemes de canalització de materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 1. Generalitats. 

-UNE EN 12 201-1 2003. Sistemes de canalització de materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 2. Tubs. 

-UNE EN 12 201-1 2003. Sistemes de canalització de materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 3. Accessoris. 

-UNE EN 12 201-1 2003. Sistemes de canalització de materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 4. Vàlvules. 

-UNE EN ISO 3 822-2:1996. Acústica. Mesurament a laboratori del soroll emès per l’aixeteria i els 
equipaments hidràulics utilitzats a les instal·lacions d’abastiment d’aigua. Part 2: Condicions de 
muntatge i de funcionament de les instal·lacions d’abastiment d’aigua i de l’aixeteria. (ISO 3822-
2:1995). 

-UNE EN ISO 3 822-3:1997. Acústica. Mesurament a laboratori del soroll emès per l’aixeteria i els 
equipaments hidràulics utilitzats a les instal·lacions d’abastiment d’aigua. Part 3: Condicions de 
muntatge i de funcionament de les aixeteries i els equipaments hidràulics en línia. (ISO 3822-3:1997). 

UNE EN ISO 3 822-4:1997. Acústica. Mesurament a laboratori del soroll emès per l’aixeteria i els 
equipaments hidràulics utilitzats a les instal·lacions d’abastiment d’aigua. Part 4: Condicions de 
muntatge i de funcionament dels equipaments especials. (ISO 3822-4:1997). 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

 

2.7 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA SANITÀRIA (AFS)  

Hi haurà un únic subministrament individual per a tots dos edificis, el qual està dotat d’una sola 
escomesa, en la que es troba un únic comptador que comptabilitza el consum de tots dos edificis. 

La distribució interior es portarà suspesa del sostre discorrent per fals sostre. Els muntants aniran 
verticalment dins de conductes especialment construïts a tal efecte. Finalment es ramificarà en canonades 
de recorregut vertical descendent cap a cadascun dels aparells de consum encastat a la paret. 

El tipus de canonada plàstica que s'emprarà per a tota la instal·lació serà canonada de polietilè PE-X. La 
instal·lació està formada per: Escomesa, Alimentació, muntants, distribuïdors i subministraments. 

2.7.1 Escomesa (situada a l’exterior de la propietat). 

L’escomesa és el tub que enllaça la xarxa exterior de la companyia amb la instal·lació general interior 
dels dos edificis. La connexió es realitza mitjançant un collarí de presa, que està situat sobre el tub de 
distribució general. Seguidament un tub enllaça amb la clau de registre, que es troba dins d’una arqueta. 
El seu diàmetre serà de 60/63 mm.  

2.7.2 Instal·lació General (situada a l’interior de la propietat). 

2.7.2.1 Arqueta del comptador general: 

L’arqueta del comptador general està instal·lada a un pla paral·lel al terra. Al seu interior disposa de la 
clau de tall general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una altra clau, un ràcord de prova, 
una vàlvula de retenció (antiretorn) i una clau de sortida. 
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La clau de sortida permet la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau de tall general i la clau 
de sortida serveixen per al muntatge i desmuntatge del comptador general. 

Les dimensions de l’arqueta del comptador són: Llarg: 2100 mm, Ample: 700 mm i Alt: 700 mm 

2.7.2.2 Clau de tall general: 

És la clau que interromp el subministrament d’aigua a l’edifici. Serà accessible per a la seva manipulació 
únicament per part de la companyia subministradora, i estarà senyalada adequadament per a permetre la 
seva identificació. 

2.7.2.3 Filtre de la instal·lació general: 

El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l’aigua que puguin ocasionar corrosió a les 
canalitzacions metàl·liques. Serà de tipus Y amb un llindar de filtrat compres entre 25 i 50 μm, amb 
malla d’acer inoxidable i bany de plata per evitar la formació de bactèries i amb neteja automàtica. Es 
situarà de tal forma que permeti realitzar les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tallar 
el subministrament d’aigua. 

2.7.2.4 Tub d’alimentació: 

El traçat del tub d’alimentació es realitzarà per zones d’us comú. Quan aquest vagi encastat, hi haurà 
registres a cada tram per poder fer inspeccions i controlar les possibles fuites, almenys als seus extrems i 
als canvis de direcció. 

2.7.2.5 Distribuïdor principal: 

Aquest té les mateixes característiques que el tub d’alimentació, però a més a més, disposarà de claus de 
tall a totes les seves derivacions, per a que quan hi hagi una possible avaria a qualsevol punt no s’hagi 
d’interrompre el subministrament d’aigua. 

2.7.2.6 Ascendents o muntants: 

Els ascendents o muntants són els tubs que discorren en vertical per totes les plantes de l’edifici. 
Discorren per zones d’us comú de l’edifici, dins de recintes o buits construïts a tal fi, que nomes podran 
usar-se per a les instal·lacions d’aigua, essent enregistrables i amb unes dimensions suficients per a poder 
fer les operacions de manteniment. 

A la seva base disposaran d’una vàlvula de retenció, una clau de tall per a les operacions de 
manteniment, i una clau de pas amb aixeta o tap de buidat, situades a llocs de fàcil accés i senyalades de 
forma convenient. La vàlvula de retenció es posarà en primer lloc segons el sentit de circulació de 
l’aigua. 

A la part superior s’instal·laran dispositius de purga, automàtics o manuals, amb separador o càmera que 
redueixi la velocitat de l’aigua facilitant la sortida de l’aire i disminuint els efectes dels possibles cops 
d’ariet. 

 

 

2.7.2.7 Unions, juntes i accessoris: 

Les unions dels tubs entre si i d'aquests amb la resta d'accessoris es faran d'acord amb els materials en 
contacte i l'execució de les operacions es durà a terme de manera que no es provoquin pèrdues 
d'estanqueïtat en les unions. 

En aquells casos en què no és possible la soldadura amb garanties d'estanqueïtat utilitzarem unions 
roscades, essent sempre la rosca de forma cònica i les juntes aniran segellades amb tefló degudament 
homologat pel Ministeri d'Indústria, assegurant, d'aquesta manera, la total estanqueïtat de la Instal·lació. 

La canonada per tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de tal forma que 
s'assegurarà l'alineació i estabilitat de la mateixa podent permetre la deformació d'aquesta deguda als 
cops d'ariet i canvis de temperatura, per la qual cosa aquestes subjeccions tindran una folgança que 
permeti la dilatació i la contracció de la canonada. En aquells llocs en què els tubs poguessin estar 
exposats a xocs aniran protegits per una beina de material resistent. 

2.7.3 Protecció passiva de la xarxa enterrada: 

Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient per evitar qualsevol tipus de perill i la 
rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment exempt de pedres o qualsevol altre tipus 
de material que pugui perjudicar a la canonada. 

Així mateix, la protecció de la mateixa la realitzarem amb materials que no danyin ni ataquin a la 
canonada. 

2.7.4 Separacions respecte a altres instal·lacions: 

L'estesa de les canonades d'aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resultin afectades pels focus de 
calor i per tant han de discórrer sempre separades de les canalitzacions d'aigua calenta (ACS) a una 
distància de 4 cm, com a mínim. 

Quan les dues canonades estiguin en un mateix plànol vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per sota 
de la d'aigua calenta. 

Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics 
o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel 
d'almenys 30 cm. 

Pel que fa a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 

2.7.5 Dispositius per impedir el retorn: 

Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin destinades exclusivament a necessitats 
domestiques hauran d'estar proveïdes d'un dispositiu anti retorn, així com una purga de control. En tots 
els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat pel Ministeri d'Indústria, i ser 
instal·lats immediatament després del comptador. 
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2.7.6 Disposicions Generals de les instal·lacions. 

Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d'aparells o dispositius que, per la seva constitució o 
modalitat d'instal·lació faci possible la introducció de qualsevol fluid en les instal·lacions interiors o a la 
tornada, voluntàriament o fortuïtament, de l'aigua sortida d'aquestes instal·lacions. 

Es prohibeix l'entroncament directe de la instal·lació d'aigua a una conducció d'evacuació d'aigües 
utilitzades (clavegueró). 

Es prohibeix establir unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes de distribució 
pública i altres instal·lacions. 

En una canalització unida directament a la xarxa de distribució publica, es prohibeix la circulació 
alternativa d'aigua d'aquesta distribució i d'aigua d'un altre origen. 

L'aigua de la distribució pública i la d'altres procedències hauran de circular per conduccions diferents 
que no tinguin cap punt d'unió. 

Els elements de subjecció en instal·lacions vistes seran brides o grapes separades segons la norma ITIC, 
de manera que no flectin més de 2 mm. 

Quan haguem de travessar elements constructius es farà amb passa murs o passa forjats de plàstic, 
permetent que la canonada es mogui però sense danyar-la. 

En les derivacions individuals les exigències generals per l’encastament són; 

• Les canonades no s'encastaran en envans de 5 cm. Mín. 7 cm. en parets lleugeres i 10 cm. en parets 
normals. 

• S'ha d'evitar l’encastament en pilars, si s'hagués de fer es folrarà amb morter i després es farà la regata. 

• La canonada d'escomesa es passarà enterrada. 

• Les canonades no passaran mai per la cambra d'aire d'una paret 

• No es passaran les canonades d'aigua pel sòl. 

• Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran en un armari enregistrable. 

• Els tubs de distribució es passaran per sobre de portes i finestres. 

• Les unions dels tubs seran estanques. 

Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant. Tant en canonades 
encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions en la 
seva superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no necessàriament aïllant però 
si amb capacitat d'actuació com a barrera contra el vapor, que eviti els danys que aquestes condensacions 
poguessin causar a la resta de l'edificació. Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha 
descrit per a l'element de protecció contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el 
mateix per a ambdues proteccions. 

A la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll i les 
vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Aquests connectors seran adequats al tipus de tub i al lloc 
de la seva instal·lació  

La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de tal forma que els 
tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i no transmetin 
sorolls i/o vibracions a l'edifici. 

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o 
les seves unions. 

No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions no sigui 
possible una altra solució, per a això s'adoptaran les mesures preventives necessàries. La longitud 
d’encastament serà tal que garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments. 

D'igual forma que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un element elàstic en els mateixos casos, 
fins i tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs. 

A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maniguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la transmissió de 
vibracions a la xarxa de canonades. 

El filtre ha d'instal·lar-se abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà immediatament 
davant del comptador segons el sentit de circulació de l'aigua. Han d'instal·lar-se únicament filtres 
adequats. 

2.7.7 Disposicions relatives als aparells. 

A les dutxes, lavabos, aigüeres, rentadores, dipòsits, i en general, tots els recipients i aparells que de 
forma usual s'alimenten directament de la distribució de l'aigua, el nivell inferior de l'arribada de l'aigua 
ha d'abocar lliurement a 20 mil·límetres, almenys, del nivell màxim del sobreeixidor. 

Es prohibeix la denominada alimentació "per sota", o sigui l'entrada d'aigua per la part inferior del 
recipient. 

Es prohibeix tirar o deixar caure en un recipient qualsevol l'extremitat lliure de les prolongacions, 
flexibles o rígides, empalmades a la distribució pública. Les dutxes de mà, l'extremitat lliure de la qual 
pot caure accidentalment a la dutxa, estaran proveïdes d'un dispositiu anti retorn, acceptat per la 
delegació Provincial del Ministeri d'Indústria. Les cubetes dels vàters no poden ser alimentades amb 
aigua de la distribució pública més que per mitjà de dipòsit o vàlvules de descàrrega. 

Les vàlvules de descàrrega, que han de situar-se a 200 mil·límetres, com a mínim, per sobre de la vora 
superior de les cubetes, estaran proveïdes de dispositiu d'aspiració d'aire destinat a impedir qualsevol 
tornada de l'aigua  La secció de pas d'aire a través de les vàlvules d'aspiració no podrà en cap punt ser 
inferior a un centímetre quadrat i haurà d'estar sempre lliure. 

2.7.8 Estalvi d'aigua. 

Tots els edificis en l'ús dels quals es prevegi la concurrència pública han de comptar 
amb 
dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes. Els dispositius que poden instal·lar-se a 
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aquest efecte son: aixetes amb economitzadors, aixeteria termostàtica, aixetes amb sensors infrarojos, 
aixetes amb polsador temporitzador i claus de regulació abans dels punts de consum. 

2.7.9 Descripció dels materials utilitzats. 

Els materials emprats en canonades i aixeteria de les instal·lacions interiors hauran de ser capaces, de 
forma general i com a mínim per a una pressió de treball de 15 Kg. /cm2 en previsió de la resistència 
necessària per suportar la de servei i els cops d'ariet provocats pel tancament de les aixetes. Hauran de 
ser resistents a la corrosió i totalment estables amb el temps en les seves propietats físiques (resistència, 
rugositat, etc.). Tampoc hauran d'alterar cap de les característiques de l'aigua (sabor, olor, potabilitat, 
etc.). 

Les claus emprades en les instal·lacions han de ser de bona qualitat i no produiran pèrdues de pressió 
excessives quan es trobin totalment obertes. Els tubs de material i característiques especificats hauran 
d'anar marcats pel fabricant a intervals regulars no superiors a 500 mm, amb la referència UNE 37-141-
76, diàmetre exterior nominal i espessor. L'espessor de paret haurà de ser adequat per resistir la pressió 
mínima de treball de 15 Kg/cm2. 

La casa Uponor subministrarà tota la xarxa de lampisteria. Els materials emprats seran tubs de polietilè 
PE-X amb els següents beneficis: 

-No es veuen afectades per corrosions ni erosions. 
-No els afecten les aigües de baix pH (àcides). 
-Sistemes silenciosos, lliures de sorolls d'aigua. 
-Suporten altes temperatures i pressions 
-No s'estoven a alta temperatura ambiental. Resistents a fissures, fins al 20% de l'espessor de paret, sense 
fallada del sistema. 
-Reducció de cops d'ariet en una tercera part respecte a canonades metàl·liques. 
-Eines senzilles i simples per a la instal·lació. 
-Marcat de tota la informació sobre la canonada a intervals d'1 m. 
-Aprovacions i certificacions en normes de propietats del material, instal·lació i ús en sistemes d'aigua 
potable. 

 

  

 

 

Accessoris necessaris:  

-Colzes de 45º i 90º. 

-Tes iguals i taps. 

-Collarí de derivació. 

-Transició injectada roscada de llautó. 

-Reducció i tap injectats. 

 

2.7.10 Assajos i verificacions. 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries. 
Abans de procedir a l’encastament de les canonades, les empreses instal·ladores estan obligades a 
efectuar la següent prova: 

L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanqueïtat de 
totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components 
vists i accessibles per al seu control. 

a) Seran objecte d'aquesta prova totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació. 
b) La prova s'efectuarà a 15 Kg. /cm2. Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació mantenint 
obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat que la purga ha estat completa i no queda gens 
d'aire. Llavors es tancaran totes les aixetes que ens han servit de purga i el de la font d'alimentació. A 
continuació es farà servir la bomba, que ja estar connectada i es mantindrà el seu funcionament fins a 
aconseguir la pressió de prova. Una vegada aconseguida, es tancarà la clau de pas de la bomba. Es 
procedirà a reconèixer tota la instal·lació per assegurar-se que no existeix pèrdua. 

c) A continuació es disminuirà la pressió fins a arribar a la de servei, amb un mínim de 6 Kg. /cm2 i es 
mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal·lació si durant aquest temps 
la lectura del manòmetre roman constant. El manòmetre a emprar en aquesta prova haurà d'apreciar, 
amb claredat, desenes de Kg. /cm2. 

Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions hauran d'estar homologats oficialment. Els 
dubtes i discrepàncies que puguin sorgir seran resoltes per les Delegacions Provincials del Ministeri 
d'Indústria. 

 

2.8 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (A.C.S.): 

DISTRIBUCIÓ, RETORN I PRODUCCIÓ D’ACS AMB CAPTADORS SOLARS. 

La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant una caldera de gas situada a planta 
coberta, connectada a un acumulador d’aigua. Cada edifici disposarà del seu sistema de producció 
d’aigua calenta sanitària. 

L’aigua calenta serà enviada als aparells de consum discorrent paral·lela a la xarxa 
d’aigua freda sanitària. Quan no hi hagi demanda d’aigua calenta aquesta retornarà al 
dipòsit per a ser aprofitada mitjançant uns conductes de retorn. Aquests conductes de 
retorn també discorreran paral·lels a la xarxa d’aigua freda sanitària. Hi haurà una 
connexió de retorn d’aigua a cada estança de l’edifici a on hi hagi consum d’aigua 
calenta sanitària. 

El sistema de producció estarà compost per un acumulador d’aigua especialment 
aïllat per a mantenir l’aigua calenta a l’interior del mateix.  



 DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D’UN HOTEL 12

L’acumulador estarà connectat mitjançant un serpentí a la caldera de gas i subministrarà aigua calenta 
sanitària a l’edifici. La caldera s’activarà quan un termòstat li indiqui que l’aigua a l’interior de 
l’acumulador no està als 60ºC requerits i escalfarà l’aigua fins a la temperatura esmentada. 

L’acumulador tindrà una entrada d’aigua freda per a poder funcionar. També disposarà d’una aixeta de 
buidat. 

Per a la producció d’ACS hi haurà una instal·lació complementaria d’energia solar tèrmica, basada en 
col·lector solars de tubs de buit que escalfaran aigua i l’enviaran a un dipòsit acumulador dotat d’un 
serpentí. El circuit solar serà un sistema tancat que només es comunicarà amb l’acumulador mitjançant el 
serpentí. 

Aquest circuit disposarà d’una bomba de circulació d’aigua per a que l’aigua pugui circular des de 
l’acumulador als captadors solars. 

El diàmetre del circuit de l’edifici A serà de 26/28 mm i el de l’edifici B serà de 20/22 mm. 

Els conductes que formen el circuit tancat de la instal·lació serà de coure i estaran aïllats. 

Per tal de protegir els captadors es col·locarà a cadascun d’ells un dissipador de calor per gravetat. 

En resum: 

Al circuit hi ha un total de dos acumuladors, un per al circuit solar i l’altre per a la caldera. El circuit 
solar es un sistema tancat que presenta un serpentí a l’acumulador per cedir la calor. L’acumulador solar 
envia l’aigua calenta a l’acumulador de la caldera. La caldera també té un circuit tancat amb un serpentí 
al seu acumulador. Disposa d’una sonda de temperatura que avisa a la caldera quan ha de treballar per 
escalfar l’aigua. L’aigua de l’acumulador ha d’estar sempre a 60ºC, si es dona el cas que surt a més 
temperatura hi ha un regulador que mescla aigua freda amb calenta per a adequar la temperatura final 
d’usuari.  

2.8.1 Caldera de producció d’ACS. 

Per a l’edifici A i per a l ‘edifici B hi haurà una caldera marca BaxiRoca model Laura 20/20 F de 20.000 
kcal/h. La combustió és aliena a l'ambient del local on es realitza (càmera estanca). L'aire necessari 
s'introdueix directament des de l'exterior al mateix temps que són evacuats, per un extractor, els gasos 
produïts. 

Característiques: 

Potència útil: Regulable de 7000 a 20000 kcal/h. 

Pressió màxima: 3 bar 

Temperatura màxima: 90 °C 

Pressió d'ompliment: 1,5 bar 

 

 

2.8.2 Acumulador ACS. 

L’acumulador serà de la casa comercial DEPOSITOS COBALLES, model S20B per 
als dos edificis. Per a l’edifici A, el dipòsit tindrà una capacitat d’acumulació de 2500 
l. I per a l’edifici B la capacitat d’acumulació serà de 1500 l. 

Aquest acumulador disposa d’un serpentí interior que estarà connectat a la caldera de 
producció d’ACS. 

L’acumulador del circuit d’ACS té uns suports inferiors que li permeten subjectar-se 
al paviment. 

2.8.3 Grup hidràulic per a la impulsió i el retorn d’ACS. 

Per a impulsar l’aigua calenta sanitària de consum i de retorn serà necessari 
disposar d’una bomba que faci circular l’aigua. Cada circuit tindrà la seva pròpia 
bomba. La bomba de pressió escollida es de la casa Ebara, model CVM AM/8 de 
0,8 CV, composta per dos bombes de caudal variable que ofereixen sempre pressió 
constant, és a dir, hi haurà un grup hidràulic per al circuit d’impulsió i un altre grup 
hidràulic per al circuit de retorn. Cada grup hidràulic estarà compost per dos 
bombes de pressió. 

 

Esquema circuit de producció d’ACS amb captadors solars. 
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2.8.4 Col·lectors solars. 
 
Per a l’edifici A hi haurà 7 col·lectors  solars de tubs de buit marca BaxiRoca, 
model AR30 amb les següents característiques: 
Dimensions totals: 1996 x 2127 x 97 
Pes en buit: 81,4 kg 
Contingut de fluid: 5,6 l. 
Pressió màxima: 8 bar 
 
Per a l’edifici B hi haurà 7 col·lectors  solars de tubs de buit marca BaxiRoca, 
model AR20 amb les següents característiques: 
Dimensions totals: 1996 x 1418 x 97 
Pes en buit: 54,8 kg 
Contingut de fluid: 3,8 l. 
Pressió màxima: 8 bar 
 
 
2.8.5 Superfície de captació col·lectors AR 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.6 Superfície de captació col·lectors AR 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.6 Disposició dels col·lectors AR 30. 
 
Els col·lectors es disposaran en files segons la següent distribució:  

3 files de 2 col·lectors 
1 files d'1 col·lector 

 
2.8.7 Disposició dels col·lectors AR 20. 
 
Els col·lectors es disposaran en files segons la següent distribució:  

1 fila de 3 col·lectors 
2 files de 2 col·lectors 

 

2.8.8 Cobertura dels col·lectors AR 30. 
 
L’estalvi per producció d’ACS mitjançant els col·lectors suposa el 62,10% anual de l’ACS necessària a 
l’edifici A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8.9 Cobertura dels col·lectors AR 20. 
 
L’estalvi per producció d’ACS mitjançant els col·lectors suposa el 64,38% anual de l’ACS necessària a 
l’edifici B. 
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2.8.10 Acumulador solar. 
 
L’acumulador serà de la casa comercial BaxiRoca, model ASA 2500-IN per a 
l’edifici A i ASA 1500-IN per a l’edifici B, ambdós acumuladors especialment 
dissenyats per a circuit solar. 
Per a l’edifici A, el dipòsit tindrà una capacitat d’acumulació de 2500 l. I per a 
l’edifici B la capacitat d’acumulació serà de 1500 l. 
L’acumulador del circuit solar anirà suspès al parament vertical mitjançant suports. 
Disposa d’un serpentí interior connectat al circuit dels captadors solars. 
 
 
2.8.11 Diàmetre del tub del circuit primari de la instal·lació solar de l’edifici A. 
 
 
 
 
 
2.8.12 Diàmetre del tub del circuit primari de la instal·lació solar. 
 
 
 
 
 
 
2.8.13 Bomba de circulació del circuit solar. 
 
S'indiquen a continuació les dades de cabal i pèrdua de càrrega del circuit, així com les 
característiques principals del circulador. 
 
Edifici A:  
 
 
Amb aquestes dades seleccionem el model SXM, que té les següents característiques: 
Tensió Monofàsica: 220 
Velocitat rpm: 2300 
Intensitat nominal: 1,75 A 
Potència absorbida màx.: 180 W 
 
Edifici B: 
 
 
Amb aquestes dades seleccionem el model SXM, que té les següents característiques: 
Tensió Monofàsica: 220 
Velocitat rpm: 2300 
Intensitat nominal: 1,75 A 
Potència absorbida màx.: 180 W 
 
 
 
 

2.8.14 Got d’expansió 
 
El got d'expansió del circuit solar absorbeix l’augment de volum que es produeix a l’expandir-se, per 
escalfament, el fluid caloportador que conté el circuit. Un cop l’aigua està a la temperatura adient torna 
al circuit. D’aquesta manera evitem que la bomba de recirculació estigui funcionant més del compte, i 
així li allarguem la seva vida útil. 
 
Característiques got expansió edifici A: 

 
 
 
 
 
 

Característiques got expansió edifici B: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2.8.15 Dissipadors de calor per gravetat. 
 
Els dissipadors de calor per gravetat són sistemes de protecció sense 
components elèctrics, que eliminen l'excés de calor generada principalment 
pels sistemes d'energia solar tèrmica, tant amb panells plans com amb tubs 
de buit. D'aquesta manera, dissipen l'excés de calor de les instal·lacions 
solars per falta de consum, avaries o falta de fluid elèctric en les 
instal·lacions, o qualsevol altra circumstancia, funcionant en tot moment, ja 
que no depenen de l'existència o no de corrent elèctric. 
 
Els dissipadors de calor per gravetat es componen de vàlvula termo estàtica pre ajustada a 90 ºC proveïda 
d'actuador mecànic a dilatació, bescanviador de calor per convecció natural i circulació per gravetat. 

2.8.16 Disposicions relatives a la instal·lació d’ACS. 

Tant en instal·lacions individuals com en instal·lacions de producció centralitzada, la xarxa de 
distribució ha d'estar dotada d'una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d'anada al punt de 
consum més allunyat sigui igual o major que 15 m. 

Les xarxes de retorn discorreran paral·lelament a les d'impulsió.  

Per suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics han de prendre's les 
precaucions següents: 
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a) en les distribucions principals han de disposar-se les canonades i els seus ancoratges de tal manera que 
dilatin lliurement, segons l'establert en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries ITE per a les xarxes de calefacció; 

b) en els trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, preveient dilatadors si fos necessari, 
complint-se parer a cada tipus de tub les distàncies que s'especifiquen en el Reglament. 

L'aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en retorn, ha d'ajustar-se al que es disposa 
en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITE. 

En les instal·lacions d'ACS es regularà i es controlarà la temperatura de preparació i la de distribució. 
En les instal·lacions individuals els sistemes de regulació i de control de la temperatura estaran 
incorporats als equips de producció i preparació. El control sobre la recirculació en sistemes individuals 
amb producció directa serà tal que pugui re-circular l'aigua sense consum fins que s'aconsegueixi la 
temperatura adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ 
 

3.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir la descripció i justificació dels càlculs tècnics per a la 
instal·lació de sanejament, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, per a un hotel format per 
2 edificis. 

3.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

3.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

3.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

3.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB HS-5 Evacuació d’aigües, desembre de 2009. 

-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, ISS Instal·lació de Salubritat; Sanejament, any 1973. 

-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, ISV Instal·lació de Salubritat; Ventilació, any 1975. 

-UNE EN 274-1: 2002. Accessoris de desguàs per aparells sanitaris. Part 1: Requisits. 

-UNE EN 274-2: 2002. Accessoris de desguàs per aparells sanitaris. Part 2: Mètode d’Assaig. 

-UNE EN 274-3: 2002. Accessoris de desguàs per aparells sanitaris. Part 3: Control de qualitat. 

-UNE EN 1453-1: 2000. Sistemes de canalització en materials plàstics amb tubs de paret estructurada per 
a evacuació d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Poli 
(clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: Requisits per als tubs i el sistema. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions d’evacuació als edificis i a la xarxa de sanejament. 
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3.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per a recollir les aigües d’evacuació en general dels dos edificis proposem el sistema mixt de distribució 
interior. Aquest sistema és el més utilitzat i d’obligat compliment segons l’actual CTE, i consisteix en 
mantenir separats els baixants d’aigües pluvials per una part i els fecals i residuals per l’altra.  

Els baixants d’aigües fecals i residuals recullen les aigües següents: 

 

 

 

 

 

 

 

El traçat de cada derivació es realitzarà pel fals sostre de la planta inferior de cada aparell a evacuar. 
Mitjançant ramals col·lectors es connectaran a baixants situats a conductes tècnics que baixaran fins a la 
planta baixa o directament fins a una arqueta enterrada a peu de baixant. A planta baixa els col·lectors 
aniran suspesos al sostre passant per fals sostre fins arribar a baixants que condueixen també a una 
arqueta enterrada a peu de baixant. Des de l’arqueta enterrada a peu de baixant es condueix per 
col·lectors enterrats a rases que porten la conducció fins a una arqueta sifònica situada immediatament 
abans de la xarxa pública de l’Avinguda de Carles Buïgas. 

Els baixants d’aigües pluvials recullen les aigües procedents de la coberta plana. Mitjançant boneres 
sifòniques que canalitzen l’aigua fins als baixants, que situats dins de conductes tècnics baixaran fins a 
arquetes enterrades a peu de baixant o bé arribaran a la planta baixa i per col·lectors suspesos per fals 
sostre arribaran als baixants anteriors. Per col·lectors enterrats en rases seran conduits fins a una arqueta 
sifònica situada immediatament abans de la xarxa pública del carrer de Torremolinos. 

Degut a que les dues aigües evacuen a diferents carrers s’ha de tenir especial atenció pels creuaments que 
puguin tenir a la xarxa horitzontal. Igualment important es que hauran d’anar situats a nivells inferiors de 
la resta de les instal·lacions que hi hagi al voltant. 

Cada aparell de la instal·lació disposarà de sifó individual per a evitar l’entrada d’olors provinents de la 
instal·lació d’evacuació. 

Es col·locaran boneres a l’arqueta del comptador de la instal·lació de lampisteria, contra incendis i gas. 

 

3.6.1 Sistema de ventilació 

La ventilació primària serà la única designada per aquest Projecte, serà suficient pel fet que els edificis 
no superen les 6 plantes. D’obligat compliment per a totes les instal·lacions, es basa en comunicar la part 
superior de totes les baixants amb l’exterior, resolent d’aquesta forma els sifonaments per aspiració. 

 

3.6.2 Derivacions (xarxa de petita evacuació). 

Les derivacions són les canonades horitzontals amb pendent mínima del 2% que enllacen els desaigües 
dels aparells sanitaris amb les baixants. Aquestes desaiguaran directament a la baixant, per tant, els 
aparells sanitaris disposaran de sifons per a evitar l’entrada d’olors des de la xarxa de sanejament a 

l’interior de l’edifici. Si no fos possible la connexió directa a la baixant per qüestió de disseny es permet 
la connexió a la mànega de l’inodor. 

Les distàncies màximes de les derivacions entre aparell sanitari i baixant serà; per a inodors 1 metre i per 
a la resta d’aparells sanitaris 2 metres. 

El seu recorregut es farà pel fals sostre de la planta inferior. En el cas de no poder anar per fals sostre 
anirà encastat fins a desaiguar directament a la baixant. Per aconseguir una circulació natural per gravetat 
el seu traçat es realitzarà de la forma més senzilla possible, sempre evitant els canvis bruscos de direcció 
i fent servir les peces especials adaptades a cada tram. La seva subjecció es realitzarà mitjançant 
abraçadores subjectades al forjat superior. Es col·locaran sense estrènyer als extrems de cada tub, 
establint d’aquesta forma els punts fixes; els restants suports seran lliscants i suportaran únicament la 
xarxa. 

A les derivacions, al seu pas pels forjats, es disposarà un contra tub amb folgança mínima de 10 mm que 
s’omplirà amb massilla asfàltica o material elàstic. 

 

3.6.3 Baixants. 

Els baixants són les canonades verticals que recullen l’abocat de les derivacions i desemboquen als 
col·lectors de planta baixa o a les arquetes a peu de baixant sota rasant. Discorren per conductes tècnics 
especials per al seu us. 

Per la seva part superior estaran obertes a l’exterior per a permetre la ventilació primària. Es prolongaran 
2 metres per sobre de la coberta transitable. Disposarà al seu extrem d’una rematada que eviti l’entrada 
d’aigües o elements estranys. 

Aniran fixades a la obra, en parets de 12 cm com a mínim, mitjançant abraçadores de fixació a la zona de 
la embocadura ( per a que cada tram sigui autoportant ), i abraçadores de guiat a les zones intermèdies. 
La distància entre les abraçadores serà 15 vegades el diàmetre o com a màxim han de tenir una separació 
de 1,5m. Serà molt important l’estanqueïtat de les juntes de cada tram, que es 
realitzarà mitjançant una junta elàstica.  

Els baixants aniran separats dels paraments per prevenir de les possibles 
condensacions per la seva cara exterior i per efectuar futures reparacions o 
acabats. 

Aïllament acústic dels colzes dels baixants mitjançant panell bicapa, de 3,9 mm 
d'espessor, format per una membrana autoadhesiva d'alta densitat termosoldada a 
una làmina de polietilè reticulat. 

 

3.6.4 Col·lectors ( xarxa horitzontal ). 

Els col·lectors són les canonades horitzontals amb un pendent mínim del 2%, que recullen l’aigua de les 
baixants i la canalitzen fins arribar a la xarxa pública de clavegueram. 

 
-Xarxa horitzontal penjada: Els col·lectors discorreran per fals sostre. 

L’entroncament amb la baixant es mantindrà lliure de connexions de desguàs al seu primer metre a banda 
i banda. L’entroncament disposarà de tap de registre i també se’n posarà en trams rectes cada 15m situats 
a la meitat superior de la canonada. 

ESTANÇA APARELL 

Banys Rentamans, dutxa i inodor 

Cuina Restaurant Aigüera i rentavaixelles 

Bar Aigüera i rentavaixelles 

Cuina Treballadors Aigüera 
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Aniran suportats mitjançant abraçadores cada 1,5 m com a mínim i la canonada anirà separada de la cara 
inferior del forjat un mínim de 5 cm. Es disposaran als extrems de cada accessori sense estrènyer, per 
establir els punts fixes, i es disposaran suports lliscants intermedis que suportaran únicament la xarxa. 

-Xarxa horitzontal enterrada: Els col·lectors estaran assentats a l’interior de rases. 

La unió de la baixant a l’arqueta es realitzarà mitjançant un tubet lliscant arenat per tal de rebre’l amb 
morter de ciment a l’arqueta, per així garantir l’estanqueïtat de la unió. 

Les rases tindran les parets verticals, amb una amplada del diàmetre del tub mes 500 mm, i com a mínim 
0,60 m. Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un jaç de material granular (sorra/grava) o 
terra exempta de pedres d'un gruix mínim de 10 cm. Es compactaran els laterals i es deixaran al 
descobert les unions fins a haver-se realitzat les proves d'estanqueïtat. S’anirà omplint per capes de 10 
cm, compactant fins a 30 cm del nivell superior en què es realitzarà un últim abocament i la compactació 
final. 

3.6.5 Arquetes: 

Les arquetes de registre, complementen a la xarxa horitzontal de col·lectors enterrats amb la finalitat de 
canalitzar amb facilitat i rapidesa les aigües d’evacuació fins a la xarxa publica de clavegueram. 

Arquetes a peu de baixant: Reben els baixants i els enllacen amb els col·lectors enterrats, per tant, cada 
baixant tindrà la seva arqueta al seu final. Aquestes rebran la baixant lateralment sobre un dau de 
formigó, estant si pot ser les baixants orientades cap a la sortida, tenint el fons de l’arqueta pendent cap a 
la sortida per a una ràpida evacuació.  

La tapa de l’arqueta es realitzarà amb una llosa de formigó amb armadures, que descansarà sobre un 
cèrcol de perfil metàl·lic, esquerdejada i brunyida interiorment amb morter de ciment. 

Arquetes de pas: Es col·loquen a les trobades de diferents col·lectors o bé quan hi ha trams rectes de més 
de 15 m. Al seu interior es col·loca un semi tub que dona orientació als col·lectors que li arriben a 
l’arqueta fins al tub de sortida, havent de formar angles obtusos amb la direcció de sortida per a que 
resulti més fàcil la sortida, i procurar que els col·lectors oposats escometin descentrats, i si és possible no 
col·locar-ne més d’un per cada cara. La ultima arqueta abans de l’arqueta sifònica rep el nom d’arqueta 
principal i ha de tenir unes dimensions mínimes de 63x63 cm. 

Arqueta sifònica: És l’arqueta que es col·loca abans de portar les aigües a la xarxa publica, del contrari 
sortirien mals olors i gasos que podrien entrar a l’edifici. Té l’entrada més baixa que la sortida. A l’estiu 
s’ha d’abocar periòdicament aigua per a evitar la total evaporació de l’aigua de l’arqueta, i per tant, evitar 
el trencament del tancament hidràulic. 

Arqueta separadora de greixos: Es fa servir per separar els greixos, els olis o els fangs, en aquelles 
instal·lacions a on l’abocament d’aquests elements es freqüent, en el nostre cas a la cuina del restaurant. 
És precís l’eliminació dels greixos abans de l’abocat a la xarxa publica. La seva disposició es similar al 
de l’arqueta sifònica, a on per diferencia de densitat amb l’aigua, els greixos i olis queden flotant a la part 
superior, des d’on s’hauran d’absorbir periòdicament i ser extretes a l’exterior eliminant-les de la 
instal·lació. El període de neteja no ha de superar els sis mesos. La tapa serà enregistrable, l’interior 
estarà esquerdejat i brunyit amb morter de ciment. 

 

3.6.6 Descripció dels materials utilitzats 

Per a tota la instal·lació s’utilitzarà el sistema d’evacuació anomenat Polo-Kal NG, subministrat per la 
casa Sustraiak. Aquest és el sistema d'evacuació insonoritzada en 3 capes de polipropilè d'última 
generació, respectuós amb el medi ambient en el seu procés de fabricació; 100% reciclable, lliure 
d'halògens i metalls pesats. 

La gamma té uns diàmetres nominals que van des dels 32 fins als 250 mm, i compta amb una gran 
varietat d'accessoris. Amb l’extrem sortit per a unir per junta elàstica, el seu color és blau RAL  5014, 
fabricat segons UNE EN 1451. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques tècniques: 

Material: Canonada de PP-C (densitat 1,0 g/cm2) i PP-TV (densitat 1,2 g/cm2), accessoris de PP-C-KV 
(densitat 1,2 g/cm2) 

Mòdul d'elasticitat: >2600 MPa segons ISO 178 

Ductibilitat: >200% segons ISO/DIN 6259 

Resistència a l'impacte: >22 KJ/m2 segons ISO R 179 

Dimensions: fabricació segons EN 1451 
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3.6.6.1 Tall i bisellat de la canonada. 

Les canonades es poden tallar a la longitud desitjada utilitzant una serra dentada o qualsevol altra eina 
per tallar. 

Per aconseguir l'angle recte desitjat a fi d'obtenir un encaix perfecte, es recomana l'ús d'una caixa, llimant 
posteriorment les vores exteriors amb un aparell que biselli o una llima. 

El bisellat no és necessari quan s'utilitzin canonades estàndard,  ja que se subministren bisellades. 
Solament en cas de tall de les canonades serà necessari realitzar el seu bisellat per a una instal·lació més 
senzilla i per no danyar la junta en introduir l'extrem de la canonada a la boca del tub o accessori. El 
bisellat s'ha de realitzar amb un angle d'uns 15º aproximadament. 

 

 

 

 

 

Connexions dels tubs: 

 
- Comprovar la posició i si la junta labiada està intacta al costat de la unió, netejar-la si és necessari. 

- Netejar les vores de la canonada i aplicar una capa de lubrificant Poloplast a tota la vora de la unió. 

- Lliscar la terminació acuradament fins que s'aconsegueixi la base del maniguet. 

- En aquesta posició, marcar la canonada a la vora amb un llapis o un bolígraf de feltre. 

- Tirar de la canonada cap a fora, no de la instal·lació, aproximadament 10 mm del maniguet. 

 

3.7 Proves d'estanqueïtat parcial. 

• Les proves d'estanqueïtat parcial es realitzaran descarregant cada aparell aïllat o simultàniament, 
verificant els temps de desguàs, els fenòmens de sifonament que es produeixin en el propi aparell i en els 
altres connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i comprovació de tancaments hidràulics. 

• No s'admetrà que romangui en el sifó d'un aparell una altura de tancament hidràulic inferior  a 25 mm. 

• Les proves de buidatge es realitzaran obrint les aixetes dels aparells amb els cabals mínims considerats 
per a cadascun  d'ells i amb la vàlvula de desguàs oberta; no s'acumularà aigua en l'aparell en el temps 
mínim d'1 minut. 

• A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada per garantir la seva estanqueïtat  introduint 
aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant 10 minuts. 

• Les arquetes i pous de registre se sotmetran a idèntiques proves omplint-los prèviament amb  aigua i 
observant si s'adverteix o no un descens de nivell. 

• Es controlaran al 100% les unions, entroncaments i/o derivacions. 

 
3.7.1 Proves d'estanqueïtat total. 

Les proves han de realitzar-se sobre el sistema total, bé d'una sola vegada o per parts segons les següents 
prescripcions: 

 
3.7.2 Prova amb aigua. 

• La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials. Per a això, es 
taparan tots els terminals de les canonades d'evacuació, excepte els de coberta, i s'omplirà la xarxa amb 
aigua fins a desbordar. 

• La pressió a la qual ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 0,3 bar ni 
superar el màxim d'1 bar. 

• Si el sistema tingués una altura equivalent més alta d'1 bar, les proves s'efectuaran per fases, subdividint 
la xarxa en parts en sentit vertical. 

• Si la xarxa es prova per parts es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per detectar fuites. 
• Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova se sotmetrà al mateix règim que a la 
resta de la xarxa d'evacuació. 

• La prova es donarà per acabada solament quan cap de les unions acusi pèrdua d'aigua. 

3.7.3 Prova amb aire. 

• La prova amb aire es realitzarà de manera similar a la prova amb aigua, tret que la pressió a la qual se 
sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. 

• La prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant 3 minuts. 
 

3.7.3 Prova amb fum. 

• La prova amb fum s'efectuarà sobre la xarxa d'aigües residuals i la seva corresponent xarxa de 
ventilació. 

• Ha d'utilitzar-se un producte que generi fum espès i que, a més, tingui una forta olor. 

• La introducció del producte es farà per mitjà de màquines o bombes a la part baixa del sistema, des de 
diferents punts si és necessari, per inundar completament el sistema després d'haver omplert amb aigua 
tots els tancaments hidràulics. 

• Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, aquests es taparan amb la 
finalitat de mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. 

• Durant el seu funcionament, el sistema ha de resistir fluctuacions de +/- 250 Pa per les quals ha estat 
dissenyat, sense pèrdua d'estanqueïtat en els tancaments hidràulics. 

• La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti presència de fum i olors a l'interior de l'edifici. 
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4. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

4.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de climatització, 
amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, subministrar aire condicionat i calefacció als usuaris 
d’un hotel format per 2 edificis. 

4.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

4.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

4.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

4.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració la normativa vigent a la data de realització del 
mateix: 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als 
Edificis. 

- Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions 
frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques 
del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de 
juliol. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

4.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

El projecte consta de dos edificis destinats a hotel, l’edifici A, que conté zona d’oficines i restaurant a 
planta baixa i habitacions a planta primera i segona, i l’edifici B, que conté habitacions a les tres plantes. 

Per a climatitzar independentment els dos edificis es proposa un sistema de climatització centralitzat amb 
circuit hidràulic tancat  de quatre tubs, és a dir, un sistema per a cada edifici. 

El sistema està compost per una bomba de calor polivalent de condensació per aire situada a planta 
coberta i unitats fan coil situats al fals sostre de cada estança que requereixi climatització. 

La unitat exterior s’encarrega d’enfredar o escalfar aigua al mateix temps si el sistema ho requereix, 
enviant l’aigua per conductes de polietilè PE. Hi ha dos conductes d’impulsió i dos conductes més de 
retorn d’aigua, un per a freda i l’altre per a calenta, d’aquesta manera ens assegurem la demanda de 
refrigeració o calefacció al mateix moment, independentment de si es estiu o hivern, pel fet que en punts 
distants de l’hotel poden necessitar demandes diferents de temperatura al mateix moment. 

4.6.1 Unitats exteriors. 

Les bombes de calor polivalents són les màquines tecnològicament més eficients perquè aprofiten al 
màxim la recuperació de la calor de condensació, calor que d'una altra manera seria retornat a l'exterior. 

Per a l’edifici A s’ha escollit una unitat marca Airlan model NRP 1000, amb potència frigorífica de 260 
kW i potència calorífica de 290 kW. A l’edifici B s’escull una unitat marca Airlan model NRP 600 amb 
potència frigorífica de 124 kW i potència calorífica de 137 kW. Per a la selecció d’aquestes unitats s’ha 
tingut en conta la potència demandada total de la instal·lació, que és la següent: 

Edifici A:  Demanda frigorífica – 217,21 Kw / Demanda calorífica – 272,10 kW 

Edifici B:  Demanda frigorífica – 81,11 kW / Demanda calorífica – 128,03 kW 

Aquesta bomba de calor disposa d’un grup de bombeig i dipòsit d’acumulació, amb filtre d'aigua, 
interruptor de baix cabal d'aire i got d'expansió. D’aquesta manera l’aigua de retorn s’emmagatzema al 
dipòsit i quan està ple l’envia cap a la bomba de calor, així s’evita l’arrancada continua de la bomba de 
calor podent-se fer malbé més ràpid. 

La unitat NRP 1000 de l’edifici A disposa d’un dipòsit d’acumulació de 800 l i la unitat NRP 600 de 
l’edifici B de 500 l. 

Aquestes unitats tenen les prestacions certificades per Eurovent.  
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CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES 

Model 
Edifici A  Edifici B 

NRP 1000  NRP 600 

Potència 
Frigorífica  260  126 

Potència 
Calorífica  290  237 

Compressor  Scroll  Scroll 

nº 
Compressors  4  4 

Ventiladors  Axial  Axial 

Cabal aire 
vent.  83600 m3/h  36500 

nº 
Ventiladors  4  2 

Kit hidrónic  Bomba baixa pressió  Bomba baixa pressió 

Conexió 
hidràulica  3"  2" 1/2 

Capacitat 
Diposits  800 l  500 l 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

EER  2,95  2,83 

COP  3,31  3,37 

TER  7,47  7,29 

 

4.6.2 Unitats interiors. 

Les unitats interiors són fan coils de fals sostre, aquests estan compostos per una bateria interior formada 
per un tub serpentí de coure cobert amb aletes d’alumini per on circula l’aigua procedent de la unitat 
exterior. Un ventilador s’encarrega de passar aire per la bateria, d’aquesta manera, la bateria intercanvia 
el calor o fred del serpentí a l’aire impulsat pel ventilador. L’aire que recull el ventilador s’extreu de 
l’estança a on estigui instal·lada la unitat interior mitjançant unes reixes de retorn i s’expulsa cap a 
l’habitació climatitzat mitjançant reixes d’impulsió. 

A la instal·lació hi ha dos tipus d’unitats fan coils, depenent de la demanda calorífica i frigorífica del 
local a climatitzar. Aquests tipus són els següents: 

-Fan coil marca Airlan model FCXI P (20, 30, 40 i 50) inverter. 

Característiques: 

 -Grup de ventilació amb motor Brushless de variació contínua 0-100% de la velocitat. 

 -Baixa pèrdua de càrrega en les bateries d’intercanvi tèrmic. 

 -Una única bateria. 

 -VCF: Kit compost per una vàlvula motoritzada de 3 vies, ràcords, i tubs de coure. 

 -Es pot configurar durant la fase d'instal·lació, mitjançant dip switch, per obtenir una major 
prevalença en el cabal nominal. 

 -Facilitat d’instal·lació i manteniment. Connexions hidràuliques reversibles en fase d’instal·lació. 

 -Filtre d’aire de fàcil extracció i neteja. 

 -Safata per a condensats i tub de desaigua que s’extreuen amb facilitat per a la seva neteja. 

 -Tauler de comandaments amb termòstat electrònic i pantalla LCD. 

-Fan coil marca Airlan model VED (432, 441, 532, 632, 641 i 741). 

 -Bateria per a aigua freda i bateria per a aigua calenta. 

 -Baixa pèrdua de càrrega en les bateries d’intercanvi tèrmic. 

 -Ventiladors centrífugs de material plàstic antiestàtic, que gràcies a les seves característiques 
permeten reduir el consum energètic respecte als ventiladors normals. 

 -Ventiladors amb perfil d'ala estudiat per obtenir elevades prestacions de cabal i pressió i al 
mateix temps, una baixa emissió sonora 

 -Filtre d’aire de fàcil extracció i neteja. 

-Aïllament intern de Classe 1 de resistència al foc. 

-Grau de protecció IP20. 

-Tauler de comandaments amb termòstat electrònic i pantalla LCD.  

Els dos tipus de fan coils utilitzats tenen les prestacions certificades per 
Eurovent.  

A continuació hi ha la taula amb els fan coils seleccionats per a cada estança de l’hotel: 

Per a la seva selecció s’ha tingut en conta la càrrega tèrmica de cada estança per a refrigeració i per a 
calefacció. 

4.6.3 Xarxa de distribució interior. 

La xarxa de distribució d’aigua és un circuit hidràulic exclusiu per a la instal·lació de climatització, que 
està formada per quatre circuits diferenciats  de polietilè PE amb diàmetres diferents tant per la 
entrada/sortida de la unitat exterior com per a la interior. Els circuits connecten la unitat exterior amb les 
interiors. La taula amb tots els diàmetres calculats es troba als annexes. 

D’aquests quatre circuits, dos serveixen per la impulsió d’aigua freda i els altres dos per al retorn de 
l’aigua calenta. Cada fan coil disposa de les seves connexions al circuit. 
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Tant per a l’edifici A com per a l’edifici B, els quatre circuits 
discorren pel fals sostre de les tres plantes. Des de la unitat exterior 
entra a la cambra tècnica de la planta coberta i mitjançant un 
conducte tècnic discorre verticalment fins a fals sostre de planta 
primera, establint connexions a les tres plantes per poder 
subministrar a tots els equips interiors. Per fals sostre de cada 
planta discorre fins entrar a cada estança i donar servei a cada fan 
coil. 

Aquesta xarxa de canonades tindrà la secció adequada per als 
consums especificats pels càlculs de càrregues tèrmiques a cada 
climatitzador de manera que la pèrdua de càrrega en les canonades 
mai excedeixi de 0.4 mca per metre lineal de canonada. 

Aquestes xarxes de canonades s'aïllaran exteriorment amb conducte 
tèrmic flexible d'estructura cel·lular tancada amb un elevat factor 
de resistència a la difusió del vapor d'aigua i fabricades en escuma 
elastòmera a força de cautxú sintètic i espessors adequats segons 
l'Apèndix 03.1 de les ITE, per als diàmetres de canonada utilitzats. 
Així mateix es tindrà en compte l'aïllant de tots els elements com 
ara vàlvules i accessoris. 

L'aïllament tèrmic dels elements de la instal·lació situats a la 
intempèrie (planta coberta)  es reforçarà amb suplement d'aïllament i recobriment d'alumini sense aïllar 
de 0,6 mm d'espessor. 

Aquest recobriment s'instal·larà perfectament segellat per impedir possibles infiltracions d'aigua que 
danyarien l'aïllament, la qual cosa comportaria la perduda de característiques tècniques del mateix. 

Les unions dels tubs entre si i aquests amb la resta d'accessoris es faran d'acord amb els materials en 
contacte i l'execució de les operacions es durà a terme de manera que no es provoquin pèrdues 
d'estanqueïtat en les unions. 

En aquells casos en què no és possible la soldadura amb garanties d'estanqueïtat utilitzarem unions 
roscades, essent sempre la rosca de forma cònica i les juntes aniran segellades amb tefló degudament 
homologat pel Ministeri d'Indústria, assegurant, d'aquesta manera, la total estanqueïtat de la Instal·lació. 

La canonada per tot el seu recorregut estarà subjecta per suports a murs o sostres, de tal forma que 
s'assegurarà l'alineació i estabilitat de la mateixa podent permetre la deformació d'aquesta deguda als 
cops d'ariet i canvis de temperatura, per la qual cosa aquestes subjeccions tindran una folgança que 
permeti la dilatació i la contracció de la canonada. En aquells llocs en què els tubs poguessin estar 
exposats a xocs aniran protegits per una beina de material resistent 

4.6.4 Reixes d’impulsió i retorn. 

Les reixes d’impulsió es col·locaran en el plànol horitzontal del fals sostre de cada estança a on hi hagi 
un fan coil, just davant de la seva zona d’impulsió. Aquesta reixa estarà connectada mitjançant un 
conducte de 90º a la reixa de sortida del fan coil. L’aire d’impulsió sortirà horitzontalment per la sala i 
s’anirà distribuint verticalment. 

 Les reixes de retorn també s’instal·laran a fals sostre en el plànol horitzontal de l’estança, just a la part 
posterior del fan coil, a on té allotjada la presa d’aire exterior. 

Les reixes s'han calculat de manera que no se sobrepassi en els locals el nivell de pressió sonora 
especificada en la ITE 02.2.3.1, ni que la velocitat de l'aire a la zona climatitzada sigui superior als valors 
indicats en la instrucció tècnica de condicions interiors de benestar tèrmic (ITE 02.2.2). 

El dimensionat de cada reixa s’ha establert amb igualtat a les mateixes reixes utilitzades per a la 
instal·lació de ventilació, és a dir, per a dimensionar les reixes a utilitzar es suposa el mateix cabal d’aire 
de renovació que per a climatització, per tant, les reixes de la instal·lació de climatització són les 
mateixes que les reixes de la instal·lació de ventilació. 

Es col·locaran reixes marca Trox, sèrie VAT; Reixa per a instal·lació encastada en paret o fals sostre, per 
a impulsió o retorn d'aire. Fabricada en perfil d'alumini extruït anoditzat en el seu color natural en 
l'execució. Proveïdes d'un marc frontal de 5,5 mm d'espessor i graella de llepis horitzontals. L’aire surt 
perpendicular al plànol de la reixa. 

4.6.5 Regulació de la temperatura interior de les estances. 

Per a la regulació de la temperatura interior de les estances, cada equip de fan coil disposarà d’un 
termòstat remot connectat al mateix per a regular a voluntat la temperatura interior del local a climatitzar. 

Hi haurà un termòstat individual per a totes les habitacions de l’hotel, així com per al restaurant, el bar, 
les oficines, la sala polivalent i la recepció. 

A la resta d’estances, als vestíbuls, als distribuïdors i zona administració el termòstat estarà controlat des 
de la recepció. Per a connectar tots aquests fan coils serà necessari un dispositiu de control remot, amb el 
que es dona supervisió via web. El supervisor serà el model Aerweb 300. 

4.6.6 Principi de funcionament del sistema: 
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5. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

5.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de ventilació, 
amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, subministrar aire renovat procedent de l’exterior i 
expulsar aire contaminat de l’interior per als usuaris d’un hotel format per 2 edificis. 

5.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

5.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

5.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

5.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració la normativa vigent a la data de realització del 
mateix: 
- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als 
Edificis. 

- Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques 
del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de 
juliol. 

- Norma UNE EN 13779:2008,  Ventilació dels edificis no residencials. Requisits de prestacions de 
sistemes de ventilació i condicionament de recintes. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

5.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

El projecte consta de dos edificis destinats a hotel, l’edifici A, que conté zona d’oficines i restaurant a 
planta baixa i habitacions a planta primera i segona, i l’edifici B, que conté habitacions a les tres plantes. 

Per a la renovació de l’aire interior per aire exterior es proposa un sistema de ventilació individual per 
zonificació. 
El sistema està compost per unitats de tractament d’aire (UTA) situades al fals sostre, connectades a 
conductes que discorren per fals sostre fins les estances. 
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La unitat de tractament d’aire s’encarrega de subministrar aire renovat a totes les estances i també 
d’extreure aire viciat. 

Aquest aire que prové de l’exterior arriba a la màquina passant per un pre filtre que neteja de partícules 
nocives aquest aire, d’aquesta manera es protegeix la maquina d’impureses. Seguidament passa per un 
filtre que acaba de netejar l’aire exterior i directament és impulsat cap a l’interior de les estances 
mitjançant conductes. 

L’aire interior contaminat (contaminants dels mateixos materials de cada estança, el CO2 que expulsen 
les persones, etc.) també es retornat a l’exterior. Aquest aire interior es conduït per conductes de retorn 
cap a la unitat de tractament d’aire i abans d’entrar es filtrat per un pre filtre. 

L’aire exterior i interior que passen per la unitat són conduits per un recuperador de calor, que cedeix la 
temperatura de l’aire interior a l’aire exterior, d’aquesta manera es recupera part de la temperatura 
interior, disminuint el cost de climatització. 

Per altra banda, l’aire procedent de les cambres de bany i de la cuina ha de ser expulsat directament a 
l’exterior. No es permetrà utilitzar aquest tipus d’aire per a retornar a l’interior. 

Per a les cambres de bany es faran servir ventiladors que extrauran l’aire mitjançant conductes situats a 
fals sostre fins expulsar l’aire per coberta a l’exterior. 

Les cuines tindran un extractor cadascuna. L’extractor de la cuina del restaurant serà de tipus industrial i 
l’extractor de la cuina dels treballadors serà de tipus residencial. L’aire d’extracció serà expulsat a 
l’exterior mitjançant tubs verticals passant per coberta fins a l’exterior. 

 

5.6.1 Unitat de tractament d’aire (UTA). 

La unitat de tractament d’aire elegida és de la marca S&P, la sèrie UTBS, d’altura molt reduïda 
concebuda per a instal·lacions de fals sostre. El bastidor es construït en perfil d’alumini extrusionat. Està 
confeccionat amb panells tipus Sandwich amb aïllament interior de llana mineral de 25mm d’espessor. 
El panell exterior és de xapa plastificada i el panell interior de xapa galvanitzada. El seu funcionament és 
amb convertidor de freqüència, per a optimitzar el punt de 
treball. 

El model amb més capacitat per a renovar aire té un cabal 
màxim 8000 m3/h. Un mateix model UTBS es pot 
seleccionar amb diferents cabals de potència, el que canvia 
del mateix model per a tenir diferent cabal es la pressió 
màxima que administra i amb conseqüència la potència dels 
motors instal·lats. 

Dels models UTBS s’ha escollit el model UTBS-5 i UTBS-8. El primer té fins a 6 models que van dels 
4000 als 5000 m3/h amb una alçada de 410 mm, i el segon té 6 models que van dels 5000 als 8000 m3/h, 
amb una alçada de 500 mm. 

Per a seleccionar el nombre d’unitats a instal·lar s’ha hagut de dividir l’hotel en zones un cop calculats 
els m3/h d’aire a renovar per estança. S’ha previst el màxim cabal d’aire suportat pel model més potent i 
ens resulta la distribució d’unitats següent: 

 

Edifici A: 

Planta baixa:  UTA 1: S&P UTBS-8 BPFM 315-2T  cabal màxim de 8000 m3/h. 

UTA 2: S&P UTBS-8 BPFM 315-2T  cabal màxim de 7000 m3/h. 

UTA 3: S&P UTBS-8 BPFM 315-2T  cabal màxim de 8000 m3/h. 

Planta primera  UTA 4: S&P UTBS-5 BPFM 280-2T  cabal màxim de 5000 m3/h. 

UTA 5: S&P UTBS-5 BPFM 280-2T  cabal màxim de 5000 m3/h. 

Planta segona  UTA 6: S&P UTBS-5 BPFM 280-2T  cabal màxim de 5000 m3/h. 

UTA 7: S&P UTBS BPFM 280-2T  cabal màxim de 5000 m3/h. 

Edifici B:  UTA PLANTA TIPUS: S&P UTBS-8 BPFM 315-2T  cabal màxim de 7000 
m3/h. 

En total seran 10 unitats de tractament d’aire, 7 unitats per a l’edifici A i 3 per a l’edifici B. 

5.6.2 Dimensions i composició de les unitats de tractament d’aire. 

A continuació es mostra l’amplada i l’alçada de cada unitat: 

MODEL Amplada (mm) Alçada 
(mm) 

UTBS-5 1500 400 

UTBS-8 1900 500 

 

Totes les unitats estaran composades per tres mòduls. Un primer mòdul format per una secció amb dos 
ventiladors, un segon mòdul format per una caixa de recuperació en línia amb pre filtres, i un tercer 
mòdul format per una secció amb dos ventiladors i filtres. 

A continuació es mostra la composició de la unitat de tractament d’aire amb la longitud de cada mòdul: 

 

Mòdul 1: 750 mm. 

Mòdul 2 (UTBS-5): 969 mm. 

Mòdul 2 (UTBS-8): 1205 mm. 

Mòdul 3: 969 mm. 

En resum, a continuació hi ha la composició de la unitat de tractament d’aire amb dues línies, una de 
color blau i una altra de vermell. La línia blava simbolitza l’aire exterior de renovació i la línia vermella 
l’aire extret de les estances. Quan els dos aires diferents es creuen dins de l’intercanviador de calor, el 
vermell cedeix la seva temperatura, així l’aire exterior entra a la sala a ventilar gairebé a la temperatura 
que es desitja.   

 

 

 

 

 

 

 



 DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D’UN HOTEL 24

5.6.3Filtració de l’aire exterior mínim de ventilació. 

L'aire exterior de ventilació, s'introduirà degudament filtrat a l'edifici. 

Les classes de filtració mínimes a emprar, en funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA) i de la qualitat 
de l'aire interior requerida (IDA), seran les que s'indiquen en la taula 1.4.2.5. del RITE (vegeu annexes). 

S'empraran pre-filtres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament 
d'aire, així com allargar la vida útil dels filtres finals. Els pre-filtres s'instal·laran en l'entrada de l'aire 
exterior a la unitat de tractament, així com en l'entrada de l'aire de tornada. 

Es selecciona ODA 2 pel fet que ODA 3 és per a ciutats com Barcelona i Madrid. Salou no tindrà tanta 
confluència de trànsit, que és el que fa que hi hagi tanta contaminació, però si que té moltes empreses 
químiques que emeten gasos a l’atmosfera (Asseguren que els fums que emeten són vapor d’aigua). 

La qualitat de l’aire interior requerida es selecciona depenent de l’estança a ventilar. Al nostre hotel 
tenim dos tipus d’IDA, IDA 2 i IDA 3. Aquests tenen filtres diferents, escollirem els més restrictius, que 
són els filtres F6 + F8 de l’IDA 2. 

 

5.6.4 Aire d’extracció. 

El RITE classifica l’aire d’extracció dels locals segons tres categories diferents; AE1, AE2, AE3 i AE4. 

A l’hotel, l’aire de les estances es classifica de la següent manera: 

AE1: oficines, espais d'ús públic, escales i passadissos. 

AE2: restaurants, habitacions d'hotels, bars i magatzems. 

AE3: cuines industrials. 

El cabal d'aire d'extracció de locals de servei serà com a mínim de 2 dm3/s per m2 de superfície en 
planta. 

L'aire de categoria AE 2 pot ser emprat solament com a aire de transferència d'un local cap a locals de 
servei, condícies i garatges. 

L’aire de les categories AE3 i AE4 no pot ser emprat com a aire de recirculació o de transferència. A 
més, l’expulsió cap a l’exterior de l’aire d’aquestes categories no pot ser comuna a l’expulsió de l’aire de 
les categories AE1 i AE2, per evitar la possibilitat de contaminació creuada. 

Per tant, l’aire de la cuina del restaurant haurà de ser expulsat per separat de la resta de locals. 

Accessoris de muntatge de la unitat de tractament d’aire. 

 

5.6.5 Brida de connexió. 

La brida de connexió permet connectar fàcilment els conductes d’aire a la unitat. 

 

Modelo A (mm) B (mm) 

UTBS-5 1440 350 

UTBS-8 1840 440 

 

5.6.6 Recanvi de filtres: 

Els filtres de la unitat de tractament d’aire s’han de canviar per uns de nous cada cop que ho requereixi la 
unitat. Els filtres necessaris per a les unitats són els següents: 

 

F6 F8 Quantitat Dimensions 
(mm) 

AFR UTBS-5 
F6 

AFR UTBS-5 
F8 2 695 x 300 x 48 

AFR UTBS-8 
F6 

AFR UTBS-8 
F8 2 895 x 380 x 48 

 

5.6.7 Variador de freqüència VFTM TRI IP21. 

Variador de freqüència que permet modificar la velocitat del ventilador en funció de la 
concentració del CO2 o la lectura d’una sonda de pressió  per a obtenir un sistema de 
caudal constant o pressió constant.  

 

5.6.8 Interruptor de pressió. 

Aquest interruptor de pressió comprova el bon funcionament dels filtres o de les bateries de la unitat de 
tractament d’aire, avisant quan alguna d’elles s’hagi de canviar. 

 

5.6.9 Sonda TDP-D. 

La sonda TDP-D és un transmissor de pressió amb un display, que s’utilitza per a controlar la pressió als 
sistemes de ventilació en pressió constant o cabal constant. Permeten la lectura de la 
diferencia de pressió en dos punts i la transforma en una senyal elèctrica apta per als 
diferents tipus de controls. 

 

5.6.10 Reixes d’impulsió i retorn d’aire interiors i  reixes d’aportació i expulsió d’aire exteriors. 

El dimensionat de les reixes es realitzarà mitjançant les taules de selecció del catàleg de la marca Trox. 

-Reixes d’impulsió i retorn d’aire interiors. 

Model Sèrie AT: Reixa per a instal·lació encastada en paret o fals sostre, per a 
impulsió o retorn d'aire. Fabricada en perfil d'alumini extruït anoditzat en el seu color 
natural en l'execució. Proveïdes d'un marc frontal de 5,5 mm d'espessor i graella de 
llepis horitzontals. L’aire surt perpendicular al plànol de la reixa.. 

- Reixes d’aportació i expulsió d’aire exteriors (per a la intempèrie): 

Model sèrie AWG, especialment dissenyat per a la intempèrie. Marc i llepis en perfils 
d'alumini, tela metàl·lica en acer galvanitzat i marc frontal trepat.  

Als annexes podeu veure les característiques de cada reixa. El nivell de potència sonora, 
la pèrdua de càrrega, la velocitat efectiva de sortida a la sala i l’abast horitzontal. 
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5.6.11 Conductes per al transport d’aire. 

Els conductes per al transport d’aire són panells per a la construcció in situ de 
llana mineral, aïllats tèrmicament, per al transport i distribució d'aire. És un 
producte amb absorció acústica per reduir la propagació acústica del soroll de 
l'equip a través dels conductes. 

La construcció de conductes amb panells de llana mineral serà de la casa 
URSA AIR Al-dB, els quals aporten avantatges quant a: 

Mínimes pèrdues tèrmiques i màxima eficiència energètica, ja que té una alta 
resistència tèrmica, complint amb les exigències del RITE. Nous valors de la 
conductivitat tèrmica en funció de la temperatura d'acord a la nova normativa EN 14.303. 

Té molt bona absorció acústica, permetent reduir el soroll de l'equip de ventilació propagat a través del 
conducte de ventilació. 

Òptim comportament al foc, la reacció al foc és excel·lent, B s1 d0. 

Màxima qualitat de l'aire interior, ja que el revestiment interior en forma d'alumini micro perforat 
redueix la brutícia acumulada a l'interior del conducte, i permeten la correcta neteja dels conductes. 
Mínims valors d'arrossegament i emissió de partícules en l'assaig de l'EN 13.403. 

Els avantatges en obra són que hi ha una reducció de pes i volum de material a transportar a obra, ja que 
són panells i no conductes muntats. La flexibilitat de realitzar els conductes in situ, permet solucionar els 
problemes derivats d'obstacles que no figurin en plànol, o els acabats, en la mateixa obra sense haver de 
tornar a taller. 

Característiques. 

Dimensions 

Reacció 
al Foc 

Conductivitat tèrmica 

Absorció 
acústica Espessor Long.  Ample 10ºC 24ºC 40ºC 60ºC 

mm mm mm W/m·K W/m·K W/m·K W/m·K 

25 3.000 1.200 B s1 d0 0,033 0,034 0,036 0,038 Tipus C 
(0,65) 

 

Instal·lació. 

Els conductes rectes d'una secció determinada, han de construir-se realitzant 3 
bisells amb l'eina vermella URSA AIR i un tancament longitudinal amb l'eina 
blava URSA AIR.  

Corbes, derivacions, reduccions i altres figures poden realitzar-se mitjançant el 
mètode de tapes i parets. Aquest mètode consisteix a traçar sobre el panell la 
tapa de la figura a realitzar, tallar-la, realitzar la segona tapa i posteriorment 
realitzar i unir les parets laterals.  

El mètode de tapes i parets té avantatge enfront d'altres mètodes de construcció 
de figures quant a la resistència a la pressió de les figures resultants. Els assajos de resistència a la 
pressió realitzats segons l'EN 13.403 combinen unions entre panells del tipus mecanitzat mascle i femella 
i del tipus tancament longitudinal, on es combina encaix mecànic amb engrapat de revestiment exterior 

de panells i encintat (per garantir estanqueïtat). Aquests assajos no inclouen unions del tipus canto recte 
realitzades amb cua, com sí es practiquen en altres mètodes. 

Per al cas de conductes de grans seccions (considerant-se com a  tal aquells d'ample de secció interior 
superior a 100 cm) i grans pressions (superiors a 150 Pa), es recomana considerar la possibilitat 
d'utilitzar reforços. 

 

5.6.12 Campana extractora per a cuines. 

5.6.12.1 Cuina Restaurant. 

Instal·larem una campana industrial de la marca Morgui Clima, model Beret, 
de dimensions 2500 mm de llarg, 800 mm de profunditat i 390 mm d’alçada. El 
caudal total d’aire d’extracció de la campana es de 3750 m3/h. 

Característiques. 

Campana soldada i construïda en una sola peça fins a 7 m de longitud, 
disminuint així el temps de muntatge i eliminant les deformacions lineals els 
degotejos entre juntes i els punts no visibles de brutícia. La safata inferior, 
totalment soldada, està incorporada al conjunt sense possibilitat de gotejar. El 
recull greixos perimetral està connectat a safata inferior. 

Fabricades en acer inoxidable AISI 304 de 1 mm d'espessor contenen el sostre i les parts no vistes en 
galvanitzat. El doble plegat en tots els finals de xapa evita tot tipus de talls accidentals. Sense cargols 
ocults ni cantonades estranyes que dificultin la neteja. La seva estructura tubular aconsegueix major 
robustesa del conjunt. Els filtres de plaques són d'acer AISI 430, amb disseny d'alt rendiment 
(490x400x50) i acabat antitalls al marc i en totes les plaques. 

Muntatge mural amb dues fixacions als extrems exteriors. 
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5.6.12.2 Cuina treballadors. 

S’instal·larà una campana de tipus residencial de la marca Teka, model DBH 70.  

Característiques. 

Comandaments per sensors electrònics. Llums halògens enrasats. Tres velocitats + 
intensiva. Indicador digital de velocitat seleccionada. Programador del temps d'aspiració. 
Filtres metàl·lics. Panell interior de fàcil neteja. Motor blindat de doble turbina. Capacitats 
d'extracció UNE-EN-61591: min. 240 m3/h - màx. 780 m3/h. Potencia sonora UNE-EN 
60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - màx. 70 dBA. 

 

5.6.13 Conductes d’extracció de fums. 

Els conductes escollits són de la casa comercial Dinak. Aquests conductes discorreran per fals sostre i 
expulsaran tots els gasos d’expulsió per coberta directament a l’exterior. 

 

5.6.14 Ventiladors extractors dels banys. 

Per a tots els banys s’ha escollit un extractor de la casa S&P, model EDM-100 EC, amb cèl·lula 
fotoelèctrica que activa el ventilador quan detecta que s’ha posat en funcionament el llum. D’aquesta 
manera ens evitem que estigui sempre en funcionament. 

Característiques. 

Ventilador helicoïdal amb motor de 230V-50Hz, protecció IP44, de Classe II, amb 
protector tèrmic, per treballar a temperatures de fins a 40ºC. La seva dimensió és de  
155 x 155 mm. Cabal aproximats de 100 m3/h, amb un diàmetre del conducte de 
100 mm. 

Disposa de persiana automàtica que evita l'entrada d'aire de l'exterior i les pèrdues 
de calefacció quan l'extractor no està en funcionament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

6.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir la descripció i justificació dels càlculs tècnics per a la 
instal·lació de gas, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, poder realitzar el 
subministrament de gas per a un hotel format per 2 edificis. 

6.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

6.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

6.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

6.5 COMPANYIA SUBMINISTRADORA: 

Gas Natural Fenosa serà l’empresa gestora del servei de gas de l’hotel. 

6.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IGN Instal·lació de Gas; Gas Natural, any 1975. 

-DECRET 2913/1973, de 26 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General del Servei Públic de 
Gasos Combustibles. 

-REIAL DECRET 3484/1983, de 14 de desembre, pel qual es modifica l'apartat 5.4 inclòs en l'article 27 
del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles aprovat per Decret 2913/1973, de 28 
d'octubre. 

-REIAL DECRET 1853/1993. de 22 d'octubre. pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de gas en 
locals destinats a usos domèstics. col·lectius o comercials. 

-REIAL DECRET 494/1988, de 20 maig, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells que utilitzen 
combustibles gasosos. 

-REIAL DECRET 1428/1992, de 27 novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE sobre aparells de gas. 
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-Ordre de 17 de desembre de 1985, per la qual s'aproven la instrucció sobre documentació i posada en 
servei de les instal·lacions receptores de Gasos Combustibles i la instrucció sobre instal·ladors 
autoritzats de gas i empreses instal·ladores. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

6.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Hi haurà un únic subministrament individual per a tots dos edificis, el qual està dotat d’una sola 
escomesa, en la que es troba un únic comptador que comptabilitza el consum de tots dos edificis. 

La distribució exterior estarà enterrada a 50 cm de la superfície. Per façana els muntants discorreran per 
un conducte dedicat rere una reixa metàl·lica totalment ventilada. Per coberta discorrerà per la tanca 
perimetral protegida amb beina de protecció. A les estances de cuina entrarà des de l’exterior a 0,4 m del 
primer forjat i alimentarà als cremadors. I a les estances de caldera entrarà a una altura de 2 m discorrent 
pel perímetre de l’estança fins arribar a la caldera. 

El caudal total de la instal·lació serà de 4,61 m3/h. 

Els diàmetres comercials de cada tram seran: 

Tram  A‐B  C‐D  D‐E  D‐F  F‐G  F‐H  H‐I  H‐J 

Ø 
Comercial(mm)  CIA.  PE 

32/34 

PE 
32/34   
Cu 

25/27 

PE 
32/34   
Cu 

25/27 

Cu 
15/17 

Cu 
25/27 

 Cu 
15/17 

 Cu 
15/17 

6.6.1 Conduccions. 

Els tipus de canonada de les conduccions projectades seran de materials adequats complint, en tot cas, les 
Normes UNE sobre les mateixes, i assegurant la resistència mecànica suficient. El tipus de material 
emprat a cada tram és el següent: 

– Escomesa i distribució enterrada en Polietilè PE 80 d’alta densitat Ø 32. 

– Distribució per façana, coberta i interior en coure Cu Ø 15 i Ø 32. 

6.6.2 Vàlvules de tall.. 

Hi haurà vàlvules de tall a les següents parts de la instal·lació: 

– Una general a l'exterior de la Instal·lació (Clau d'Edifici). 

– Una a cada estança a on hi hagi un aparell de consum. 

– Una per cada aparell receptor per poder interrompre el pas del gas al mateix, anterior a l'aparell i 
totalment accessible per a la seva manipulació. 

 

 

6.6.3 Passa murs. 

En tots els llocs on s'hagi de travessar murs, la canonada estarà protegida per una beina passa murs amb 
folgança mínima de 10 mm. A l'exterior del tub, es segella amb màstic als seus extrems per prevenir la 
possible entrada de gas o aigua a través del mur. 

Protecció passiva de la xarxa enterrada: 

Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient (50 cm) per evitar qualsevol tipus de 
perill i la rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment exempt de pedres o qualsevol 
altre tipus de material que pugui perjudicar a la canonada. Per sobre de la canonada hi haurà una banda 
senyalitzadora per prevenir que es pugui foradar la mateixa. 

La rasa anirà omplerta amb materials que no danyin ni ataquin a la canonada. Com a protecció passiva, la 
canonada es recobrirà amb cinta adhesiva, de 0.45 mm d'espessor, utilitzant doble capa i amb material de 
PVC, per a poder obtenir una rigidesa dielèctrica de 10 KW com a mínim. 

6.6.4 Unions, juntes i accessoris. 

Les unions dels tubs entre si i d'aquests amb la resta d'accessoris es farà d'acord amb els materials en 
contacte i de manera que l'execució de les operacions es durà a terme de manera que no es provoquin 
pèrdues d'estanqueïtat en les unions. 

En aquells casos en què no és possible la soldadura amb garanties d'estanqueïtat utilitzarem unions 
roscades, essent sempre la rosca cònica i les juntes aniran segellades amb tefló degudament homologat 
pel Ministeri d'Indústria, assegurant d'aquesta manera la total estanqueïtat de la Instal·lació. 

De la mateixa manera totes les claus emprades en la Instal·lació estan homologades pel Ministeri 
d'Indústria. 

La canonada per tot el seu recorregut estarà subjecta per suports a murs o sostres, de tal forma que 
s'assegurarà l'alineació i estabilitat de la mateixa sense permetre, en cap cas, la deformació de la xarxa. 

En tot moment es respectarà una distància mínima de 3 cm. amb altres conduccions i de 5 cm. si aquestes 
són d'evacuació de fums o gasos cremats. 

En aquells llocs en què els tubs poguessin estar exposats a xocs aniran protegits per una beina de material 
resistent. 

6.6.5 Armari de regulació A6: 

El comptador i l'equip de regulació estaran situats encastats al mur adjacent 
de l’edifici A pel carrer de Torremolinos, amb accés al mateix des del 
carrer. L'armari és un recinte amb portes que, sense poder entrar les 
persones en ell, les operacions de lectura, manteniment, conservació i 
substitució dels elements que ho componen es realitza des de l'exterior. Les 
dimensions d'aquest armari són de 516 x 536 x 228 mm. La porta d'accés ha 
d'obrir cap a fora i disposar de pany normalitzat per l'Empresa 
Subministradora. La caixa és de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb 
ventilació perimetral entre la caixa i la tapa. 
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El comptador serà de parets deformables tipus G-4. 

Per reduir la pressió es col·locarà un regulador FIORENTINI, model MS 6 de rearmament automàtic i 
estarà incorporat en el regulador d'abonament, amb una pressió d’entrada d’1 a 5 bar i una pressió de 
sortida de 22 mbar. 

6.6.6 Aparells cuina restaurant. 

6.6.6.1 Fogons. 

S’instal·larà una cuina industrial amb sis fogons de la marca Makro model de cuines a 
gas sèrie 600 (5023105), de dimensions 900 mm de llarg, 600 mm de profunditat i 900 
mm d’alçada. La potència dels cremadors serà de; tres de 3  kW i  tres de 3,6 kW. El forn 
és de dimensions: 830 mm de llarg, 400 mm de profunditat i 295 mm d’alçada, amb una 
potència de 6 kW. El conjunt té una potència total de 26,8 kW.  

6.6.6.2 Fregidora. 

S’instal·larà una fregidora amb dos mòduls de la marca Makro model de fregidores a gas 
sèrie 600 (5021209), de dimensions 600 mm de llarg, 600mm de profunditat i 900 mm 
d’alçada. Té una capacitat de 8 litres i 6,6 kW de potència per cada mòdul. El conjunt té 
una potència total de 13,2 Kw. 

6.6.7 Aparells cuina treballadors. 

6.6.7.1 Fogons. 

S’instal·laran uns fogons domèstics marca Teka model EX 60 3G AL TR, amb tres 
fogons de potències d’1,5 kW, 3 kW i 3,1 kW. Amb una potència total de 6,25 kW. 
Dimensions de 580 mm d’ample i 500 mm de profunditat.  

Entrada d'aire de combustió i evacuació de fums. 

6.6.8 Condicions dels locals. 

Els locals on aniran situats els aparells han de disposar d'un volum mínim de 8 m3, tenint en compte que 
el mobiliari no excedirà de 2 m3, a excepció d'aquells que es preveu que estaran permanentment oberts a 
un altre local ben ventilat o els que solament continguin aparells de calefacció o de producció d’A.C.S. 
per acumulació amb cabal inferior a 4000 Kcal./h. 

6.6.8.1 Evacuació de fums sala de calderes. 

L'aparell a gas serà de circuit tancat (caldera estanca) evacuarà els productes de la combustió mitjançant 
un conducte que doni a l'exterior i aportarà oxigen a la combustió també mitjançant un conducte que 
dona a l’exterior, és a dir, un mateix conducte tindrà internament 2 conductes, un de sortida i un 
d’entrada. 

El conducte d'evacuació dels productes de la combustió hauran de complir els següents requisits: 

• Ser resistents a la corrosió i a la temperatura dels productes de la combustió. 

• Ser completament estanc. 

• Estar construïts amb materials rígids no deformables. 

• Mantenir la secció lliure indicada pel fabricant de l'aparell en tota la seva longitud, no escanyant la 
sortida dels productes de la combustió. 

• Així mateix, és preferible la utilització de sistemes d'unió de trams de conducte que no necessitin 
l'ocupació d'abraçadores. 

El conducte d'evacuació desembocarà a l'exterior i quan aquest hagi passat el mur, aquest es perllongarà 
verticalment un mínim de 50 cm. des del límit de la superfície lliure que doni a l'exterior i es protegirà el 
seu extrem mitjançant un deflector contra efectes perjudicials del vent i la penetració de la pluja. A més 
l'extrem final del conducte d'evacuació haurà de quedar a una distància no inferior a 40 cm. de qualsevol 
obertura d'entrada d'aire o finestra d'un local diferent del que es troben instal·lats els aparells a gas. 

6.6.8.2 Evacuació de fums cuina. 

A les cuines s'instal·larà una campana extractora damunt dels cremadors la projecció vertical dels quals 
els cobreixi totalment. El sistema d'evacuació de productes de la combustió es realitzarà mitjançant un 
conducte estanc situat a 2.85 metres del sòl que comunicarà la campana extractora amb l'exterior. 
L'extrem d'aquest conducte tindrà les mateixes característiques que l'apartat anterior. 

La superfície lliure del conducte serà d'uns 100 cm2, procurant que les làmines de les reixetes situades en 
els extrems del conducte afavoreixin la sortida d'aire viciat del local. 

 

6.6.9 Assajos i verificacions. 

 
Una vegada construïda la instal·lació receptora i amb anterioritat a la seva posada en disposició de servei 
per part de l'empresa Subministradora, haurà de sotmetre's a una prova d'estanqueïtat, havent de ser 
satisfactori el seu resultat, és a dir, no detectar-se fuita alguna. 

Aquesta prova d'estanqueïtat es realitzarà en tots els trams que componen la instal·lació receptora, és a 
dir, des de la clau de l'escomesa, exclosa aquesta, fins a les claus de connexió d'aparell, incloses 
aquestes, i sempre abans d'ocultar, enterrar o encastar les canonades. 

Aquesta prova d'estanqueïtat haurà de ser realitzada per l'Empresa instal·ladora utilitzant com fluït de 
prova aire o gas inert, estant prohibit l'ús del gas de subministrament o de qualsevol altre tipus de gas o 
líquid. 

La prova d'estanqueïtat no inclou als reguladors d'abonat, vàlvules de seguretat per defecte de pressió i 
comptadors, per la qual cosa aquests hauran d'aïllar-se mitjançant claus de tall o desmuntar-se de la 
instal·lació, col·locant els corresponents ponts o taps extrems. 

Així mateix, la prova d'estanqueïtat tampoc inclou els aparells a gas, ni la seva connexió a la instal·lació 
receptora. Si la prova d'estanqueïtat es realitza conjuntament amb la posada en disposició de servei que 
realitza l'Empresa Subministradora, podrà realitzar-se amb els reguladors d'abonat, vàlvules de seguretat 
per defecte de pressió i comptadors muntats, seguint el procediment establert per l'Empresa 
Subministradora per efectuar aquesta prova. 
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Amb anterioritat a la realització de la prova d'estanqueïtat, haurà d'assegurar-se que estan tancades les 
claus que delimiten la part d'instal·lació a assajar, col·locats els ponts i taps extrems necessaris i, a més, 
que es troben obertes les claus intermèdies. Per aconseguir el nivell de pressió necessari en el tram a 
provar, haurà de connectar-se en un punt del mateix, generalment a través d'una clau, la d'entrada del 
comptador, del regulador, etc., el dispositiu adequat per injectar aire o gas inert, controlant la seva 
pressió mitjançant l'element de mesura adequat al rang de pressió de la prova, injectant l'aire o gas inert 
fins a aconseguir el nivell de pressió necessari per realitzar la prova segons la pressió de servei del tram. 

Una vegada aconseguit el nivell de pressió necessari per a la realització de la prova d'estanqueïtat, es 
deixa transcórrer el temps precís perquè s'estabilitzi la temperatura i es pren lectura de la pressió que 
indica l'element de mesura, començant en aquest moment el període d'assaig. 

Paral·lelament, es maniobraran les claus intermèdies per verificar la seva estanqueïtat en relació amb 
l'exterior, tant en la seva posició d'obertes com en la seva posició de tancades. Una vegada passat el 
període d'assaig, intentant que durant aquest període la temperatura es mantingui el més estable possible, 
es prendrà de nou lectura de la pressió en l'aparell de mesura i es compararà amb la lectura inicial, 
donant-se com a correcta la prova si no s'observa disminució de la pressió en el període d'assaig.  

En el supòsit que la prova d'estanqueïtat no doni un resultat satisfactori, és a dir, que s'observés una 
disminució de pressió, hauran de localitzar-se les possibles fuites utilitzant aigua sabonosa o un producte 
similar, corregir-se les mateixes i repetir la prova d'estanqueïtat.  

Si s'observessin variacions de la pressió i s'intuís que puguin ser degudes a variacions de la temperatura, 
haurà de repetir-se la prova en hores en les quals es prevegi que no es produiran aquestes variacions. En 
el cas que això no sigui possible, es registrarà la temperatura del fluid de prova, aire o gas inert, al llarg 
de la mateixa, avaluant al final la seva possible repercussió. Tant el nivell de pressió de la prova com el 
temps de l'assaig depenen de la pressió de servei del tram, i s'indiquen a continuació: 

Prova d'estanqueïtat per a trams en baixa pressió: 

La prova d'estanqueïtat per als trams d'instal·lació receptora alimentats en BP ha de realitzar-se a una 
pressió efectiva (o relativa) mínima de 50 mbar, la qual haurà de ser verificada, preferentment, 
mitjançant un manòmetre de columna d'aigua capaç de mesurar 500 mm.c.d.a equivalent a 50 mbar. 

La durada de la prova d'estanqueïtat serà, com a mínim, de 10 minuts si la longitud és superior a 10 
metres, o de 15 minuts si la longitud és superior a 10 metres, explicats tots dos a partir de l'estabilització 
de la pressió en el tram. 

Per considerar correcta la prova d'estanqueïtat no han d'observar-se variacions de la pressió al llarg de 
tota la prova. 

Verificació de l'estanqueïtat de reguladors, vàlvules de seguretat i comptadors: 

L'estanqueïtat de les unions i dels elements i accessoris que componen els reguladors d'abonat, les 
vàlvules de seguretat per defecte de pressió i els comptadors, es verificarà a la pressió de servei una 
vegada hagi conclòs satisfactòriament la prova d'estanqueïtat de la instal·lació receptora i amb 
anterioritat a la posada en disposició de servei per part de l'Empresa Subministradora. 

Les possibles fuites es detectaran mitjançant aigua sabonosa, o producte similar, o mitjançant un detector 
de gas adequat si la verificació la realitza l'Empresa Subministradora amb el gas de subministrament. 

6.6.10 Descripció dels materials utilitzats. 

Per a la instal·lació de gas es faran servir dos tipus de materials, el polietilè PE 80 i el coure. 

La canonada de polietilè discorrerà enterrada i la de coure discorrerà vista. 

Característiques dels materials: 

Canonada polímer: 

  Material: PE 80 Alta densitat. 

  Color: Groc. 

  Norma: UNE-EN 1555 

 Canonada coure: 

Material: Cu. 

  Color: Vermell salmó. 

  Norma: UNE-EN 1050 
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7. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

7.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir la descripció i justificació dels càlculs tècnics per a la 
instal·lació d’electricitat i posta a terra, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, poder 
realitzar el subministrament d’electricitat a tots els aparells de consum, per a un hotel format per 2 
edificis. 

7.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

7.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

7.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

7.5 COMPANYIA SUBMINISTRADORA: 

Iberdrola serà l’empresa gestora del subministrament de servei d’electricitat a l’hotel. 

7.6 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

-Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les 
seves instruccions tècniques complement. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

7.7 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

El subministrament elèctric estarà efectuat per una única empresa distribuïdora per a la totalitat de la 
potència concertada amb una tensió de subministrament de 400/230 V, 50 Hz. 

La instal·lació estarà constituïda pels següents elements: 
 
-Estació transformadora. 
-Escomesa. 
-Conjunt de protecció i mesura. 

-Línia general d’alimentació. 
-Quadre general de comandament i protecció. 
-Sub quadres generals de comandament i protecció de cada planta. 
-Circuits elèctrics necessaris. 
-Quadre de comandament i protecció de cada estança. 
-Presa de terra. 

L’hotel disposarà d'una estació transformadora que mitjançant una única escomesa alimentarà la Caixa 
General de Protecció. Estarà connectada amb la xarxa general de manera subterrània. 

Les línies generals d'alimentació subministraran la potència fins a la centralització de l'element de 
control i mesura, en el nostre cas serà un TMF10-400 que estarà col·locat a la planta baixa, a la zona 
d’administració. 

En tractar-se d'un edifici de pública concurrència és important distribuir per zones la instal·lació elèctrica 
col·locant un quadre general dels edificis i diversos quadres secundaris per plantes i estances. 

A partir del TMF10-400 sortirà la derivació individual cap al quadre general dels edificis. El quadre 
general de distribució s'haurà de col·locar en el punt més proper possible a l'alimentació (escomesa, 
derivació individual), i es col·locaran els dispositius de comandament i protecció. El quadre general es 
troba a l'interior d'un armari d'obra. 

Del quadre general sortiran els següents circuits: 
-Línia general de l’edifici B. 
-Circuit elèctric sala polivalent de planta baixa. 
-Circuit elèctric zona administració de planta baixa. 
-Circuit elèctric vestíbul planta baixa. 
-Circuit elèctric Zona restauració planta baixa. 
-Circuit elèctric exterior. 
-Circuit elèctric de fancoils de planta baixa. 
-Circuit elèctric de climatització. 
-Circuit elèctric de ventilació. 
-Circuit elèctric de la caldera. 
-Circuit elèctric del sistema fotovoltaic. 
-Circuit elèctric de telecomunicacions. 
-Circuit elèctric que alimenta al sub quadre de planta primera. 
-Circuit elèctric que alimenta al sub quadre de planta segona. 
-Circuit elèctric que alimenta al sub quadre de planta coberta. 

Per a l’edifici A, a la planta primera hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari que 
controlarà i alimentarà: 
-Circuit elèctric interior a les habitacions. 
-Circuit elèctric de distribuïdors i vestíbul. 

Per a l’edifici A, a la planta segona hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari que 
controlarà i alimentarà: 
-Circuit elèctric interior a les habitacions. 
-Circuit elèctric de distribuïdors i vestíbul. 
-Circuit elèctric dels ascensors. 
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Per a l’edifici A, a la planta coberta hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari que 
controlarà i alimentarà:-Circuit elèctric cambra tècnica. 

Per a l’edifici B, a la planta baixa hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari que 
controlarà i alimentarà: 
-Circuit elèctric interior a les habitacions. 
-Circuit elèctric de distribuïdors i vestíbul. 

Per a l’edifici B, a la planta primera hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari que 
controlarà i alimentarà: 
-Circuit elèctric interior a les habitacions. 
-Circuit elèctric de distribuïdors i vestíbul. 

Per a l’edifici B, a la planta segona hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari que 
controlarà i alimentarà: 
-Circuit elèctric interior a les habitacions. 
-Circuit elèctric de distribuïdors i vestíbul. 
 
Per a l’edifici B, a la planta coberta hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari que 
controlarà i alimentarà: 
-Circuit elèctric cambra tècnica. 

Tots aquests circuits discorreran per fals sostre fins arribar a cada estança i alimentar els diferents punts 
de llum, endolls o aparells de consum elèctric. 

Els cables elèctrics estaran agrupats i col·locats a sobre de safates d’acer porta cables suspeses al forjat 
superior. 

Per al pas de muntants verticals s'utilitzarà calaixos verticals d'obra vista. 

Tots aquests elements es col·locaran en zones comunes de l'edifici i disposaran de registres per a la seva 
reparació i control per part dels tècnics competents.  

Els circuits aniran individualment protegits amb tub de XLPE + POL. Cada circuit tindrà un diàmetre 
diferent, depenent de la intensitat dels cables elèctrics. 

Tota la instal·lació elèctrica es preveu amb connexió a terra en els punts de consum, aquesta haurà de ser 
de la mateixa secció que els conductors de fase. La Posta a Terra haurà de, en el seu conjunt, respondre 
al prescrit a la ITC-BT-18. 

La posta o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, d'una part del 
circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un 
elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 

7.7.1 Estació Transformadora. 

L’estació transformadora de 650 KVA serà propietat de l’abonat. 

 

7.7.2 Escomesa. 

L’escomesa és la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa general de 
protecció o unitat funcional equivalent (CGP). Els conductors seran de coure. Aquesta línia està regulada 
per la ITC-BT-11. 

Segons el seu traçat, el sistema d'instal·lació i les característiques de la xarxa, l'escomesa serà 
subterrània. 

Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, i podran instal·lar-se directament enterrats sota tub 
a l'interior d'una rasa. 

L'escomesa disposarà dels següents conductors unipolars: 3x185+2x185 mm2 de CU rígid protegits amb 
tub de diàmetre 250mm amb un nivell d'aïllament: 0.6/1 kV, de polietilè reticular (XLPE), no propagador 
d’incendi i emissió fums i amb opacitat reduïda. Anirà a l'interior d'una rasa de 50 x 110cm, discorrent 
perpendicular a la façana principal fins entrar per la mateixa façana. 

Aquesta part de la instal·lació estarà constituïda per l'Empresa Subministradora, per tant, el seu disseny 
ha de basar-se en les normes particulars d'aquesta. 

7.7.3 Caixa General de Protecció. 

Es col·locarà la CGP a la façana principal. L'obertura de la porta serà cap a l’exterior i serà 
sempre accessible. La seva situació es fixarà de comú acord entre la propietat i l'empresa 
subministradora. S'instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es tancarà amb una porta 
preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida 
exteriorment d'acord amb les característiques de l'entorn i estarà  protegida contra la corrosió, 
disposant d'un pany o cadenat normalitzat per l'empresa subministradora. 

En el nínxol es deixaran  prevists els orificis necessaris per allotjar els conductes d'entrada de l'escomesa. 
Les caixes de protecció i mesura a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en les especificacions  
tècniques de l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per l'Administració Pública competent, 
en funció del nombre i naturalesa del subministrament. Dins de les mateixes s'instal·laran talla circuits 
fusibles en tots els  conductors de fase o polars, amb poder de tall almenys igual al corrent de curtcircuit 
prevista en el punt de la seva instal·lació. 

En el nostre cas la CGP escollida és la CGP-9-400, ja que es tracta d'un subministrament trifàsic, 
l'entrada de l'escomesa és subterrània i en derivació, i la sortida és aèria. Serà de 400 A, ja que la 
intensitat que ha de suportar és de 400 A. 

Les caixes de protecció i mesura compliran tot el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-EN 
60.439-1, tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vegada 
instal·lades tindran un grau de protecció IP 43 segons UNE 20.324 i IK 09 segons UNE-EN 50.102 i es 
podran precintar. 

L'envolupant haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi la no formació de 
condensacions. El material transparent per a la lectura serà resistent a l'acció dels rajos ultraviolats. 

Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides a la ITC-BT-13. 
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7.7.4 Línia General d’Alimentació. 

La línia general d’alimentació és la línia que uneix la CGP amb el TMF 10-400A. El traçat es realitzarà 
des del nínxol, per façana fins a fals sostre, per on discorrerà fins a la zona d’administració, a on es troba 
el TMF 10-400A. 

Estarà composta dels següents conductors unipolars: 3x185+2x185 mm2 de CU rígid protegits amb tub 
de diàmetre 250mm amb un nivell d'aïllament: 0.6/1 kV, de polietilè reticular (XLPE), no propagador 
d’incendi i emissió fums i amb opacitat reduïda. 

7.7.5 TMF 10-400A. 

Segons la potència a contractar s'instal·larà a la zona d’administració un equip de mesura 
del tipus TMF 10-400A . A l'interior d'aquest hi haurà els següents elements: 
-Protecció diferencial amb transformador toroidal i sensibilitat 300 dt. 
-Interruptor General Automàtic de 160 A regulat a 143 A amb un poder de tall de 15ca i 
corbes B, C. 
-Conjunt de mesura de potència activa i reactiva amb rellotge horari. 
-Curtcircuit de seguretat de fulles seccionadores i bases DIN 3. 

Els dispositius de lectura dels equips de mesura hauran d'estar situats a una altura compresa entre 0,70 i 
1,80 m. 

7.7.6 Derivació individual. 

És la part de la instal·lació que, partint de la caixa de protecció i mesura, subministra energia elèctrica a 
una instal·lació d'usuari. Comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius 
generals de comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15. 

Denominarem Derivació individual al tram que va des de la TMF 10-400SA fins al Quadre General de 
Comandament i Protecció de l'edifici. Suportarà la potència total de l'edifici. 

7.7.7 Quadres de Comandament i Protecció secundaris de planta. 

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran en zones comunes i accessibles pels 
instal·ladors. En establiments en els quals procedeixi, es col·locarà una caixa per a l'interruptor de 
control de potència, immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment independent i 
precintat. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin els dispositius generals 
de comandament i protecció. 

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són l'origen de la 
instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres separats i en altres llocs. 

En locals d'ús comú o de pública concurrència hauran de prendre's les precaucions necessàries perquè els 
dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic en general. 

L'altura a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels 
circuits, mesurada des del nivell del sòl, estarà compresa entre 1 i 2 m. 

Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau de  
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L'envolupant per a 
l'interruptor de control de potència estarà precintat i les seves dimensions seran d'acord amb el tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus correspondran a un model 
oficialment aprovat. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció tindran com a mínim el següent:  

-Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat variable depenent de la potència que 
suporti, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra 
sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de 
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4,5 ca com a mínim. Aquest 
interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència. 

-Un interruptor diferencial general, d'intensitat assignada superior o igual a la de l'interruptor general, 
destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-24). 

Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o grup de 
circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots els 
circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre 
ells. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 

7.7.8 Instal·lació interior de l’edifici: Lluminàries. 

Els models de lluminàries utilitzades estan especificats als càlculs de nivells d’il·luminació de 
cada local mitjançant el programa Dialux, que es troba a l’annex del projecte. 

Les lluminàries seleccionades per a l’interior dels edificis són les següents: 

Es col·locaran llums tipus downlight de sostre per a interiors encastat a fals sostre de 18w i de 
25w cadascuna. Les primeres es col·locaran a les habitacions i als banys de les habitacions. I 
les segones es col·locaran al restaurant, als banys públics de planta baixa, al vestíbul principal i 
secundari, a la zona d’administració, a la cambra de la caixa forta, a recepció i a les cambres 
tècniques de planta baixa a l’edifici A i a les cambres tècniques de coberta de tots dos edificis.  

Es col·locaran llums tipus fluorescent de sostre per a interiors encastat a fals sostre de 3x18w, 
2x36w i 3x36w cadascuna. Les primeres es col·locaran a la cuina del servei. Les segones es 
col·locaran als despatxos, als distribuïdors de tots dos edificis i als vestíbuls de planta primera i 
planta segona a edifici A i a tots els vestíbuls de l’edifici B. Les terceres es col·locaran a la cuina 
principal i a la sala polivalent. 

Es col·locaran llums decoratives d’alta qualitat per a interiors amb muntatge suspès de 42w, a la recepció 
de l’hotel i a les taules perimetrals del restaurant. 

Les lluminàries seleccionades per a l’exterior dels edificis són les següents: Es col·locaran llums per a 
exterior tipus fanal de 250w cadascuna. Aniran repartides per tot el perímetre exterior per a 
proporcionar llum al pas des de la sortida de l’edifici A a l’entrada de l’edifici B i a la sala polivalent.  
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8. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

8.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de 
telecomunicacions, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, donar accés als usuaris de 
l’hotel a internet (STBA), televisió per cable i satèl·lit i radio (RTV) i accés telefònic (STDP) a un hotel 
format per 2 edificis. 

8.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

8.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

8.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

8.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració la normativa vigent a la data de realització del 
mateix: 

- Reial Decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions. 

8.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

A l’Avinguda de Carles Buïgas hi ha l’arqueta d’entrada. A línia de façana trobem l’arqueta anomenada 
registre d’enllaç, que enllaça el cablejat provinent de companyia amb el Recinte d’Instal·lacions de 
Telecomunicacions Inferior (RITI), que discorre enterrada paral·lelament a la façana nord oest de 
l’edifici A. A la planta baixa de l’edifici B hi ha el RITI, que es comunica amb el Recinte 
d’Instal·lacions de Telecomunicacions Superior (RITS) per fals sostre de planta baixa del mateix edifici 
fins al centre del mateix a on immediatament ascendeix verticalment fins a planta coberta, lloc a on esta 
situat el RITS. 

La canalització principal discorre per aquests dos recintes i també per l’edifici A, el qual té 3 muntants 
verticals per a repartir les pau de l’edifici. Del RITI a l’edifici A discorre enterrada entrant per façana. 

De la canalització principal emergeixen unes branques anomenades canalitzacions secundàries, que 
serveixen per a distribuir el cablejat amb un mínim de senyal als punts d’accés d’usuari (PAU). S’hi 
permeten un màxim de 8 Pau per canalització secundaria. 

S’hi instal·len Pau a cada estança de l’hotel que en requereixi alguna. A cada estança hi pot haver una o 
més bases d’accés terminal (BAT). 

El nombre de PAU de l’hotel és de 57 PAU i l’arqueta d’entrada haurà de ser de 600 x 600 x 800 mm. 

S’han de col·locar arquetes de pas, intercalades en la canalització externa, amb dimensions mínimes 
interiors de 400 x 400 x 400 mm, en el punt d'intersecció de dos trams rectes no alineats. 

8.6.1 Punt d’entrada general. 

És l'element passa murs que permet l'entrada a l'edificació de la canalització externa, capaç d'albergar els 
tubs de 63 mm de diàmetre exterior que provenen de l'arqueta d'entrada. 

Quan la canalització sigui mitjançant tubs, s’han de col·locar registres d'enllaç (armaris, arquetes o  

caixes de derivació) en els casos següents: 

a) Cada 30 m de longitud en canalització encastada o 50 m en canalització per superfície. 

b) Cada 50 m de longitud en canalització subterrània per a trams totalment rectes. 

c) En el punt d'intersecció de dos trams rectes no alineats. 

d) Dins dels 600 mm abans de la intersecció en un sol tram dels dos que hi hagi. En aquest últim cas, la 
corba en la intersecció ha de tenir un radi mínim de 350 mm i no presenta , deformacions en la part 
còncava del tub. 

Les dimensions mínimes d'aquests registres d'enllaç són 450 x 450 x 120 mm (altura x amplada x 
profunditat) per al cas de registres en paret. Per al cas d'arquetes, les dimensions interiors mínimes són 
400 x 400 x 400 mm. 

Per a l'entrada superior de l'edificació. 

En aquesta canalització, els cables discorren entre els elements de captació (antenes) i el punt d'entrada a 
l'edificació (passa murs). El nombre i la dimensió és 2 Ø 40 mm. 

8.6.2 Recintes d'instal·lacions de telecomunicació. 

Els recintes han de disposar d'espais delimitats en planta per a cada tipus de servei de telecomunicació. 
Han d’estar equipats amb un sistema de safates, safates en escala o canals per a l'estesa dels cables 
oportuns, i s’ha de disposar en tot el perímetre interior a 300 mm del sostre. 

Han de tenir una porta d'accés metàl·lica de dimensions mínimes 180 x 80 cm en el cas de recintes 
d'accés lateral amb obertura cap a l'exterior, i han de disposar de pany amb clau comuna per als diferents 
usuaris autoritzats. L'accés a aquests recintes ha d’estar controlat i la clau ha d’estar en poder del 
propietari de l'edificació, o de la persona o persones en qui deleguin, que han de facilitar l'accés als 
diferents operadors per efectuar els treballs d'instal·lació i manteniment necessaris. 

Es recomana instal·lar, en un lloc estratègic i comunitari, i si pot ser encastada, una caixa o dipòsit 
metàl·lic o de material plàstic, amb porta abatible i pany antirossinyol, que ha de contenir les claus 
d'accés als diferents recintes d'instal·lacions de telecomunicació de l'edificació. Una clau de l'esmentada 
caixa ha d’estar en poder del propietari de l'edificació, o de la persona o persones en qui deleguin. Altres 
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claus de la caixa poden obrar en poder dels diferents operadors que proporcionen els serveis de 
telecomunicació en l'edificació. 

El RITI es situarà a planta baixa de l’edifici B amb unes dimensions de 3000 (amplada) x 2000 
(profunditat) x 2300 (altura) en mm i el RITS es situarà a planta coberta de l’edifici B amb unes 
dimensions de 4000 (amplada) x 2000 (profunditat) x 2300 (altura) en mm. 

Característiques constructives. 

Els recintes d'instal·lacions de telecomunicació han de tenir les característiques constructives mínimes 
següents: 

a) Enrajolament: paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques. 

b) Parets i sostre amb capacitat portant suficient. 

Ventilació. 

El recinte ha de disposar de ventilació natural directa que permeti una renovació total de l'aire del local 
almenys dues vegades per hora. 

Identificació de la instal·lació. 

En tots els recintes d'instal·lacions de telecomunicació hi ha d’haver una placa de dimensions mínimes 
de 200 x 200 mm (ample x alt), resistent al foc i situada en lloc visible entre 1.200 i 1.800 mm d'altura, 
on aparegui el número de registre assignat per la Prefectura Provincial d'Inspecció de Telecomunicacions 
al projecte tècnic de la instal·lació. 

8.6.3 Canalització principal. 

La canalització principal tindrà un total de 57 PAU i a mesura que hi hagi menys PAU’s  a alimentar 
s’anirà disminuint el número de tubs a instal·lar. 

La canalització principal haurà de tenir: 

1 Tub RTV 

1 Tub cada 20 PAU ( tenim 57 PAU, no arriba a 60) = 2 Tubs 

1 Tub cable coaxial 

1 Tub de cable de fibra òptica 

1 Tub de reserva per cada 15 PAU = 3 Tubs 

Total = 8 tubs de diàmetre 50 mm.  

8.6.4 Canalització secundaria. 

Del registre secundari surten canalitzacions secundàries que han de ser de capacitat suficient per allotjar 
tots els cables per als serveis de telecomunicació de les PAU a les quals serveixin. Aquesta canalització 
es materialitza mitjançant tubs, que en els seus trams comunitaris ha de ser com a mínim de 4 tubs, que 
s’han de destinar al següent: 

 

a) Un per a cables de parells o parells trenats. 

b) Un per a cables coaxials de serveis de TBA. 

c) Un per a cables coaxials de serveis de RTV. 

d) Un per a cables de fibra òptica. 

8.6.5 Canalització interior (PAU). 

Al punt d’accés dels usuaris s’ha de col·locar en la derivació un registre de pas tipus A del qual han de 
sortir a l'habitatge 3 tubs de 25 mm de diàmetre exterior, amb la utilització següent: 

a) Un per a cables de parells o parells trenats i per als cables de fibra òptica. 

b) Un per a cables coaxials de serveis de TBA. 

c) Un per a cables coaxials de serveis de RTV. 

8.6.6 Registres de pas. 

Els registres de pas són caixes amb entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les 
quals es poden acoblar cons ajustables multi diàmetre per a entrada de tubs. El que es farà servir serà de 
dimensions: 360x360x120 mm. 

8.6.7 Registres de terminació de xarxa (RTR). 

Han d’estar a l'interior de l'habitatge, local, oficina o estança comuna de l'edificació i encastats en la 
paret i en muntatge superficial quan sigui mitjançant canal; han de disposar de les entrades necessàries 
per a la canalització secundària i les d'interior d'usuari que hi accedeixin. Les seves dimensions mínimes 
han de ser les següents: 

Per a una opció encastable en envà i disposició de l'equipament principalment en vertical, 500 x 600 x 80 
mm (en què aquesta última dimensió és la profunditat). 

En les envoltants s'han d’instal·lar els diversos elements del seu interior de tal forma que quedi un volum 
lliure de cables i dispositius per a la futura instal·lació, si s'escau, d'elements de terminació de xarxa, 
format per una superfície en el panell del fons de l'envoltant de dimensions mínimes de 300 x 500 mm i 
la seva projecció perpendicular fins a la tapa d’aquesta, quan la disposició de l'equipament és 
principalment en vertical, o un volum proporcional quan la disposició de l'equipament és principalment 
en horitzontal. 

Les tapes de les envoltants dels registres han de ser de fàcil obertura amb tapa abatible i, en els casos en 
què estiguin destinats a albergar equips actius, han de disposar d'una reixeta de ventilació capaç 
d'evacuar la calor produïda per la potència dissipada per aquests (estimada en 25 W). En qualsevol cas, 
les envoltants dels registres han de ser d'un material resistent que suporti les temperatures derivades del 
funcionament dels dispositius, que si s'escau, s'instal·lin al seu interior. 

Totes les envoltants s'han d’instal·lar a una distància mínima de 200 mm i màxima de 2.300 mm del 
terra. 
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8.6.8 Control de telefonia intern. 

Serà necessari un control dels telèfons dels usuaris de l’hotel, dels despatxos i de l’administració. Aquest 
sistema es realitza mitjançant una central digital-híbrida IP sèrie TDA de Panasonic. Aquests són 
sistemes de comunicació que combinen la fiabilitat de les centrals digitals amb totes les prestacions que 
aporta la tecnologia IP. Com a resultat de la combinació obtenim centrals telefòniques que integren 
solucions avançades de telefonia i missatgeria, mobilitat Dect d'alta confidencialitat, Veu IP (VoiP), 
elevada interoperabilitat amb sistemes de gestió de dades (CRM, centre de trucades, hospitalitat, etc.) 
gràcies a una flexibilitat de CTI molt elevada, en definitiva comunicacions eficients i flexibles. 

Aquesta central es connecta a la xarxa d’Internet, així com tots els telèfons dels usuaris. 

La central que s’instal·larà serà una central digital-híbrida IP Panasonic model  

KX-TDA100, i tindrà les següents característiques: 

 
Fins a 64 línies. 

Integració total amb sistemes de missatgeria Vocal Panasonic. 

Interconnexió de centrals mitjançant tecnologia IP, RDSI, QSIG, I1 o I&M. 

Funcions de Call Center, monitoratge de grup, etc. 

Pot ser compartida per fins a 8 empreses. 

Possibilitat de fins a quatre franges horàries programables per dia (Dia, nit, esmorzar i pausa). 

Suporta CTI (Computer Telephony Integration). 

Nova gamma de telèfons específics digitals sèrie KX-76XX i possibilitat d'utilització de telèfons de 
gammes anteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

9.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir la descripció i justificació dels càlculs tècnics per a la 
instal·lació de contra incendis, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, poder dotar de bases 
d’incendi equipades (BIEs), extintors, detectors d’incendi, ruixadors automàtics, llums d’emergència i 
senyalització d’emergència  per a un hotel format per 2 edificis. 

9.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

9.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

9.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

9.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI Seguretat en cas d’incendi, febrer de 2010. 

-Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció 
Contra Incendis. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

9.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació contra incendis necessària per a l’hotel format per dos edificis amb una altura inferior a 28 
m estarà formada per una instal·lació de BIEs, extinció d’incendi mitjançant extintors, evacuació 
d’incendis mitjançant senyalització i il·luminació d’emergència, alarmes contra incendis amb els seus 
respectius detectors i posadors i un hidrant exterior.  

 

CLASSIFICACIÓ DELS LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES A 
L'EDIFICI 

Ús previst de la zona Risc Baix Risc Mitjà Risc Alt Volum o Sup. 
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Arxiu 100<V≤ 200 
m3 200<V≤ 400 m3 V>400 m3 55m3 = no te 

risc 

Cuines segons potència 
instal·lada 20<P≤30 kW 30<P≤50 kW P>50 kW 40 KW 

Sala màquina 
frigorífica P≤400 kW P>400 kW / 0,975kW = no 

te risc 

Local comptadors 
electricitat i quadres 

generals 
En tot cas / / / 

La instal·lació de climatització està situada en coberta, per tant, està exclòs del CTE SI 4, detecció, 
control i extinció de l'incendi en l'apartat, dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

9.6.1 Escomesa: 

L’escomesa per a la xarxa contra incendis és molt similar a l’escomesa individual en el que fa a la seva 
composició d’accessoris i muntatge, però amb la particularitat que la clau de pas ha d’estar 
permanentment oberta i precintada. Posteriorment s’ha de connectar a aquesta la instal·lació interior que 
proveirà a les boques d’incendi interiors existents a la instal·lació. 

9.6.2 Extintors. 

Es disposarà un extintor, en el vestíbul d'entrada de l'edifici, en passadissos o distribuïdors, en cada 
escala d'accés a plantes, de manera que el recorregut en cada planta des de qualsevol origen d'evacuació 
fins a un extintor sigui igual o inferior als 15 metres. Hi haurà un total de 30 extintors, 19 per a l’edifici 
A i 10 per a l’edifici B. 

Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim de 21A-113B (A per a focs de matèries sòlides, 
i B per a focs de matèries líquides).  

Es determina el risc a incendi en llocs on hi ha un risc especial, Segons el DB SI 1 PROPAGACIÓ 
INTERIOR. 

L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, situats propers als 
punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar-se l'incendi, si pot ser propers a les sortides d'evacuació i 
preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor 
quedi, com a màxim, a 1,70 metres sobre el sòl. 

9.6.3 Boques d’incendi Equipades (BIEs). 

Segons la normativa les BIE se situaran, sempre que sigui possible, a una distància màxima de 5 m de les 
sortides de cada sector d'incendi, sense que constitueixin obstacle per a la seva utilització. La separació 
màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50 m. La distància des de qualsevol punt del local 
protegit fins a la BIE més propera no haurà d'excedir de 25 m. S'haurà de mantenir al voltant de cada BIE 
una zona lliure d'obstacles que permeti l'accés a ella i la seva maniobra sense dificultat. Segons el CTE 
SI 4 ho obliga en cas que l'edifici tingui una superfície construïda major de 500 m2.  

La xarxa de canonades d'aigua serà d'acer, i de diàmetre tal que s'asseguri la pressió dinàmica en punta 
de llança com a mínim 3,5 Kg/cm² i com a màxim 5 Kg/m². Tindran un cabal mínim de 3,3 l/s. La xarxa 
de canonades haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim, en la hipòtesi de funcionament 
simultani de les dues BIE hidràulicament més desfavorable, una pressió dinàmica mínima de 2 bar en 
l'orifici de sortida de qualsevol BIE. Les BIE hauran de muntar-se sobre un suport rígid de manera que 
l'altura del seu centre quedi com a màxim a 1,50 m sobre el nivell del sòl o a més altura si es tracta de 
BIEs de 25 mm, sempre que el filtre i la vàlvula  d'obertura manual si existeixen, estiguin situades a 
l'altura citada i complirà amb l'establert en les normes UNE 23.402 i UNE 23.403.  

9.6.4 Detectors contra incendis. 

Els sistemes automàtics de detecció d'incendi i les seves característiques i especificacions s'ajustaran a la 
norma UNE 23.007. 

Els detectors d'incendi necessitaran, abans de la seva fabricació o importació, ser provats d'acord amb 
l'indicat en l'article 2 del RIPCI, justificant-se el compliment de l'establert en la norma UNE 23.007. 
Seran del tipus termovelocimètric de 30 m2 d'àrea de treball,  a la cuina dels treballadors, al celler de la 
cuina del restaurant i a les cambres de refrigeració i congelació. En la resta de l'edifici els detectors seran 
de tipus iònics de doble càmera amb un àrea de treball de 70 m2, compost per una cambra de ionització 
exterior i per una cambra de ionització interior, a la resta de l'edifici. 

9.6.5 Central de Senyalització i Control. 

Estarà fabricada en xapa de 2 mm d'espessor, pintada al forn amb texturat epoxi. La senyalització 
d'alarma de foc es realitzarà per zones, existint una alarma general de foc de major nivell lluminós. Totes 
les línies de detecció es trobaran contínuament supervisades produint-se un senyal d'avaria amb indicació 
de zona i causa. 

La unitat d'alimentació de la central disposarà d'un sistema de bateries, sense manteniment, amb 
capacitat per a alimentació per a tot el sistema en cas de fallada de xarxa. Estarà situada a la zona 
d’administració de planta baixa. 

9.6.6 Sistema manual d’alarma d’incendis. 

Els sistemes manuals d'alarma d'incendi estaran constituïts per un conjunt de Polsadors que permetran 
provocar voluntàriament i transmetre un senyal a una central de control i senyalització permanentment 
vigilada, de tal forma que sigui fàcilment identificable la zona en què ha estat activat el polsador. Seran 
del tipus "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". No haurà de precisar martell per a la seva activació, 
bastant per a això una simple pressió manual. La caixa serà modelada en plàstic de color vermell en la 
qual apareixerà impresa la paraula "FUEGO", així com les instruccions necessàries per a la utilització del 
polsador. 

Les fonts d'alimentació del sistema manual de polsadors d'alarma, les seves característiques i 
especificacions hauran de complir idèntics requisits que les fonts d'alimentació dels sistemes automàtics 
de detecció, podent ser la font secundària comuna a tots dos sistemes. 

Els polsadors d'alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt 
fins a aconseguir un polsador, no superi els 25 metres. 
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9.6.7 Sistema de ruixadors automàtics d’extinció. 

Els sistemes de ruixadors automàtics d’extinció estaran constituïts per bateries d’ampolles de 
CO2. Aquestes bateries d’ampolles es troben connectades amb un flexible a una xarxa de 
distribució que té al seu extrem ruixadors automàtics (sprinklers). 

Seqüència de funcionament: 

1- S’activa el ruixador per la presència de calor ( detecta l’incendi). 
2- Descarrega el CO2 sobre el foc tan aviat com s’activa. ( extingeix l’incendi). 
3- Si el foc és intens i no es controlat pel primer ruixador, s’obre un segon ruixador i un tercer, si es 

necessari. 
4- Normalment no s’activen més de 5 ruixadors, ja que el foc és controlat abans que això ocorri. 

 

 

 

 

 

Els ruixadors es composen per un fusible amb un líquid que reacciona a una certa temperatura 
preestablerta. Quan esclata deixa passar el CO2 que es reparteix pel local uniformement gràcies a les 
estries que presenta a la seva part inferior. 

9.6.8 Sistema de comunicació d’alarma. 

El sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre un senyal diferenciat, generada 
voluntàriament des d'un lloc de control. El senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser, a més, visible 
quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els 60 dB (A). 

El nivell sonor del senyal i l'òptic, si escau, permetran que sigui percebuda en l'àmbit de cada sector 
d'incendi on estigui instal·lada. 

El sistema de comunicació de l'alarma disposarà de dues fonts d'alimentació, amb les mateixes 
condicions que les establertes per als sistemes manuals d'alarma, podent ser la font secundària comuna 
amb la del sistema automàtic de detecció i del sistema manual d'alarma o de tots dos. 

9.6.9 Alarmes acústiques. 

Seran campanes d'alarma elèctriques de baix consum, accionades per un micro motor i destinades en 
àrees comunes. Estaran fabricades en acer fos, sent d'igual material el disparador i pintades al forn en 
color vermell. 

 

 

9.6.10 Llums d’emergència. 

És l'enllumenat d'emergència previst per garantir la seguretat de les persones que evacuïn una zona o que 
han d'acabar un treball potencialment perillós abans d'abandonar la zona. 

Els recorreguts d'evacuació d'aquest edifici estaran dotats d'una instal·lació d'enllumenat d'emergència 
que actuarà en cas de fallada de subministrament elèctric. L'enllumenat estarà previst per entrar en 
funcionament automàticament quan es produeix la fallada de l'enllumenat general o quan la tensió 
d'aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal. 

En aquest cas la ruta d'evacuació és el recorregut des dels distribuidors, passant per l'escala i amb sortida 
en l'accés principal de l'edifici. La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts 
pròpies d'energia. 

Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia 
d'energia estigui constituïda per bateries d'acumuladors o aparells autònoms automàtics. L'enllumenat 
d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació normal, com a mínim 
durant una hora, proporcionant la il·luminació prevista. 

En les rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl, i en l'eix dels 
passos principals, una *il·luminació mínima d'1 lux. 

En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que 
exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la luminància mínima serà de 
5 lux. 

Han de disposar-se senyals indicatius d'adreça dels recorreguts que han de seguir-se des de tot origen 
d'evacuació fins a un punt des del qual sigui directament visible la sortida o el senyal que la indica. 

En els punts dels recorreguts d'evacuació que hagin d'estar senyalitzats en els quals existeixin 
alternatives que poden induir a error, també es disposaran els senyals abans citats, de forma tal que quedi 
clarament indicada l'alternativa correcta. 

La línia o circuit de llums d'emergència sortirà del quadre de serveis generals i serà governada per un tele 
comandament TBS que permetrà l'extinció i l'encès dels blocs d'il·luminació de seguretat de tipus 
fluorescent. 

9.6.11 Recorreguts d’evacuació. 

Segons el que ens indica la normativa la longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida de 
planta no excedirà de 50 m. 
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9.6.12 Senyalització dels mitjans d’evacuació. 

Evacuació: 

 

 

 

 

 

 Direcció a seguir.  Direcció a seguir.         Sortida. 

 

Incendi: 

 

 

 

 

 

 

 Extintor.   Polsador d’alarma.  Boca d’incendi. 

 

 

 

 

 

 

 

10. INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

10.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, proporcionar un extra d’electricitat 
gratuïta a un hotel format per 2 edificis. 

10.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

10.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

10.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 

10.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració la normativa vigent a la data de realització del 
mateix: 

-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, abril 
de 2009. 

-Reial Decret 1699/2011 de 18 de Novembre de 2011 pel qual es regula la connexió a xarxa 
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions d’evacuació als edificis i a la xarxa de sanejament. 

10.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per satisfer els requisits del codi tècnic de l’edificació, que ens obliga a contribuir energèticament amb 
panells solars fotovoltaics, farem la instal·lació d’aquests amb els aparells necessaris per al control de la 
potència generada.  

Segons el que marca el Reial Decret 1699/2011, l’electricitat generada per la instal·lació només es 
transferirà a l’hotel, perquè actualment no hi ha la possibilitat de cedir l’energia sobrant a la companyia 
elèctrica. Però com que en un futur es preveu que es pugui cedir l’electricitat a la companyia elèctrica es 
realitzarà la instal·lació per a tal fi. 

Instal·larem 48 panells solars fotovoltaics a la coberta plana de l’edifici A, amb una potència total 
generada de 14,24 kW i una potència màxima diària de 58,75 kW.  
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Els connectarem en paral·lel i aniran connectats a un inversor de potència de 15 kW que s’encarrega de 
transformar l’energia generada pels panells en corren continua a corrent alterna per poder ser utilitzada a 
la instal·lació de l’hotel. Aquest inversor estarà situat a la cambra tècnica de planta coberta de l’edifici A, 
i d’ell en sortirà el cablejat que anirà al sub quadre de comandament i protecció.  

Hi haurà un comptador de sortida per a la instal·lació fotovoltaica que indiqui la producció d’electricitat 
generada per la instal·lació. Desprès d’aquest comptador hi ha el comptador general de l’hotel 
(comptador d’entrada). 

Instal·larem un controlador de potència generada per a assegurar-nos que no enviem electricitat a la 
companyia elèctrica. 

Esquema de la instal·lació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1 Plaques fotovoltaiques. 

Les plaques fotovoltaiques són uns panells solars que produeixen electricitat a partir de la llum que 
incideix sobre ells. El paràmetre estándar per a classificar la seva potència es denomina potència pico i es 
correspon amb la potència màxima que cada mòdul pot entregar sota unes condicions estandaritzades, 
que són les següents: 

Radiació de 1000 W/m2.  

Temperatura de cèlula de 25ºC (no la temperatura ambient). 

Els panells a instal·lar són monocristal·lins, que són els que proporcionen el rendiment més elevat. 
S’obtenen de silici pur fos i dopat amb bor. 

Les plaques a instal·lar són de la marca comercial Siliken, model SLK72P6L de 300Wp, amb les 
següents característiques: 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 

Potència ( W a prova -2/+3%) 300 

Número de cèl·lules en sèrie 60 

Corrent en punt de màxima potència 8,22 A 

Tensió en punt de màxima potència 36,50 V 

Corrent de curtcircuit 8,82 A 

Tensió de circuit obert 45,10 V 

CARACTERÍSTIQUES FISIQUES 

Longitud 1960 mm 

Amplada 990 mm 

Espessor 40 mm 

Pes 23 Kg 

Instal·larem un total de 48 panells solars. 

10.6.2 Convertidor o inversor. 

El convertidor o inversor adapta les característiques de la corren generada per les plaques 
solars fotovoltaiques a la demanda de l’hotel, és a dir, les plaques solars fotovoltaiques generen 
electricitat en corrent continua i els aparells de consum de l’hotel treballen amb corrent alterna. Es tracta 
doncs de transformar la corrent continua en corrent alterna. 

Instal·larem un inversor de la marca SMA, model Sunny Tripower 15000TL, amb una potència màxima 
d’entrada  de 15340 W, de dimensions 665 mm d’ample, 690 mm d’alt i 265 mm de profunditat. 

10.6.3 Controlador de potència. 

El controlador de potència és un aparell que constantment controla la potència generada per la instalació 
solar fotovoltaica. Està connectat a l’inversor i a un mesurador de consums connectat a la instal·lació de 
l’hotel. 

La funció del controlador és comparar constantment els consums amb l'energia produïda pel 
sistema fotovoltaic, i en cas que la producció fotovoltaica superi al consum en aquest moment, 
el controlador actua sobre els inversors per reduir la seva eficiència fins a on sigui necessari 
perquè la producció del sistema fotovoltaic mai superi el consum. 

Instal·larem un controlador marca Solar World, model suntrol data logger STL 200 (BT). 

10.6.4 Comptador de sortida. 

Per a comptabilitzar la producció d’electricitat generada per la instal·lació fotovoltaica 
instal·larem un comptador, que servirà no nomès a caire personal de l’administració de 
l’hotel, sino, quan la normativa accepti enviar l’electricitat sobrant a companyia es sabrà 
l’energia que aquesta haurà de pagar a la propietat de l’hotel.  
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11. INSTAL·LACIÓ DELS ASCENSORS 

11.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir la descripció i justificació dels càlculs tècnics per a la 
instal·lació dels ascensors, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, donar accessibilitat 
mitjançant els ascensors per a un hotel format per 2 edificis. 

11.2 SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada a la ciutat de Salou, que pertany a la Província de 
Tarragona, entre l’Avinguda de Carles Buïgas i el carrer de Torremolinos. 

La propietat de la instal·lació correspon al P.F.G.: Desenvolupament d’un projecte executiu de les 
instal·lacions d’un hotel. 

11.3 AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: Jose María Martínez Blancas. 

11.4 INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa Omega Elevator, s.a. 

11.5 NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 
Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB SUA-9 Accessibilitat, febrer de 2010. 

- N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, ITA Instal·lacions de transport; ascensors, any 1973. 

-UNE EN 81-70:2004/A1:2005. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d'ascensors. 
Aplicacions particulars per als ascensors de passatgers i de passatgers i càrregues. Part 70: Accessibilitat 
als ascensors. 

-DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de maig de 2006 
relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posada en 
servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

11.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’hotel està format per dos edificis amb tres plantes cadascun. L’accés a cada planta dels dos edificis 
serà per escales i per ascensors. Cada edifici constarà de dos ascensors amb una capacitat de 6 persones 
per ascensor. 

Els ascensors estaran situats al centre de l’edifici, un al costat de l’altre, tenint una única porta 
d’embarcament. Les portes dels ascensors estaran situades en sentit contrari, per facilitar l’accés des de 
qualsevol punt del vestíbul i de les escales de planta. 

A la planta de fonaments tindrà un fossat reservat per a la correcta instal·lació de diferents mecanismes 
necessaris per al bon funcionament de l’ascensor, com la molla de retenció de l’ascensor. 

El motor de l’ascensor no necessitarà cambra de màquines a planta coberta, només farà falta un espai 
reduït per a la seva instal·lació entre planta segona i planta coberta. 

11.6.1 L’ascensor. 

L’ascensor a instal·lar serà de tipus elèctric, de la marca Omega Elevator del tipus sense cambra de 
maquina. El model escollit és el megalift residencial evolució 2 mer2-616 amb una capacitat de càrrega 
de 450 Kg. i ús per a 6 persones en suspensió directa 1:1. Les parades totals a les que servirà en són tres 
per edifici, a una velocitat d'1,6 m/seg. 

La porta de la cabina automàtica serà d'acer inoxidable amb obertura telescòpica de mesures 800mm de 
pas lliure x 2000 mm d'altura útil, d'embarcament únic i amb regulació de la velocitat de tancament i 
obertura de porta mitjançant variació de freqüència. Les portes de les plantes seran automàtiques 
d’acabat en xapa d'acer pintades amb pintura epoxi. 

La cabina serà estàndard de gamma residencial model sky, fabricada en xapa de skinplate de color acer 
inoxidable, de dimensió 1000 mm d'ample x 1250 mm de llarg i 2200mm d'alt adaptat per a minusvàlids. 

Els passamans seran de perfil d'alumini en paret lateral, en canvi, el sostre estarà realitzat en xapa skinox 
a joc amb les portes i embocadures, amb sòl antilliscant tipus Pirelli.  

Les botoneres de cabina també seran de skinox amb perfileria en skinox. Els polsadors seran tipus plus 
conforme a la norma EN81-70 amb llum incorporada i amb so de confirmació de 
registre, i display informatiu tipus matricial de punts de color blau o vermell. 

La maniobra electrònica per microprocessador integrada en armari metàl·lic fabricat en 
skinox localitzat en el front d'obertura de l'última porta. Sistema de tracció elèctric amb 
regulació de la velocitat per variació de freqüència d'alta qualitat per aconseguir un 
adequat confort del passatger, precisió d'anivellació de +/-5mm.  

La maquina tractora serà de la marca megadisc tipus gearless sense reductor, 
integrada en la part superior del buit, amb una potencia de 4 Kw a 60 r.p.m regulat 
per un descodificador enllaçat amb el variador de freqüència per enviar-se la 
informació.  

Els  cables de tracció seran d'alta resistència mecànica de diàmetre 6 mm de llarga durada, optimitzant 
l'adherència i la pressió específica sobre la corriola motriu. Bastidor de cabina tipus pòrtic o centrat, 
evitant el descentrament lateral de la càrrega, minimitzant els moments, i amarris cada 3 metres directes 
al forjat sense transmissió de vibració a parets.  

Sistema paracaigudes progressiu d'actuació en pujada i baixada accionat per 
limitador de velocitat, equip de llum d'emergència autònom, i il·luminació de 
buit, mitjançant interruptor de pas i polsador en el fossat de l'ascensor. 
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12. CONCLUSIONS 
 
Realitzar aquest projecte executiu de les instal·lacions d’un hotel m’ha fet veure amb una nova 
perspectiva el que representa un projecte d’aquesta envergadura. Un edifici dedicat a hotel i amb aquest 
tamany requereix una realització específica de les instal·lacions, que ha de ser adequada per a garantir les 
condicions bàsiques exigides per la normativa. 

Està clar que gràcies als canvis efectuats a la normativa al llarg dels anys, s’ha afavorit la millor execució 
de les instal·lacions i s’ha apostat per les energies renovables. S’ha procurat doncs de plasmar al treball 
les normes que es marquen a la normativa, en el meu cas, la dictada al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
i en aquella normativa que aquest no explica i que és específica per a hotels o per a residencial de pública 
concurrència. 

Un punt fort d’aquest projecte és la implementació d’energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica, 
dues instal·lacions diferents, però a l’hora, amb els mateixos sistemes d’obtenció d’energia. Val a dir, 
que aquestes instal·lacions es dimensionen d’acord amb la obligació que marca el CTE. Crec que aquest 
fet és molt important per a, any rere any, reduir les emissions de CO2  a l’atmosfera amb la realització de 
noves construccions implementant sistemes d’energies renovables. 

Un altre punt fort del projecte és la utilització de màquines de baix consum i amb un alt rendiment. No 
ha estat fàcil trobar sistemes que s’adaptin al meu projecte i que a l’hora tinguin una qualificació 
energètica alta, bàsic per a reduir emissions de CO2 i minimitzar el consum elèctric. Aquest cas són les 
màquines utilitzades per a climatització i per a ventilació. 

Si la bona elecció de les màquines instal·lades és un punt fort del projecte, encara ho és més el fet 
d’utilitzar una única instal·lació per a garantir la calefacció i la refrigeració de l’estança. S’aconsegueix 
amb la instal·lació de climatització, que ens permet produir aire calent o fred al mateix moment en punts 
distants de la instal·lació. D’aquesta manera aconseguim un únic traçat de la instal·lació, fet que redueix 
el cost econòmic i material d’haver de realitzar una altra instal·lació apart per a suplir la calefacció o la 
refrigeració. 

És molt important la bona elecció dels materials de les instal·lacions. He procurat utilitzar els materials 
que presenten un cicle de vida alt, per a minimitzar el cost del manteniment. Però hem de tenir clar que 
hi ha elements de les instal·lacions que s’han de renovar amb més freqüència que altres, per tant, sigui el 
projecte que sigui hem de tenir presents aquest cost, tant en l’aspecte econòmic com en l’aspecte  
mediambiental. 

Finalment crec que coordinar totes les instal·lacions d’un projecte com aquest no ha estat una tasca fàcil i  
podem concloure que és important tenir presents molts aspectes abans de començar una obra. La 
realització de les instal·lacions ha d’estar coordinada des del principi amb la realització de l’estructura i 
del tancament de l’edifici, fases del projecte a tenir en conta, sobretot si tenim present que les 
instal·lacions discorren per tot l’edifici. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 AUTHOR AND PROJECT AIMS. 

The development of this Final Draft has been prepared by student Jose Maria Martinez Blancas, which in 
recent years has studied Science and Technology Building at the School of Building Construction of 
Barcelona. 

Monitoring and supervision of this project is conducted by a university professor Enrique Capdevila 
Gaseni belonging to the Department of Architectural II. 

The purpose of the Final Project is the development executive facilities of a hotel consist of two 
buildings located in the city of Salou. 

To perform the same applied the knowledge acquired during the course of all those years in college 
trying to make the most efficient possible facilities adapted to the Technical Building Code. 

1.2 DESCRIPTION OF BUILDINGS. 

The buildings of this project consist of two isolated blocks located on the corner of Carles Buïgas 
Avenue and Torremolinos Street in the city of Salou. 

These buildings are on land horizontally without any gap. Its shape is square with a corner to corner of 
the street where it is located. The main entrance to the building is done in this corner. The two L-shaped 
buildings. 

The main building has a floor area of 3800 m2 and 1770 m2 of the second building. With a total floor 
area of 5570 m2. The two buildings are made of ground floor, first floor and second floor deck. 

1.2.1 Composition of the buildings. 

Main Building (Building A from now on): 

Comprises entrance hall giving access to the front desk in the administration area, bar, restaurant and 
upper floors. 

On the ground floor administration area, which has five offices, kitchen and two rooms for workers to 
file. 

In the restaurant area there are bathrooms downstairs bar and is where the main kitchen that offers 
warehouse and chamber cooling and freezing. In the reception area there are rooms dedicated to safes. 
Access to the upper floors is done through two ascending steps separated by two lifts. 

In the first and second floor there are 34 rooms, 32 of which are doubles and 2 suites over. Access to the 
rooms is done by two distributors who join the lobby of each floor, in the central part of the building. 

A ground cover is a camera technique in the central part of the building and the outside deck passable. 

 

 

The secondary building (Building B from now on): 

It is made mostly in plant has 7. 

Access is through the center of the building, from a lobby composed of two steps between two lifts 
giving access to the upper floors. 

The ground floor, first floor and second floor consist of bedrooms with a total of 21. 

The plant has covered the technical chamber of the building and the outside deck passable.
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2. FACILITY OF PLUMBING 

2.1 SCOPE OF THE PROJECT 

This project aims to define the description and justification of technical calculations for the installation 
of plumbing, in order to comply with the rules, to make the cold water supply sanitary hot water and 
provision of solar hot water for a hotel consists of 2 buildings. 

2.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

2.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

2.4 AUTHORIZED INSTALLER 

The installation will be done by the company chosen by the owner. 

2.5 UTILITY COMPANY 

SOREA is the company that manages the water service in Salou. 

2.6 REGULATIONS 

For the realization of the project has taken into consideration the following rules, regulations and 
ordinances in effect on the date they were made: 

-C.T.E. Technical Building Code, HS DB-4 Water Supply, December 2009. 

-B.O.P. Official Gazette of the Province of Tarragona, No. 68, page 32. Service Regulations, March 
2009. 

-N.T.E. Technical Standard Building, IFA Installation Plumbing, Supply, 1976. 

-N.T.E. Technical Standard Building, IFF installation of plumbing, Cold, 1973. 

-N.T.E. Technical Standard Building, IFF installation of plumbing, hot water, 1973. 

UNE-EN 806-1: 2001. Specifications for facilities conducting water for human consumption inside 
buildings. Part 1: General. 

UNE-EN 816-1: 1997. Sanitary fittings. Self-closing taps PN 10 ". 

UNE-EN 12 201-1 2003. Of plastic piping systems for water pipes. Polyethylene (PE). Part 1. General. 

UNE-EN 12 201-1 2003. Of plastic piping systems for water pipes. Polyethylene (PE). Part 2. Tubes. 

UNE-EN 12 201-1 2003. Of plastic piping systems for water pipes. Polyethylene (PE). Part 3. 
Accessories. 

UNE-EN 12 201-1 2003. Of plastic piping systems for water pipes. Polyethylene (PE). Part 4. Valves. 

UNE-EN ISO 822-2:1996 3. Acoustics. Laboratory measurement of noise emitted by sanitary fittings 
and equipment used in the hydraulic facilities of water supply. Part 2: Conditions for assembly and 
operation of facilities for water supply and sanitary fittings. (ISO 3822-2:1995). 

UNE-EN ISO 822-3:1997 3. Acoustics. Laboratory measurement of noise emitted by sanitary fittings 
and equipment used in the hydraulic facilities of water supply. Part 3: Mounting and operating conditions 
of the hydraulic fittings and equipment online. (ISO 3822-3:1997). 

UNE EN ISO 822-4:1997 3. Acoustics. Laboratory measurement of noise emitted by sanitary fittings and 
equipment used in the hydraulic facilities of water supply. Part 4: Mounting and operating conditions for 
special equipment. (ISO 3822-4:1997). 

In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
installations in buildings and plumbing supply network. 

 

2.7 DESCRIPTION OF THE INSTALLATION OF CARE COLD WATER 

A single supply for both individual buildings, which is equipped with a single attack, in which there is a 
counter that counts only the consumption of both buildings. 

The interior layout will be suspended from the ceiling to ceiling reasoning. The amounts will be built 
vertically in ducts especially for this purpose. Finally end in pipeline route downward to each consumer 
devices embedded in the wall. 

The type of plastic pipe to be used for the entire installation will be polyethylene pipe PE-X. The 
installation consists of: assault, Food, studs, distributors and supplies. 

2.7.1 Connections (located on the outside of the property). 

The attack is the tube that connects the foreign network of the company with the installation of two 
general inside buildings. The connection is made via a collar dam, which is located on the tube for 
general distribution. Then a tube connects the registry key that is inside a casket. Its diameter will be 
60/63 mm. 

2.7.2 General Setup (located inside the property). 

2.7.2.1 Casket of general accountant: 

The casket of the utility meter is installed in a plane parallel to the ground. Inside has the general key 
cutting, a filter installation general accountant, another key fitting a test, a check valve (anti-return) and a 
key to success. 
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The key output allows the interruption of the supply to the building. The general key cutting and key 
output used for the assembly and disassembly of the utility meter. 

The dimensions of the chamber of the meter are: Length: 2100 mm Width: 700 mm Height: 700 mm 

2.7.2.2 Key cutting general 

It is the key that disrupts the water supply to the building. Be accessible to handling only by the utility 
company, and will be indicated properly to allow identification. 

2.7.2.3 General installation Filter: 

The filter installation should generally retain waste water can cause corrosion in metal pipes. Type Y to 
be a threshold filtering purchases between 25 and 50 microns with stainless steel mesh and silver plated 
to prevent the formation of bacteria and automatic cleaning. Be placed in such a way that allows the 
cleaning and maintenance operations without cutting the water supply. 

2.7.2.4 Feeding tube: 

The layout of the feeding tube will be areas for common use. When will this wardrobe, there will be 
records in each section to make inspections and control the leaks, at least at its ends and changes in 
direction. 

2.7.2.5 Main Distributor: 

This has the same features as the feeding tube, but also have key cutting in all its forms, so that when a 
failure may not have anywhere to interrupt the supply water. 

2.7.2.6 Ancestors or studs: 

The parents or studs are vertical pipes that run through all the floors of the building. Flow through 
common use areas of the building, or inside hollow enclosures built for this purpose, which can only be 
used for facilities of water, being recordable and dimensions sufficient to make power maintenance. 

The base will have a check valve, a shut-off valve for maintenance, and a password with tap or plug 
casting, located in places easily accessible and convenient form indicated. The valve will firstly within 
the meaning of water circulation. 

• At the top is installed devices installed purge, automatic or manual, or separator chamber to reduce the 
speed of water facilitating the exit of the air and reducing the effects of possible water hammer. 

 

 

 

 

2.7.2.7 Unions, boards and accessories: 

The joints of the pipes together and with the rest of these accessories will be in accordance with the 
contact materials and the execution of operations will be conducted so that no cause loss of sealing 
joints. 

In cases where it is not possible to guarantee the welding sealing threaded joints use, always being 
threaded taper and joints sealed with Teflon will duly approved by the Ministry of Industry, ensuring in 
this way, the total tightness of the installation. 

The pipe all the way media is attached to walls or ceilings, in a way that will ensure the stability and 
alignment of the same strain can afford this due to pressure surges and temperature changes for so these 
fasteners have a clearance that allows expansion and contraction of the pipe. In those places where pipes 
may be exposed to shocks will be protected by a sheath resistant material. 

2.7.3 Protection buried passive network: 

The sections of pipe will be buried to a depth sufficient to avoid any danger and the ditch where they are 
hosted will fund stable, strong and free from stones or other material that could damage the pipe, also, 
the protection of the same materials that we will not attack or damage the pipe. 

2.7.4 Separation respect to other facilities: 

The extended cold water pipes should be such that are not affected by the heat source and therefore must 
always separate pipes passing hot water at a distance of 4 cm at least. 

When two pipes are in the same vertical plane, the cold water must always be below the hot water. 

The pipes must go below channel or any element that contains electrical or electronic devices, as well as 
any telecommunications network, keeping a distance in parallel at least 30 cm. 

As for gas pipes will save at least a distance of 3 cm. 

2.7.5 Devices to prevent the return: 

All water supply connections that are not intended exclusively for domestic needs should be provided 
with an anti-return device, and a purge control. In all cases, the valves or devices shall be of a type 
approved by the Ministry of Industry, and was installed immediately after the meter. 

2.7.6 General Provisions of the facilities. 

Prohibits the installation of any type of equipment or devices which by its constitution or form of 
installation • installation made possible the introduction of any fluid in the inner facilities or back, 
intentionally or fortuitously, of water out of these facilities. 

It prohibits direct splicing of the installation of water at a driving dumping used water (sink). 

It is forbidden to establish connections between the inner piping spliced to distribution networks and 
other public facilities. 
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A pipe attached directly to the distribution network publishes prohibiting the circulation of this 
alternative water distribution and water from another source. 

The public distribution of water and other sources will have different circular pipes that have no nexus. 

The fasteners are seen in facilities separate clamps or flanges according to standard ITIC, which reflects 
no more than 2 mm. 

When we go through the construction elements will be passed with passing forged or plastic walls, 
allowing the pipe to move without damaging it. 

In the derivations individual requirements are general underrun; 

• The pipes embedded in walls not 5cm. Min. 7 cm. Light walls and 10 cm. walls normal. 

• Avoid underrun pillars, if it had to be folrarà mortar and then make the race. 

• The pipeline will be buried onslaught. 

• The pipes never go to the air chamber of a wall 

• Do not pass water pipes through the soil. 

• If the amounts can not be embedded or cranes, will be recordable in a closet. 

• The distribution pipes are passed over doors and windows. 

• The joints of the pipes will be sealed. 

Plastic pipe joints by following the manufacturer's instructions. Both pipes embedded or hidden in pipes 
and views will be considered the possible formation of condensation on the outer surface and have a 
protective spacer element, but not necessarily with insulating ability to act as a vapor barrier, which 
avoid condensation damage these could cause the rest of the building. • This item will install the same 
way as described for the element of protection against external agents can be used in any case the same 
protections for both. 

At the end of the pumps are installed flexible connectors reduce the transmission of noise and vibration 
along the distribution network. These connectors are suitable for the type of pipe and the place of 
installation 

The placement of staples and clamps for fixing to walls of the tubes will be such that the tubes are 
perfectly aligned with those walls, keep the distances required and not transmit noise and / or vibrations 
in the building. 

There will be media so that the weight of the load on these tubes and never on their own pipes or joints. 

Can not anchor in any structural element, except in certain cases it is not possible another solution for 
that adopt the preventive measures. The embedment length is such that ensures a perfect establishment of 
the network without any landslides. 

In a similar way to staples and an elastic braces will stand in the same cases, even in the case of supports 
that group multiple tubes. 

At the end of each pump installed • install an elastic cuff, to prevent the transmission of vibration to the 
pipe network. 

The filter must be installed • up before the first filling of the installation, and will be placed immediately 
in front of the counter within the meaning of water circulation. • Must set up solely appropriate filters. 

2.7.7 Provisions regarding appliances. 

In the showers, toilets, sinks, washing machines, tanks, and in general all containers and equipment that 
directly fed the normal form of the distribution of water, the lower the arrival of the water must pour 
freely to 20 millimeters, at least, the maximum spillway. 

Prohibiting food called "under", or water entering the bottom of the container. 

It is forbidden to throw or drop a container free of any limb extensions, flexible or rigid, spliced to public 
distribution. The hand showers, the free end of which may accidentally fell in the shower, a device is 
provided with anti-return accepted by the Provincial Delegation of the Ministry of Industry. The basins 
toilets cannot be fed with water from the public distribution rather than by deposit or discharge valves. 

The flush valves, which must be at 200 millimeters, at least above the top edge of the basins, are 
equipped with air aspiration device designed to prevent any return of water Section passage of air 
through the suction valve cannot at any point be less than one square centimeter and will always be free. 

2.7.8 Saving water. 

All buildings whose use involves the public bidding must have water saving devices in 
faucets. The devices can be installed to this effect are: economizer taps, faucets, 
thermostatic faucets with infrared sensors, timer switch to taps and key points of regulation 
before consumption. 

2.7.9 Description of materials used. 

The materials used in pipes and faucets in indoor facilities shall be able, in general, and at least for a 
working pressure of 15 Kg. / Cm2 in anticipation of the necessary strength to support the service and the 
hammering caused by the closing of taps. Must be corrosion resistant and completely stable with time on 
their physical properties (strength, roughness, etc.).. Nor should alter any of the characteristics of the 
water (taste, odor, drinking, etc.).. 

The keys used in installations must be of good quality and not produce excessive pressure losses when 
they are fully open. Tubes and material characteristics specified by the manufacturer shall be marked at 
regular intervals not exceeding 500 mm, with reference UNE 37-141-76, nominal outside diameter and 
thickness. The wall thickness must be adequate to withstand a minimum working pressure of 15 Kg/cm2. 

The house Uponor plumbing supply throughout the network. The materials used are polyethylene tubing 
PE-X with the following benefits: 

-Not affected by corrosion or erosion. 
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Do not affect the water low pH (acidic). 

-Silent systems, noise-free water. 

-Withstand high temperatures and pressures 

Do not soften at high temperature. Resistant to cracking, up to 20% of the wall thickness, without system 
failure. 

-Reduction of pressure surges by a third compared to metal pipes. 

-Simple tools and simple to install. 

Framework of the information on the pipe at intervals of 1 m. 

Approvals and certifications, standards of material properties, installation and use in drinking water 
systems. 

Accessories needed: 

Elbows, 45 ° and 90 °. 

Tes-peer and caps. 

Collar-referral. 

Transition-injected threaded brass. 

Reduction plug-and injected. 

 

 

 

2.7.10 Tests and checks. 

All items and accessories that make the facilities will be subject to testing regulations. 

Before proceeding to the socket of the pipes, the installation companies are required to perform the 
following test: 

The installation company will be obliged to carry out a test of mechanical strength and water tightness of 
all pipes, fixtures and fittings that make installation, all components being displayed and accessible to 
control. 

a) shall be subject to this test all pipes, fixtures and fittings that make up the installation. 

b) The test shall be 15 kg. / Cm2. To start the test water filled the entire installation terminals keeping the 
taps open until they have the assurance that the purge has been completed and there is no air at all. Then 
close all taps we have served and the purge of the power supply. Then the pump will be used, which will 
be connected and maintain its operation to achieve the test pressure. Once reached, close the stopcock to 
the pump. Shall be recognized throughout the installation to ensure that there is no loss. 

c) Then decrease the pressure up to the service, with a minimum of 6 kg. / Cm2 and maintain this 
pressure for fifteen minutes. Will be good for the facility during this time if the gauge reading remains 
constant. The gauge to be used in this test shall see, 

clearly, dozens of Kg. / Cm2. 

All materials, accessories and components of the facilities must be approved officially. The doubts and 
discrepancies that may arise will be resolved by the Provincial Delegation of the Ministry of Industry. 

 

2.8 DESCRIPTION OF FACILITY OF HOT WATER: DISTRIBUTION AND PRODUCTION OF 
RETURN WITH SOLAR HOT WATER. 

The production of hot water will be made by a gas boiler plant located deck connected to a water tank. 
Each building will have its production system for hot water. 

The hot water is sent to the consumer appliances flowing parallel to the cold water mains care. When 
there is no demand for hot water will return the deposit to be exploited through return ducts. They also 
return ducts run parallel to the cold water mains care. There will be a water connection back to each 
room of the building where there is consumption of hot water. 

The production system will consist of a water tank specially insulated to keep the water hot inside of it. 

The tank will be connected through a coil in the boiler and gas supply hot water in the building. 
Activated when the boiler thermostat to indicate that the water inside the tank is not required at 60 ° C 
and the water will heat up to the temperature mentioned. 

The tank will have an entry of cold water to run. We also have a faucet emptying. 

For the production of ACS will complement an installation of solar thermal collector based solar vacuum 
tubes to heat water and sent to a storage tank equipped with a coil. The solar cycle is a closed system that 
can only communicate with the battery through the coil. 

This circuit will have a water circulation pump to circulate the water from the tank to the solar collectors. 

The diameter of the circuit in the building will be 26/28 mm and Building B will be 20/22 mm. 

The behaviors that make CCTV installation will be isolated copper. 

To protect the sensors will be placed in each of a heat sink by gravity. 
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In summary: 

In the circuit there are a total of two batteries, one for the solar cycle and the other for the boiler. The 
solar cycle is a closed system that has a coil in the tank to transfer heat. The battery sends solar hot water 
storage tank to the boiler. The boiler also has a closed circuit with a coil on your tank. It has a 
temperature sensor that warns when the boiler has to work to heat the water. The water tank should 
always be at 60 ° C, if the case has also there is a temperature regulator that mixes cold water with hot 
temperature to suit the end user. 

2.8.1 Boiler DHW production. 

For the building and the building B will mark a boiler model Laura BaxiRoca 20/20 F 20 000 kcal / h. 
The fuel is removed from the atmosphere of the place where is (waterproof camera). The required air is 
introduced directly from the outside while they are evacuated by a pump, the gas produced. 

Features: 

Output power: Adjustable from 7000 to 20000 kcal / h. 

Maximum Pressure: 3 bar 

Maximum temperature: 90 ° C 

Filling pressure: 1.5 bar 

 

 

2.8.2 Accumulator SHW. 

The tank will house the commercial DEPOSITOS COBall, model S20B for both 
buildings. For the building, the tank will have a capacity of 2500 l accumulation. And in 
building B will build the capacity of 1500 l. 

This battery has an internal coil is connected to the boiler hot water production. 

The accumulator circuit ACS has a lower brackets that allow you to hold on to the 
pavement. 

2.8.3 Group for hydraulic drive and return to ACS. 

To boost the hot water consumption and return will need a pump to circulate that 
water. Each circuit will have its own pump. The pump pressure is chosen to house 
Ebars model CVM AM / 8 0.8 hp, consisting of two pumps provide variable flow 
always constant pressure, ie, there will be a group for hydraulic drive circuit and 
another group for the hydraulic circuit return. Each group will consist of two 
hydraulic pressure pumps. 

 

Circuit diagram with solar hot water production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.4 Solar collectors. 
 
For the building will be seven solar collectors evacuated tube BaxiRoca brand, 
model AR30 with the following features: 
Overall dimensions: 1996 x 2127 x 97 
Empty weight: 81,4 kg 
Fluid content: 5,6 l. 
Maximum pressure: 8 bar 
 
For the B building will be seven solar collectors evacuated tube BaxiRoca brand, 
model AR20 with the following features: 
Overall dimensions: 1996 x 1418 x 97 
Empty weight: 54.8 kg 
Fluid content: 3,8 l. 
Maximum pressure: 8 bar 
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2.8.5 Surface attracting collectors AR 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.6 Surface attracting collectors AR 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.6 Provision of collectors AR 30. 
 
The collectors are arranged in rows according to the following distribution: 
3 rows of 2 collectors 
1 of 1 collector rows 
 
2.8.7 Provision of collectors AR 20. 
 
The collectors are arranged in rows according to the following distribution: 
1 row of 3 collectors 
2 rows of 2 collectors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.8 Coverage of the collectors AR 30. 
 
The production savings through the hot water collectors representing 62.10% of the annual hot water 
needed in building A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.9 Coverage of the collectors AR 20. 
 
The production savings through the hot water collectors representing 64.38% of the annual hot water 
needed in building B. 
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2.8.10 Solar accumulator. 
 
The tank will house the commercial BaxiRoca model ASA 2500-IN for the building 
in 1500 and ASA-IN for building B, both batteries specially designed for solar cycle. 
For the building, the tank will have a capacity of 2500 l accumulation. And in 
building B will build the capacity of 1500 l. 
The tank circuit will be suspended on the solar vertical wall using brackets. 
It has a coil connected to the inner solar circuit.  
 
 
2.8.11Ddiameter pipe the primary circuit of solar building A. 
 
 
 
 
 
2.8.12 Diameter pipe the primary circuit of the solar installation. 
 
 
 
 
 
 
2.8.13 Circulation pump solar cycle. 
 
Below the data flow and pressure drop in the circuit, as well as the main characteristics of the circulator. 
 
Building A: 
 
 
With these data we select the SXM model, which has the following characteristics: 
Voltage Single phase: 220 
Speed rpm: 2300 
Rated current: 1.75 A 
Power consumption max.: 180 W 
 
Building B: 
 
 
With these data we select the SXM model, which has the following characteristics: 
Voltage Single phase: 220 
Speed rpm: 2300 
Rated current: 1.75 A 
Power consumption max.: 180 W 
 
 
 
 
 
 

2.8.14 Expansion bottle. 
 
The expansion glass absorbs solar circuit volume increase that occurs in the expanded by heating, the 
heat-transfer fluid containing circuit. Once the water is the right temperature returns to the circuit. In this 
way we avoid the recirculation pump is running more than necessary, and thus will prolong its life. 
 
The building features glass expansion:  
 
 
 
 
 
 
Features glass building expansion B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.15 Heat sinks by gravity. 
 
Heat sinks gravity are no electrical protection systems, which remove excess heat generated mainly by 
thermal solar energy systems, both as flat panels with vacuum tubes. Thus, dissipate excess heat from 
solar installations due to lack of use, failure or lack of fluid in electrical installations, or any other 
circumstance, running at all times because it does not depend on the existence or absence of electrical 
current. 
 
The heat sinks are made by gravity valve thermo static pre-adjusted at 90 ° C equipped with a 
mechanical actuator expansion, heat exchanger and circulation by natural convection by gravity. 
 
2.8.16 Arrangements for the installation of ACS. 
Both individual facilities like centralized production facilities, distribution network should be equipped 
with a net return when the length of the pipe round the farthest point of consumption is equal to or 
greater than 15 m. 
Nets return run parallel to the drive. 
To fully support the movement for expansion thermal effects should take the following precautions: 
a) the major distributions should have the pipes themselves and their anchors so that dilate freely, as set 
out in Regulation Services • Thermal Facilities in Buildings and its Complementary Technical 
Instructions for ITE networks heating; 
b) in the straight sections will consider the linear expansion of the material, providing dilators if 
necessary, fulfilling believe each tube type distances specified in the Regulations. 
The isolation of pipe networks, both in leadership and in return, must conform to the provisions in the 
Regulation of Outdoor Facilities • Thermal buildings and their complementary technical instructions 
ITE. 
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3. FACILITY OF EVACUATION 

 

3.1 SCOPE OF THE PROJECT 
This project aims to define the description and justification of technical calculations for the installation 
of sanitation, in order to comply with current regulations for a hotel consists of 2 buildings. 

 

3.2 PROPERTY AND LOCATION OF INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

3.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

 

3.4 AUTHORIZED INSTALLER 
The installation will be done by the company chosen by the owner. 

 

3.5 REGULATIONS 
For the realization of the project has taken into consideration the following rules, regulations and 
ordinances in effect on the date they were made: 

-C.T.E. Technical Building Code, HS DB-5 water evacuation, December 2009. 

-N.T.E. Technical Standard Building, ISS Installation of Sanitation, Sanitation, 1973. 

-N.T.E. Technical Standard Building, ISV Installation of Sanitation, Ventilation, 1975. 

UNE-EN 274-1: 2002. Accessories for sanitary drainage. Part 1: Requirements. 

UNE-EN 274-2: 2002. Accessories for sanitary drainage. Part 2: Test method. 

UNE-EN 274-3: 2002. Accessories for sanitary drainage. Part 3: Quality control. 

UNE-EN 1453-1: 2000. Plastics in piping systems with structured wall pipes for sewage disposal (low 
and high temperature) within the building structure. Poly (vinyl chloride) not plastic (PVC). Part 1: 
Requirements for pipes and the system. 

In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
facilities for the disposal of buildings and sewage. 

 

3.6 DESCRIPTION OF FACILITY 
To collect water evacuation of two buildings generally offer the mixed system of internal distribution. 
This system is the most used and enforceable according to current CTE, and is kept separate from storm 
water drains and sewage on the one hand and the other waste. 

The drains and sewage waste waters collected following: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The layout of each referral will be the ceiling of the lower floor of each device to evacuate. By branches 
collectors will be connected to downspouts located conducts technical fall to the ground or directly to a 
casket buried down walk. A ground collectors go through the ceiling suspended ceiling until downspouts 
that lead also to a casket buried down walk. Since the buried casket walk downhill driving for collectors 
buried in trenches that lead to a driving sifònica chamber located immediately before the public network 
Buïgas Charles Avenue. 

The stormwater drains collected water from the flat roof. By Boner sifòniques that channel water to 
downspouts, which located in conduits buried treasures technical fall to walk down or reach the ground 
floor and collectors suspended ceiling will reach the vents above. For collectors buried in trenches will 
be driven to a chest sifònica located immediately before the public street of Torremolinos. 

Because the two waters to evacuate the streets should be special attention to intersections that may have 
a horizontal network. Equally important is going to be located on the lower levels of the other facilities 
around there. 

Each device will have to install individual siphon to prevent the entry of odors coming from the facility 
evacuation. 

Boner will be placed in the casket counter installation of plumbing, fire and gas. 

 

3.6.1 Ventilation system 

The primary ventilation is the only designated this project, will be sufficient because the buildings do not 
exceed 6 floors. Mandatory for all installations, the report is based on top of all vents to the outside, thus 
solving the sifonaments aspiration. 
 

 

3.6.2 Referrals (small drainage network). 

Referrals are horizontal pipes with minimum 2% slope linking the drainage of the sanitary drains. These 
drains straight down, so the sanitary siphons will have to prevent the ingress of odors from the sewage 
system inside the building. If it were possible to connect directly to the issue down design allows 
connection to hose the toilet. 

The maximum distance between the device and health referrals will be down, for toilets and 1 meter to 2 
meters other sanitary wares. 

The route will be the ceiling of the basement. If you can not go for false ceiling will be embedded 
directly into the drain until fall. For a natural circulation path for its gravity will be the easiest way 

STAY SYSTEM 

Bathroom Sink, shower and toilet 

Restaurant Kitchen, sink and dishwasher

Bar sink and dishwasher 

Employees Kitchen Sink 
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possible, always avoiding sudden changes in direction and using special parts adapted to each section. 
His subject will be made by forged clamps fastened to top. Be placed loosely at the ends of each tube, 
thus establishing the fixed points, the remaining brackets are sliding and support only network. 

In the derivations, it passes through floors, there will be a tube with minimum clearance of 10 mm that is 
filled with asphalt mastic or elastic material. 

 

3.6.3 Downpipes.  

The vents are vertical pipes that collect the spilled flow of referrals and the collectors 
of the ground or walk down boxes below ground. Ducts run through special technical 
for you. 

For the top will be open to the outside to allow ventilation primary. Will run 2 feet 
above the roof passable. Have a shot at their end to prevent the entry of water or 
foreign objects. 

Iran set to work, on walls of at least 12 cm by fixing clamps in the area of the mouth (so that each section 
is self-supporting), and clamps guided the intermediate zones. The distance between the clamps is 15 
times the diameter or at most should have a separation of 1.5 m. It will be very important to seal the 
joints of each leg to be held by a rubber gasket. 

The walls of the drains are separated to prevent any possible condensation on its outer face and make 
future repairs or finished. 

Sound insulation elbows through the downspouts bilayer panel, 3.9 mm thick, self-adhesive membrane 
consists of a high density termosoldada a layer of cross-linked polyethylene. 

 

3.6.4 Manifolds (horizontal network). 

The collectors are horizontal pipes with a minimum slope of 2%, which collect water from downspouts 
and channeled up to the public sewer. 

 

Network-hung horizontally: The collectors run through ceiling. 

The joint will remain open down the drain connections of the first meter on each side. The joint will have 
plug and it will record straight 15m each located in the upper half of the pipe. 

Iran clamps each supported by at least 1.5 m and the pipe will be separated from the underside of the 
floor at least 5 cm. We have the ends of each accessory loosely, to establish fixed points, and have 
intermediate sliding supports only supports the network. 

Network-buried horizontal: The collectors are seated inside ditches. 

The union of lowering the casket will be carried out through a small tube slide sanding to receive cement 
mortar in the chest, so to ensure the tightness of the union. 

Trenches have vertical walls, with a width of 500 mm tube diameter month, and at least 0.60 m. The 
tubes will be supported throughout its length on a bed of granular material (sand / gravel) or soil free of 
stones of a minimum thickness of 10 cm. This compact side and exposing the joints to have realized 
hermetic tests. Will fill in layers of 10 cm to 30 cm compacted upper level where there will be a final 
discharge and final compaction. 

 

 

3.6.5 Chambers: 

The caskets Registered complement the horizontal network of collectors buried in order to easily and 
quickly channel the water to escape to public sewer. 

Chambers walk downhill: They get the downpipes and link collectors buried, so each will have his chest 
down to his end. These will sideways down the concrete on one die, while if the downspouts can be 
directed towards the exit, taking the bottom of the slope to the exit chamber for quick evacuation. 

The lid of the casket is made with a slab of concrete reinforcement, which rest on a ring of metal profile, 
mortar and polished inside with cement mortar. 

Chambers of passage: They are placed at various meetings collectors or straight when there are more 
than 15 m. Inside is placed a semi tube wife guidance to collectors who come to the chamber until the 
spout, having formed obtuse angles with the direction of exit to exit easier and ensure that the collectors 
found descentrats undertake, and if possible do not put more than one on each side. The last chamber 
before the chamber sifònica called the main chamber and must have minimum dimensions of 63x63 cm. 

Chest sifònica Is that the casket is placed before bringing water to the public network, otherwise leave 
bad odors and gases could enter the building. Entry that has the lowest output. In summer you should 
pour water periodically to prevent total evaporation of water from the chamber, and thus avoid breakage 
of hydraulic closure. 

Chest fat separator: It is used to separate the fat, oils or sludge in those facilities where the discharge of 
these elements are frequent in our case in the kitchen of the restaurant. Is accurate removal of fat before 
poured into the public network. Its layout is similar to the chest sifònica, where the difference in density 
to water, fats and oils are floating to the top, where you will have to be taken periodically to absorb the 
outside of eliminating the installation. The cleaning period should not exceed six months. The cover will 
be registrable, the interior is polished with mortar and cement mortar. 

 

3.6.6 Description of materials used 

For any facility used for the disposal system called Polo-Kal NG supplied by Sustraiak home. This is the 
drainage system soundproof in 3 layers of polypropylene-art, environmentally friendly in its 
manufacturing process, 100% recyclable, free of halogens and heavy metals. 

The range has a nominal diameters ranging from 32 to 250 mm, and has a variety of accessories. With 
the extreme left to join together to elastic, its color is blue RAL 5014, manufactured UNE 1451. 
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Specifications: 

Material: PP-C Pipe (density 1.0 g/cm2) and PP-TV (density 1.2 g/cm2), accessory PP-C-K (density 1.2 
g/cm2) 

Elasticity:> 2600 MPa ISO 178 

Ductibilitat:> 200% according to ISO / DIN 6259 

Impact resistance:> 22 KJ/m2 ISO R 179 

Size: according to manufacture 1451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6.1 Cut and bevel pipe. 

The pipes can be cut to the desired length using a saw toothed or any other tool to cut. 

To achieve the desired angle in order to get a perfect fit, we recommend the use of a box, then filing 
outer edges beveled with a device or a file. 

The bevel is not necessary when using standard pipe as supplied whisper. Only in case of cutting the 
pipes need to be made to its beveled installation easier and to avoid damaging the board at the end of the 
pipe entering the mouth of the pipe or fitting. The bevel should make an angle of about 15 ° or so. 

 

 

 

 

 

Pipe connections: 

 

- Check the position and if the board is intact Labiada with the union, clean it if necessary. 

- Clean the edges of the pipe and apply a layer of lubricant Poloplast all over the union. 

- Carefully slide the termination to be achieved based cuff. 

- In this position, mark the pipe over a pencil or felt pen. 

- Pull out the pipe, not the installation, approximately 10 mm cuff. 

 

3.7 Proofs of partial sealing. 

• Evidence of partial sealing each appliance will be isolated or downloading simultaneously checking the 
time drain, phenomena occurring in the device itself and the other connected to the network, noise in 
drains and pipes and checking hydraulic closures. 

• Not permitted to remain in the trap of a hydraulic clamping device a height less than 25 mm. 

• Tests will be emptied by opening the taps of equipment with minimum flows considered for each of 
them and open the drain valve, water does not accumulate in the apparatus in the minimum time of 1 
minute. 

• The network will be tested each horizontal section of piping to ensure tightness introducing water 
pressure (between 0.3 and 0.6 bar) for 10 minutes. 

• The boxes and manholes will be subject to identical tests before filling them with water and observing 
whether or not noticed a drop in level. 

• It is 100% controlled joints, joints and / or referrals. 

 

3.7.1 Testing tightness total. 

The tests must be performed on the total system, either at once or split according to the following 
requirements: 

 

3.7.2 Test with water. 

• The test will be on the water drainage system of sewage and rainwater. To do this, cover all terminals 
evacuation pipes, except the roof and filled with water to the network overflow. 

• The pressure which must be subject any part of the network should not be less than 0.3 bar or exceed 
the maximum of 1 bar. 

• If the system had an equivalent height of 1 bar higher, testing fee in phases, dividing the network into 
parts vertically. 

• If the network test parts will be pressures between 0.3 and 0.6 bar, sufficient to detect leaks. 

• If the network is made of ventilation during the test shall be submitted to the same treatment as the rest 
of the drainage system. 

• The test will be terminated only when unions accuse any water loss. 
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3.7.3 Test with air. 

• The air test will be similar to the test water, unless the pressure at which the network will be put 
between 0.5 and 1 bar at most. 

• The test is considered successful when the pressure remains constant for 3 minutes. 

 

3.7.3 Test smoke. 

• The test will be smoke on the waste water system and its corresponding network of ventilation. 

• Must be used to generate a product that thick smoke and also have a strong odor. 

• The introduction of the product will be made by machines or pumps in the lower part of the system 
from different points if necessary to flood the system completely after filling with water all hydraulic 
closures. 

• When the smoke begins to appear terminals covered by the system, they will cover in order to maintain 
a gas pressure of 250 Pa. 

• During operation, the system must withstand fluctuations of + / - 250 Pa for which it was designed, 
without loss of hydraulic sealing closures. 

• The test is considered successful when it detects the presence of smoke and odors inside the building. 

  



 DEVELOPMENT OF AN EXECUTIVE PROJECT OF FACILITIES OF A HOTEL 14

4. FACILITY OF AIR 
 
4.1 SCOPE OF THE PROJECT 
This project aims to define the technical characteristics of the installation of air conditioning, in order to 
comply with current regulations provide air conditioning and heating users of a hotel consists of two 
buildings. 
 
4.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

4.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

 
4.4 AUTHORIZED INSTALLER 
The installation will be done by the company chosen by the owner. 
 
4.5 REGULATIONS 
For the realization of the project has taken into consideration the regulations prevailing at the date of 
realization of the same: 
 
- Royal Decree 1027/2007 of 20 July, approving the Regulations • Install heating systems in buildings. 
- Royal Decree 138/2011 of 4 February, approving the Regulation of security for cold storage facilities 
and complementary technical instructions. 
- Royal Decree 238/2013 of 5 April, amending certain articles of the regulations and technical 
instructions • Install heating systems in buildings, approved by Royal Decree 1027/2007 of 20 July. 
 
In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
installations in buildings and plumbing supply network. 
 
4.6 DESCRIPTION OF INSTALLATION 
The project consists of two buildings for hotel, building A, which contains office area and restaurant on 
the ground floor and bedrooms on first and second floor, and the building B, which contains three rooms 
on the floors. 
To acclimatize the two buildings separately proposed a centralized air conditioning system with four 
pipes closed hydraulic circuit, ie, a system for each building. 
The system consists of a versatile heat pump condensing air located on the ground covered and fan coil 
units located in the ceiling of each room that needs air. 
The outdoor unit is responsible for enfredar or warm water at the same time if the system requires it, 
sending water ducts polyethylene PE. There are two outlet pipes and ducts more than two return water, 
one for cold and one for hot, so make sure the heating or cooling demand at the same time, regardless of 
whether summer or winter, because in distant points of the hotel may require different temperature 
requirements at the same time. 
 
 
 

4.6.1 Outside units. 
Heat pumps are versatile machines technologically efficient to maximize the heat recovery of 
condensation heat that would otherwise be returned to the pool. 
For the building was chosen to drive brand Airlan NRP model 1000, with cooling capacity of 260 kW 
and 290 kW of heat output. The building B is chosen unit mark Airlan NRP model 600 with cooling 
capacity of 124 kW and 137 kW of heat output. For the selection of these units has been taken in the total 
power demanded the installation, which is: 
Building A: Demand Cooling - 217.21 kW / heat demand - 272.10 kW 
Building B: Demand Cooling - 81.11 kW / demand heat - 128,03 kW 
This heat pump has a pumping group and water tank with water filter, air flow switch and low expansion 
glass. This will return the water stored in the tank when it is full and sends it to the heat pump, thus 
avoiding the boot keeps the heat pump being able to spoil faster. 
The unit NRP In 1000 the building has a tank unit will build 800 NRP 600 Building B 500 l. 

These units are Eurovent certified performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS 

Model 
Building A Building B 
NRP 1000 NRP 600 

Cooling power 260 126 

Heating capacity 290 237 

compressor Scroll Scroll 

Nº Compressors 4 4 

Fans Axial Axial 

Wind air flow. 83600 m3/h 36500 

Nº fans 4 2 

Hidrónic kit Low pressure pump Low pressure pump 

hydraulic connection 3" 2" 1/2 

Capacity of tanks 800 l 500 l 
ENERGY EFFICIENCY 

EER  2,95  2,83 

COP  3,31  3,37 

TER  7,47  7,29 
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4.6.2 Indoor units. 

The indoor units are ceiling fan coils of these compounds are formed by a battery inside a coil of copper 
tube covered with aluminum fins through which the water from the outdoor unit. A fan to move air to 
charge the battery, so the battery exchange heat or cold coil of the air driven by the fan. The air picks up 
the fan removed from the room where the unit is installed inside through expelled grates and return to the 
room heated through drive bars. 

In the installation there are two types of fan coil units, depending on the demand of local heat and cold to 
air. These types are: 

Fan-coil mark Airlan FCXI P model (20, 30, 40 and 50) inverter.  

Features: 

Group-fan Brushless motor with continuously variable speed from 0-100%. 

Low-pressure drop in the thermal exchange batteries. 

-A single battery. 

-VCF: Kit consists of a motorized 3-way valve, fittings and copper tubing. 

-Can be configured during the installation  

- installation by DIP switch, to get a higher prevalence in the flow rate. 

- Easy set-up and maintenance. Hydraulic connections reversible phase installation • installation. 

-Air filter for easy removal and cleaning. 

Tray-tube drainage and condensate extracted easily for cleaning.  

-Operator panel with LCD display and electronic thermostat. 

Fan-coil mark Airlan Ved model (432, 441, 532, 632, 641 and 741). 

Battery-cold water and hot water battery. 

Low-pressure drop in the thermal exchange batteries. 

-Antistatic plastic centrifugal fans, thanks to its features can reduce power consumption compared to 
regular fans. 

Fans with wing-studied to obtain high performance flow and pressure at the same time, low noise 
emission 

-Air filter for easy removal and cleaning. 

-Insulation-Internal Class 1 fire resistance. 

-Degree of protection IP20. 

-Operator panel with LCD display and electronic thermostat. 

The two types of fan coils used are certified by Eurovent performance. 

Below is a table with the selected fan coils for each room of the hotel: 

For your selection has been taken in the thermal load of each chamber for cooling and heating. 

4.6.3 within distribution network.  

The water distribution system is a hydraulic circuit exclusively for the 
installation of air conditioning, which consists of four different circuits 
polyethylene PE with different diameters for both the input / output unit 
for exterior and interior. The circuits connecting the outdoor unit to the 
interior. The table with all diameters calculated is attached to. 

Of these four circuits, two serve the discharge of cold water and the other 
two for the return of the hot water. Each fan coil has its connections to 
the circuit. 

In both the building and for building B, the four circuits run through the 
ceiling three floors. From the outdoor unit into the chamber of the 
technical plant cover and technical runs vertically through a duct to the 
first floor ceiling, establishing connections to the three plants to supply 
all the equipment inside. For ceiling of each floor passes to enter each 
room and provide services to each fan coil. 

This section of the pipe network will be suitable for consumption by the 
specified thermal load calculations for each air so that the pressure drop 
in the pipes never exceed 0.4 per linear meter of pipe mca. 

These networks are isolated from the outside pipes with pipe insulation 
flexible closed cell structure with a high factor of resistance to the diffusion of water vapor and foam 
made of synthetic rubber elastomers in strength and thickness suitable as Appendix 03.1 of ITE for pipe 
diameters used. Also take into account the insulation of all elements such as valves and fittings. 

The thermal element of the installation located outdoors (ground cover) will be strengthened and 
supplemented isolation without isolating aluminum coating of 0.6 mm thickness. 

• This coating will install perfectly sealed to prevent any infiltration of water that would damage the 
insulation, which would entail the loss of technical characteristics. 

The joints of the pipes together and with the rest of these accessories will be in accordance with the 
contact materials and the execution of operations will be conducted so that no cause loss of sealing 
joints. 
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In cases where it is not possible to guarantee the welding sealing threaded joints use, always being 
threaded taper and joints sealed with Teflon will duly approved by the Ministry of Industry, ensuring in 
this way, the total tightness of the installation. 

The pipe all the way media is subject to ceilings or walls, so that will ensure the stability and alignment 
of the same strain can afford this due to pressure surges and temperature changes for so these fasteners 
have a clearance that allows expansion and contraction of the pipe. In those places where pipes may be 
exposed to shocks will be protected by a sheath resistant material 

4.6.4 Grating drive and return. 

The grating drive is placed in the horizontal plane of the ceiling of each room where there is a fan coil, 
opposite the area of leadership. This grid will be connected by a pipe 90 degrees to the starting grid of 
the fan coil. The drive will air the room horizontally and vertically will be distributed. 

 The grids also return false ceiling installed installed • the horizontal plane of the room, just to the rear of 
the fan coil, where the air intake is hosted outside. 

The bars were calculated so as not to exceed in the local sound pressure level specified in 02.2.3.1 ITE or 
the air velocity in the heated zone exceeds the values indicated in the technical training of indoor thermal 
comfort conditions (ITE 02.2.2). 

The size of the grid is set equal to the same bars used for the installation of ventilation, ie to measure the 
bars are supposed to use the same airflow for air renewal therefore bars the installation of air 
conditioning are the same as the bars of the installation of ventilation. 

Be placed bars mark TROX, VAT number, grille to install recessed wall or ceiling for discharge or 
return air. Made of anodized extruded aluminum in its natural color execution. Fitted with a front frame 
5.5 mm thick and horizontal grille slats. The air goes perpendicular to the plane of the gate. 

4.6.5 Regulating the temperature inside the rooms. 

To regulate the temperature inside the rooms, each team will have a fan coil connected to the same 
remote thermostat to regulate the temperature at will inside the premises to air. 

There will be a single thermostat for all hotel rooms, as well as the restaurant, bar, offices, a 
multipurpose room and reception. 

In other rooms, lobbies, distributors and zone management thermostat is controlled from the front. To 
connect all these fan coils will require a remote control device, which occurs monitoring via the web. 
The supervisor will Aerweb 300 model. 

 

 

 

 

4.6.6 Principle of operation of the system: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVELOPMENT OF AN EXECUTIVE PROJECT OF FACILITIES OF A HOTEL 17

5. FACILITY OF FAN 

5.1 SCOPE OF THE PROJECT 

This project aims to define the technical characteristics of the installation of ventilation, in order to 
comply with current legislation, renewed air supply from outside and expel contaminated air inside to 
users of Hotel consists of two buildings. 

5.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

5.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

5.4 AUTHORIZED INSTALLER 

The installation will be done by the company chosen by the owner. 

5.5 REGULATIONS 

For the realization of the project has taken into consideration the regulations prevailing at the date of 
realization of the same: 

- Royal Decree 1027/2007 of 20 July, approving the Regulations • Install heating systems in buildings. 

- Royal Decree 238/2013 of 5 April, amending certain articles of the regulations and technical 
instructions • Install heating systems in buildings, approved by Royal Decree 1027/2007 of 20 July. 

- UNE EN 13779:2008, Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for 
ventilation systems and conditioning areas. 

In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
installations in buildings and plumbing supply network. 

5.6 DESCRIPTION OF INSTALLATION 

The project consists of two buildings for hotel, building A, which contains office area and restaurant on 
the ground floor and bedrooms on first and second floor, and the building B, which contains three rooms 
on the floors. 

For the renovation of indoor air for outdoor air ventilation system is proposed for individual zoning. 

The system consists of air handling units (AHU) located in the ceiling, connected to pipes that run 
through ceiling to the rooms. 

The air handling unit is responsible for providing modern air all the rooms and extract stale air. 

The air that comes from the outside through the machine reaches a pre filter that cleans the air of harmful 
particles, thus protects the machine from impurities. Then passes through a filter just clean the outside air 
and is driven directly into the interior of the rooms through ducts. 

Indoor air pollution (pollutants of the same materials in each room, CO2 expelled by the people, etc..) 
Also returned to the pool. This will lead to indoor air return ducts to the air handling unit and is filtered 
before entering a pre filter. 

The indoor and outdoor air passing through the unit is driven by a heat exchanger, transferring the air 
temperature inside the outside air, thus recovering part of the interior temperature, reducing the cost of 
air. 

Furthermore, the air from the bathroom and the kitchen should be expelled directly outside. It is not 
allowed to use this type of air to return inside. 

For the bathrooms will be used by fans to extract air ducts located in the ceiling to expel air from the 
indoor pool. 

The kitchens have extractor each. The extractor in the kitchen of the restaurant will be an industrial 
kitchen extractor and workers will be residential type. The air extraction will be expelled to the outside 
through vertical pipes passing through roof to the outside. 

 

5.6.1 Air handling unit (AHU). 

The air handling unit is chosen brand S & P series UTBS, 
very low height designed for ceiling installations. The frame 
is constructed of extruded aluminum profile. It is made of 
sandwich panels with mineral wool insulation within 25mm 
thick. The outer panel is plastic sheet and galvanized inner panel. It works with frequency converter, to 
optimize the working point. 

The model with more capacity to renew air has a maximum flow 8000 m3 / h. UTBS same model can be 
selected with different power flow, which changes the same model to have different flow is the 
maximum pressure that manages and therefore engine power installed. 

UTBS models were chosen model UTBS UTBS-5-8. The first is up to 6 models ranging from 4000 to 
5000 m3 / h at a height of 410 mm, and the second has six models ranging from 5000 to 8000 m3 / h, 
with a height of 500 mm. 

To select the number of units to be installed had to split the hotel once calculated the areas m3 / h of air 
renewal to stay. It is anticipated maximum air flow model supported by strong distribution and we find 
the following units: 

 

Building A: 

Ground floor: AHU 1: S & P 315 BPFM UTBS-8-2T  maximum flow of 8000 m3 / h. 
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AHU 2: S & P 315 BPFM UTBS-8-2T  maximum flow of 7000 m3 / h. 

AHU 3: S & P 315 BPFM UTBS-8-2T  maximum flow of 8000 m3 / h. 

First floor  AHU 4: S & P 280 BPFM UTBS-5-2T  maximum flow of 5000 m3 / h. 

AHU 5: S & P 280 BPFM UTBS-5-2T  maximum flow of 5000 m3 / h. 

Second Floor  AHU 6: S & P 280 BPFM UTBS-5-2T  maximum flow of 5000 m3 / h. 

AHU 7: S & P 280-2T UTBS BPFM  maximum flow of 5000 m3 / h. 

Building B:  

 

AHU PLANT TYPE: S & P UTBS-8 BPFM 315-2T  maximum flow of 7000 m3 / h. 

 

In total there will be 10 air handling units, seven units in the building A and building B for 3 

 

5.6.2 Size and composition of the air handling units. 

Below is the width and height of each unit: 

 

 

 

 

 

 

 

Each unit is comprised of three modules. The first module consists of a section with two fans, a second 
module consists of a cash recovery in line with pre-filters, and a third module consists of a section with 
two fans and filters. 

Below is the composition of the air handling unit with the length of each module: 

 

Module 1: 750 mm. 

Module 2 (UTBS-5): 969 mm. 

Module 2 (UTBS-8): 1205 mm. 

Module 3: 969 mm. 

 

In short, then there is the composition of the air handling unit with two lines, one blue and one red. The 
blue line symbolizes the renewal of outside air and the red line the air extracted from the rooms. When 
the two intersect in different air heat exchanger, red gives the temperature and outside air enters the room 
to vent about the temperature you want. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 Filtering minimum outside air ventilation. 

The outside air ventilation, filtering properly introduced in the building. 

Fining classes to use, depending on the quality of the outside air (ODA) and the quality of indoor air 
required (IDA), will be listed in Table 1.4.2.5. the RITE (see attached). 

Employed pre-filters to keep components clean ventilation units and air conditioning, as well as extend 
the life of the final filters. • The pre-installed filters installed in the entrance of outside air handling unit 
and the air inlet back. 

2 is selected because ODA ODA 3 is in cities like Barcelona and Madrid. Salou will not have much 
traffic junction, which is what there is so much pollution, but it has many chemical companies that emit 
gases into the atmosphere (Ensure that the smoke emitted is water vapor). 

The quality of indoor air required is selected depending on the room to ventilate. In our hotel we have 
two types of IDA IDA IDA 2 and 3. These filters are different, we choose the most restrictive filters are 
F6 + F8 the second IDA. 

 

5.6.4 Air extraction. 

The air extraction RITE classified into three different categories of local, AE1, AE2, AE3 and AE4. 

At the hotel, the air of the rooms is classified as follows: 

AE1: offices, public spaces, corridors and staircases. 

AE2: restaurants, hotel rooms, bars and stores. 

AE3: industrial kitchens. 

The airflow extraction of local service will be at least 2 dm3 / s per m2 of ground. 

The air of AE category 2 can be used only as a local air transfer to local service, toilets and garages. 

The air of the categories AE3 and AE4 cannot be used as air recirculation or transfer. In addition, the 
outward expulsion of air from these categories cannot be shared by the expulsion of air from the 
categories AE1 and AE2, to avoid the possibility of cross contamination. 

Therefore, the air in the kitchen of the restaurant will be expelled separately from other premises. 

 

 

 

 

 

 

MODEL Width (mm) Height 
(mm) 

UTBS-5 1500 400 

UTBS-8 1900 500 
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5.6.5 flange connection. 

The flange connection allows you to easily connect air ducts to the unit. 

 

 

 

Model A (mm) B (mm) 

UTBS-5 1440 350 

UTBS-8 1840 440 

5.6.6 Replacement filters: 

Filters air handling unit must be changed for new ones whenever required by unit. The filters required for 
the units are: 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.7 VFTM TRI IP21 frequency inverter. 

Frequency that can change the fan speed depending on the CO2 concentration or reading of a pressure 
probe to obtain a system of constant pressure or constant flow. 

 

5.6.8 Pressure Switch. 

This pressure switch verifies the proper operation of the filters or batteries, air handling 
unit, telling them when something has changed.  

 

5.6.9 Probe TDP-D. 

The probe TDP-D is a pressure transmitter with a display that is used to control the pressure in 
the ventilation systems or constant pressure constant volume. Allow the reading of the 
pressure difference between two points and transformed into an electrical signal suitable for 
different types of controls. 

 

5.6.10 Grills drive and return air grilles and interior contribution and expulsion of air outside. 

The dimensions of the grids will be made by selection tables in the catalog of the brand TROX. 

Grating-drive and return air indoors. 

AT Series Model: grille for installation recessed wall or ceiling for discharge or 
return air. Made of anodized extruded aluminum in its natural color execution. Fitted 
with a front frame 5.5 mm thick and horizontal grille slats. The air goes 

perpendicular to the plane of the fence ..  

- Bars and expulsion contribution of outdoor air (for outdoors) 

AWG series model, specially designed for the outdoors. Frame and slats in aluminum, 
wire mesh galvanized steel front frame drilling. 

You can see annexes to the characteristics of each gate. The sound power level, pressure 
loss, the effective speed of access to the room and horizontal reach. 

 

5.6.11 ducts for air transport. 

Ducts for air transport are panels for construction in situ mineral wool, thermally 
insulated, transportation and distribution of air. It is a product with sound 
absorption to reduce the acoustic noise propagation through the team's behavior. 

The construction of ducts with mineral wool panels from the house will be the 
URSA AIR-dB, which provide advantages in terms of: 

Minimum heat loss and maximum energy efficiency, as it has a high thermal 
resistance, complying with the requirements of RITE. New values of the thermal 
conductivity depending on the temperature according to the new regulations EN 
14303. 

It has very good sound absorption, allowing to reduce the noise of the ventilation equipment spread 
through the ventilation duct. 

Optimal behavior in fire, the fire performance is excellent, B s1 d0. 

High quality of indoor air, as the lining in the form of micro perforated aluminum reduces dirt 
accumulated inside the pipe, and allow proper cleaning of the ducts. Minimum values of drag and 
particulate emissions in the test of EN 13403. 

The advantages are that there is a work reduction in weight and volume of material to be transported to 
work, since it conduits and panels are mounted. The flexibility to perform in situ ducts, can solve the 
problems of obstacles that appear in plane, or finished in the same work without having to shop. 

 

Installation. 

The behavior of a certain section lines should be constructed carrying three bezels with red URSA AIR 
tool and closing the tool longitudinal blue URSA AIR. 

Curves, derivatives, and other figures reductions can be made using the method of cover and walls. This 
method is to draw on the top panel of the figure to make, cut it, and then make a second cover made and 
join the sidewalls. 

The method covers walls and has advantage over other methods of construction figures regarding the 
compressive strength of the resulting figures. The compressive strength tests performed according to EN 
13 403 joints between panels combine machining type and the type male and female closure longitudinal, 
which combines mechanical clinching lace of siding panels and taping (to ensure tightness). These trials 
include the type junctions made sing straight tail, as if practiced in other methods. 

F6 F8 Number Dimensions 
(mm) 

AFR UTBS-5 
F6 

AFR UTBS-5 
F8 2 695 x 300 x 48 

AFR UTBS-8 
F6 

AFR UTBS-8 
F8 2 895 x 380 x 48 
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In the case of pipes of large sections (considering as such those inner section width exceeding 100 cm) 
and high pressure (greater than 150 Pa), it is recommended to consider using reinforcements. 

 

5.6.12 Extractor hood for stoves.  

5.6.12.1 Restaurant kitchen. 

Install a bell industrial brand Morgui Climate model Beret dimensions of 
2500 mm long, 800 mm deep and 390 mm high. The total flow of air 
extraction from the bell of 3750 m3 / h. 

Features. 

Bell welded and constructed in one piece up to 7 m in length, thus reducing 
installation time and removing the linear deformation between the drippings 
together and no points visible dirt. The lower tray, fully welded, is 
incorporated into the set without the possibility of dripping. The grease 
collection tray is connected to the lower perimeter. 

Made of AISI 304 stainless steel 1 mm thick containing roof and parts not 
seen in galvanized. The double folded sheet end all avoid any accidental cuts. 
No screws or hidden obstacles odd corners clean. The tubular structure has greater robustness of the 
whole. The filter plates are steel AISI 430 with high-performance design (490x400x50) antitalls and 
finished the frame and all the plates. 

Wall mounting with two fixing the outer ends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.12.2 Workers kitchen. 

• install a bell installed residential type of Teka model DBH 70. 

Features. 

Commands for electronic sensors. Halogen lamps flush. Three speeds + intensive. 
Digital speed indicator selected. Programmer time of aspiration. Metal filters. 
Panel interior for easy cleaning. Double shielded turbine engine. Extraction 
capabilities UNE-EN-61591: min. 240 m3 / h - max. 780 m3 / h. Power Sound UNE-EN 60704-2-13 (re 
1PW): min. 40 dBA - max. 70 dBA. 

 

5.6.13 Extraction ducts. 

The behaviors chosen are the trading house Dinak. These ducts run through ceiling and expel all the gas 
expulsion deck directly outside. 

 

5.6.14 Exhaust fans in the bathrooms. 

For all bathrooms have chosen a pump house S & P 100 EC-EDM model with photoelectric cell that 
activates when it detects that the fan has been running the light. This way you avoid that is always 
running. 

Features. 

Axial fan motor 230V-50Hz, IP44 protection, Class II, with thermal protector to work 
at temperatures up to 40 ° C. Its dimension is 155 x 155 mm. Flow of approximately 
100 m3 / h with a 100 mm diameter pipe. 

It has automatic shutter that prevents the entry of outside air and heating losses when 
the pump is not running. 
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6. FACILITY OF GAS 

6.1 SCOPE OF THE PROJECT 

This project aims to define the description and justification of technical calculations for the installation 
of gas, in order to comply with current regulations to carry out the gas supply to a hotel consists of two 
buildings. 

6.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

6.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

6.4 AUTHORIZED INSTALLER 

The installation will be done by the company chosen by the owner. 

6.5 UTILITY COMPANY. 

Gas Natural Fenosa is the company that manages the gas service to the hotel. 

6.5 REGULATIONS 

For the realization of the project has taken into consideration the following rules, regulations and 
ordinances in effect on the date they were made: 

-N.T.E. Technical Standard Building, IGN Installation of Gas, Natural Gas, 1975. 

-Decree 2913/1973 of 26 October, approving the General Regulations of the Public Service Gas Fuels. 

-Royal Decree 3484/1983 of 14 December, amending section 5.4 included in Article 27 of the General 
Regulations of the Public Service Gas Fuels, approved by Decree 2913/1973 of 28 October. 

-Royal Decree 1853/1993. October 22. approving the Regulation • Installation of gas installations in 
premises used for domestic purposes. groups or trade. 

-Royal Decree 494/1988 of 20 May, which approves the Regulation of appliances using gaseous fuels. 

-Royal Decree 1428/1992 of 27 November, which sets the rules for the application of Council Directive 
90/396/EEC of the European Communities on gas appliances. 

-Order of 17 December 1985 approving the statement of documentation and commissioning of the 
facilities receiving fuel gases and instruction on authorized gas installers and installation companies. 

In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
installations in buildings and plumbing supply network. 

6.6 DESCRIPTION OF FACILITY 

A single supply for both individual buildings, which is equipped with a single attack, in which there is a 
counter that counts only the consumption of both buildings. 

The distribution abroad will be buried at 50 cm of the surface. Cranes studs pass through a dedicated 
conduit behind a metal grille fully ventilated. To run along the roof perimeter fence protected sheath 
protection. In the rooms kitchen come from the outside to the first 0.4m wrought feed the burners. And 
the boiler rooms come at a height of 2 meters flowing along the perimeter of the room until the boiler. 

The total flow of the facility will be 4.61 m3 / h. 

Commercial diameters of each section are: 

Section  A‐B  C‐D  D‐E  D‐F  F‐G  F‐H  H‐I  H‐J 

Ø 
Commercial(mm) Cmpy. PE 

32/34 

PE 
32/34   
Cu 
25/27 

PE 
32/34   
Cu 
25/27 

Cu 
15/17 

Cu 
25/27 

 Cu 
15/17 

 Cu 
15/17 

6.6.1 pipes. 

The type of pipe pipes are designed to meet appropriate materials, in any case, UNE on them, and 
ensuring sufficient mechanical strength. The type of material used in each section is as follows: 

- Connections and distribution in buried high density polyethylene PE 80 or 32. 

- Distribution facade, roof and interior copper and Cu or 15 or 32. 

6.6.2 Valves cutting. 

There will be cut-off valves in the following parts of the installation: 

- A general outside the installation (Key Building). 

- One in every room where there is a consumer device. 

- One for each receiver to interrupt the gas to it, before the device is fully accessible for manipulation. 
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6.6.3 Spend walls. 

In all places where walls have to be crossed, the pipe will be protected by a sheath happens walls with 
minimum clearance of 10 mm. On the outside of the tube is sealed with mastic at their ends to prevent 
the possible entry of gas or water through the wall. 

Passive protection of buried network: 

The sections of pipe will be buried at a sufficient depth (50 cm) to avoid any danger and the ditch where 
they are hosted will fund stable, strong and free from stones or other material that could damage the pipe. 
Above there will be a pipe band signaling can drill to prevent it. 

The trench will be filled with materials that do not harm or attack the pipeline. As passive protection, it 
will cover the pipe with tape, 0.45 mm thick, double layer and using PVC material, in order to obtain a 
dielectric strength of at least 10 kW. 

6.6.4 Unions, boards and accessories. 

The joints of the pipes together and with the rest of these accessories will be in accordance with the 
contact materials and in the execution of operations is carried out so as not to cause loss of tightness 
joints. 

In cases where it is not possible to guarantee the welding sealing threaded joints use, always being the 
conical screw joints shall be sealed with Teflon duly approved by the Ministry of Industry, thus ensuring 
total sealing of Services • installation. 

In the same way all the keys used in the installation are approved by the Ministry of Industry. 

The pipe all the way media is subject to ceilings or walls, so that will ensure alignment and stability 
without allowing it, in any case, the deformation of the network. 

At all times respect a minimum distance of 3 cm. other pipelines and 5 cm. if they are to smoke or burnt 
gases. 

In those places where pipes may be exposed to shocks will be protected by a sheath resistant material. 

6.6.5 Cabinet regulation A6:  

The meter and regulation equipment will be located embedded in the wall of 
the building adjacent to the street of Torremolinos, with access to it from the 
street. The cabinet is an enclosure with doors, unable to get people in, read 
operations, maintenance, preservation and replacement of elements that 
compose it is done from the outside. The dimensions of the cabinet are 516 x 
536 x 228 mm. The access door must open outward and have normalized the 
lock suppliers. The box is fiberglass reinforced polyester with perimeter 
venting between the box and the lid. 

 

 

6.6.6 The meter will deformable wall type G-4. 

To reduce the pressure regulator is placed Fiorentini Model MS 6 automatic reset and will be 
incorporated into the regulator of credit with an inlet pressure of 1 to 5 bar and outlet pressure of 22 
mbar. 

6.6.7 Apparatus restaurant kitchen. 

6.6.7.1 Stoves. 

• Installs install a commercial kitchen with six hob Makro brand model gas stoves series 600 (5023105), 
dimensions 900 mm long, 600 mm deep and 900 mm high. The power of the burners will 
be, three 3 kW and 3.6 kW three. The oven is dimensions: 830 mm long, 400 mm deep and 
295 mm high, with a power of 6 kW. The set has a total power of 26.8 kW. 

6.6.7.2 Fryer.  

• install a fryer installed two modules of the Makro brand model series gas fryers 600 
(5021209), dimensions 600 mm long, 600 mm deep and 900 mm high. It has a capacity of 8 
liters and 6.6 kW per module. The set has a total power of 13.2 kW. 

6.6.8 Apparatus kitchen workers. 

6.6.8.1 Stoves. 

• installed a stove installed Teka domestic 3G model EX TR 60, with three tops powers of 1, 
5 kW, 3 kW and 3.1 kW. With a total power of 6.25 kW. Dimensions 580 mm wide and 500 
mm deep. 

Check combustion air and exhaust gas. 

6.6.9 Terms of the premises. 

The premises will be located where the devices must have a minimum volume of 8 m3, considering that 
the furniture does not exceed 2 m3, except for those that are expected to be continually open to airy or 
another local which contains only heating appliances or hot water production accumulation with volume 
less than 4000 kcal. / hr. 

6.6.9.1 smoke boiler. 

The device is a closed loop gas (sealed combustion boiler) evacuarà the combustion products through a 
duct to the outside and giving oxygen to the combustion also provide a conduit through which women 
abroad, ie a Conduit 2 will also internally conducts an output and an input. 

Duct evacuation of combustion products must meet the following requirements: 

• Be resistant to corrosion and temperature of the combustion products. 

• Be completely watertight. 
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• Be constructed of non-deformable rigid materials. 

• Keep the free section indicated by the manufacturer of the device in its entire length, no choking out the 
products of combustion. 

• Similarly, it is preferable to use binding systems that do not require conduit sections employing clamps. 

The evacuation duct lead to the outside and when it has passed the wall, this will extend vertically at 
least 50 cm. from the edge of the free surface which gives the exterior and protect their end through a 
baffle against the damaging effects of wind and rain penetration. In addition to the extreme end of the 
evacuation duct shall be at a distance not less than 40 cm. any open window or air intake of a different 
locale that are installed on gas appliances. 

6.6.9.2 smoke cooking. 

• In kitchens will install an extractor fan above the burner vertical projection of which cover completely. 
The drainage system of the combustion products is done through a sealed conduit located 2.85 meters 
from the ground to communicate with the outside hood. The end of this tube have the same 
characteristics as the previous section. 

The free surface of the pipe is about 100 cm2, ensuring that the grilles plates located at the ends of the 
duct favor of stale air out of the premises. 

6.6.10 Tests and checks. 

Once built the receiving installation and prior to its implementation in service provision by the supplier, 
must undergo a waterproof testing, having the result be satisfactory, ie not detect any leak. 

This test will be sealing in all the sections that make up the receiving installation, ie from the key 
connection, excluding this, the key to connecting device, including these, and always before hide, bury or 
flush the pipes. 

This waterproof testing must be done by the installation company using air as the test fluid or inert gas, 
forbidding the use of gas supply or any other gas or liquid. 

The waterproof testing does not include subscriber regulators, safety valves and pressure meters by 
default, so they must be isolated by cutting nails or dismount the installation, co • placing the 
corresponding bridges or end caps. 

Also, the test does not include sealing gas appliances or their connection to the receiving installation. If 
the tightness test is performed in conjunction with the start of service provision made by the supplier, can 
be made with the subscriber regulators, safety valves and pressure meters defaults mounted, following 
the procedure established by the supplier to perform this test. 

Prior to performing test sealing must make sure they are locked keys that define the installation • 
installation rehearsing, placed bridges and end caps needed and also that are open key intermediate. To 
achieve the required level of pressure in the stretch again, must be connected to the same point, usually 
through a key input of the meter, regulator, etc.., The device suitable for injection air or inert gas, its 
pressure by controlling element as appropriate pressure range test, injecting air or inert gas to reach the 
level of pressure required to perform the test as part of the service pressure . 

Once reached the level of pressure required to carry proof of tightness, leaving the precise time spent to 
stabilize the temperature and take the pressure reading indicates that the measuring element, starting now 
the test period. 

Meanwhile, the key intermediate maneuvers to verify the tightness in relation to the outside, in the open 
position and in its closed position. Once past the trial period, during this trying period the temperature 
remains stable as possible, take back the pressure reading on the meter, and compared with the initial 
reading, occurring as correct if the test is not observed decrease in pressure in the test period. 

In the event that the tightness test does not give a satisfactory result, namely that a decrease in pressure, 
must locate possible leaks using soapy water or a similar product, corrected them and repeat the proof of 
tightness. 

If you notice changes in pressure and thought that this might be due to variations in temperature, will 
repeat the test in hours in which it is expected that these changes will not occur. If this is not possible, 
record the temperature of the test fluid, air or inert gas along the same, assessing their potential impact in 
the end. Both the pressure level of the test and the time of the trial depends on the service pressure of the 
section, and listed below: 

Waterproof testing for low-pressure sections: 

The proof sealing sections for installation • receiving fed up by BP to perform effective pressure (or 
relative) minimum of 50 MB, which must be verified, preferably through a manometer column water 
capable of measuring 500 mm.cda equivalent to 50 mbar. 

The duration of the test shall be watertight, at least 10 minutes if the length exceeds 10 meters, or 15 
minutes if the length exceeds 10 meters, explained both from stabilizing pressure in the stretch. 

To consider proper tightness test should not be observed pressure variations throughout the test. 

Checking tightness of regulators, relief valves and meters: 

The sealing of joints and fixtures and fittings comprising subscriber regulators, safety valves and 
pressure default counters, the pressure will be checked in service once it has successfully completed 
testing of watertight receiving installation and prior to the start of service provision by the supplier. 

The leaks are detected using soapy water or similar product or using a suitable gas detector if the 
verification carried out by the supplier with the gas supply. 

6.6.11 Description of materials used. 

For the installation of gas will be used two materials, polyethylene PE and 80 copper. 

A buried polyethylene pipe will run and run through copper view. 

Material characteristics: 

Polymer tubing:  

Material: High density PE 80. 
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Color: Yellow. 

Standard: UNE-EN 1555 

Copper pipe: 

Material: Cu. 

Color: Red salmon. 

Standard: UNE-EN 1050 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ELECTRICAL FACILITY 
 
7.1 SCOPE OF THE PROJECT 
This project aims to define the description and justification of technical calculations for the installation 
of electricity and laying on the ground, in order to comply with current regulations to carry out the 
supply of electricity to all devices consumption for a hotel consists of 2 buildings. 
 
7.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 
The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Avenue and Charles Street Buïgas Torremolinos. 
The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of a draft executive facilities of a hotel. 
 
7.3 PROJECT AUTHOR 
The author of this project is: Maria Jose Martinez Blancas. 
 
7.4 AUTHORIZED INSTALLER 
The installation will be done by the company chosen by the owner. 
 
7.5 UTILITY COMPANY. 
Iberdrola is the company that manages the supply of electric service to the hotel. 
 
7.6 REGULATIONS 
For the realization of the project has taken into consideration the following rules, regulations and 
ordinances in effect on the date they were made: 
-Royal Decree 842/2002 of 2 August, approving the Low Voltage Electrotechnical Regulation and 
complement their technical instructions. 
In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
installations in buildings and plumbing supply network. 
 
7.7 DESCRIPTION OF THE FACILITY OF ELECTRICITY 
The power supply is made by a single distributor for the entire concert with a power supply voltage of 
400/230 V, 50 Hz. 
The facility will consist of the following elements: 
 
-Transformer. 
-Attacks. 
Set-Protection and measuring. 
General line-feed. 
Table-general control and protection. 
Sub-general control and protection panels on each floor. 
-Electrical circuits needed. 
-Dashboard and protection of each room. 
-Grounding. 
 
The hotel will have a transformer with a single connection to feed the General Safety Protection. It will 
be connected to the general network of underground way. 
The general food supply power to a centralized form of control and measurement, in our case will be a 
TMF10-400 will be placed on the ground floor, in the area of administration. 
Being a building for public areas is important to distribute the electrical installation placing a general 
picture of the various buildings and side panels for floors and rooms. 
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From TMF10-400 will bypass the individual to the general picture of the buildings. The general picture 
of distribution must be placed in the closest possible food (attack, bypass single), and placed the control 
and protection devices. The general picture is inside a cabinet building. 
General picture of these circuits will: 
 
General-Line Building B. 
Electrical Circuit multipurpose room downstairs. 
Circuit power management area downstairs. 
Electrical Circuit lobby floor. 
Circuit Electric Area restaurants downstairs. 
Electrical Circuit outside. 
Circuit electric fan coils ground floor. 
Circuit Electric HVAC. 
Circuit electric fan. 
Circuit electric boiler. 
Circuit-electric photovoltaic system. 
Electrical Circuit telecommunications. 
Circuit electrical box that feeds the sub floor first. 
Circuit-electric sub box that feeds the second floor. 
Circuit-electric sub box that feeds the plant cover. 
For the building, the first floor will be a scorecard and secondary protection and control feed: 
Electrical Circuit interior rooms. 
Circuit electrical distributors and lobby. 
For Building A, second floor there will be a scorecard and secondary protection and control feed: 
Electrical Circuit interior rooms. 
Circuit electrical distributors and lobby. 
Circuit electric lifts. 
For the building, the ground will be covered dashboard and a secondary monitor and feed protection: 
electrical-circuit camera technique. 
For Building B, ground floor there will be a scorecard and secondary protection and control feed: 
Electrical Circuit interior rooms. 
Circuit electrical distributors and lobby. 
For building B on the first floor there will be a scorecard and secondary protection and control feed: 
Electrical Circuit interior rooms. 
Circuit electrical distributors and lobby. 
For building B on the second floor there will be a scorecard and secondary protection and control feed: 
Electrical Circuit interior rooms. 
Circuit electrical distributors and lobby. 
 
For building B, the plant will cover a scorecard and secondary protection and control feed: 
Electrical Circuit chamber technique. 
All these circuits run through ceiling to reach each room and feed the different lights, plugs or appliance 
electricity consumption. 
Electrical cables are grouped and placed on trays suspended on steel cables has wrought greater. 
For the passage of the vertical drawers used vertical brickwork. 
All these elements will be placed in common areas of the building and have records for the repair and 
control by the competent technicians. 
The circuit will be individually protected tube XLPE & POL. Each circuit will have a different diameter, 
depending on the intensity of the electrical wires. 

All the wiring is provided with grounding at points of consumption, it must be of the same section as the 
phase conductors. Sunset on the Earth must, on the whole, respond to prescribed ITC-BT-18. 
The development is grounded or union power directly without any protection or fuse, a part of the 
electrical circuit or conductive part not belonging to the same through a grounding electrode or with a 
group of electrodes buried on the ground. 
7.7.1 Transformation Station. 
The transformer of 650 KVA will be owned by the subscriber. 
 
7.7.2 Assault. 
The attack is part of the installation of the distribution network, which feeds the general safety protection 
unit or functional equivalent (CGP). Drivers will be copper. This line is regulated by the ITC-BT-11. 
Depending on the layout, the installation system • Installation and characteristics of the network, the 
connection will be underground. 
The cables will be isolated, assigned voltage 0.6 / 1 kV, and can be installed directly buried under tube 
inside a ditch. 
The following drivers have the unipolar connection: 3x185 +2 x185 mm2 CU protected rigid tube with a 
diameter of 250mm insulation level: 0.6 / 1 kV cross-linked polyethylene (XLPE), no propagation of fire 
and smoke emission and with reduced opacity. Go inside a trench 50 x 110cm, flowing perpendicular to 
the main front to get the same facade. 
This part of the installation will be made by the supplier, so the design should be based on the rules 
governing this. 
 
7.7.3 General Safety Protection.  
The CGP will be placed on the main facade. Opening the door to the outside and will always 
be accessible. Its location will be set by mutual agreement between the property and the 
supplier. • will always settled in a niche wall that closes with a metal door preferably with 
degree of protection IK 10 according to UNE-EN 50102, clad externally in accordance with 
the characteristics of the environment and be protected corrosion, having a lock or padlock 
normalized to the supplier. 
In the niche is then predicted the holes needed to accommodate the duct input connection. The 
boxes measure of protection and use correspond to the types listed in the technical 
specifications of the supplier that have been approved by the competent Public 
Administration, depending on the number and nature of the supply. • installed within the same size 
installed fuse circuit in all phase conductors or polar, with power cuts at least equal to the expected short-
circuit current at the point of installation. 
 
In our case the choice is CGP CGP-9-400 because it is a three-phase supply, the input connection is 
underground and referral, and the output is air. To be 400, since it must withstand the intensity is 400 A. 
The boxes measure of protection and fulfill everything on the subject indicated in the UNE-EN 60439-1, 
will flammability grade as indicated in the UNE-EN 60439 -3, once installed have a degree of protection 
IP 43 IK 09 according to UNE 20324 and UNE-EN 50102 and can be sealed. 
The envelope must have the necessary internal ventilation to ensure no formation of condensation. The 
transparent material for reading will be resistant to the action of ultraviolet rays. 
General Provisions of this type are included in the box ITC-BT-13. 
 
7.7.4 General Power Line. 
The general line of food is the line that connects the CGP with TMF 10-400A. The route will be from 
niche to ceiling cranes, which will run up to the administration area, where TMF is the 10-400A. 
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Unipolar conductors shall consist of the following: 3x185 +2 x185 mm2 CU protected rigid tube with a 
diameter of 250mm insulation level: 0.6 / 1 kV cross-linked polyethylene (XLPE), no propagation of fire 
and smoke emission and opacity reduced. 
TMF 7.7.5 10-400A. 
According to the power contract will settle in the area • Management of a team as the type TMF 10-
400A. Within this there will be the following: 
Toroidal transformer differential protection-sensitive and 300 dt. 
General Auto-Switch 160 A to 143 A with a regulated power cut 15ca curves B and C. 
Set-active and reactive power measurement with clock time. 
Short circuit-disconnectors and safety sheets DIN 3 bases. 
Reading devices measuring equipment shall be located at a height between 0.70 and 1.80 m. 
 
7.7.6 Derivation individual. 
It is part of the installation, based on the extent of protection and safety, supplies electricity to a facility 
user. Includes safety fuses, all measuring and control devices and general protection. Is regulated by the 
ITC-BT-15. 
Derivation individual will call the stretch from the TMF-400S to Table 10 Command and General 
Protection of the building. Support the total power of the building. 
 
7.7.7 Scorecard and protection of plant secondary. 
The general control and protection devices will be located in areas accessible to and installers. In 
establishments where appropriate, be placed in a box for switch power control, immediately before the 
other devices in separate sealed compartment. This box will be placed in the same box where you placed 
the general control and protection devices. 
The individual device control and protection of each of the circuits, which are the origin of the interior 
installation, can be installed in separate boxes and elsewhere. 
In local or common use by the public should take precautions for protection and control devices are not 
accessible to the general public. 
The height to which the devices are placed general and individual control and protection circuits, 
measured from the ground level will be between 1 and 2 m. 
The envelopes of pictures to standard UNE-EN 20451 and EN 60439-3 with a minimum degree of 
protection IP 30 IK07 according to UNE 20324 and UNE-EN 50102. The envelope for power control 
switch will be sealed and dimensions according to the type of supply and tariff. Their characteristics and 
types correspond to model formally approved. 
The general and individual control devices and protection have at least the following: 
A general switch-auto cutting omnipolar, of varying intensity depending on the power that supports that 
allows its manually operated and is equipped with features to protect against overload and short circuits 
(according to ITC-BT-22). Have enough power to cut the intensity of short circuit may occur at the point 
of installation, ca 4.5 at least. This switch is independent of the switch power control. 
-A circuit breaker usually assigned intensity greater than or equal to the breaker, designed to protect 
against indirect contacts of all circuits (according to ITC-BT-24). 
If the type or nature of the facility • rules one installed circuit breaker for each circuit or group of 
circuits, we could dispense with the circuit breaker generally provided that will protect all circuits. • 
Should you install more than one circuit breaker in series, there will be a selectivity among them. 
All masses of electrical equipment protected by a single protection device must be interconnected and 
linked by a protective conductor to a single touchdown. 
 
7.7.8 Installation inside the building: Lights.  
The models used are specified lighting levels calculations and Lighting • by each local 
program Dialux, located in the annex of the project. 

The fixtures selected for the interior of buildings are: 
Be placed type downlight ceiling lamps for indoor recessed ceiling of 18w and 25w each. The 
first will be placed in the rooms and en suite bathrooms. And the second is placed in the 
restaurant, public baths ground floor in the main hall and side in the area of administration, 
the camera safe in reception rooms and ground techniques the A building techniques and 
cameras cover both buildings. 
Be placed fluorescent type lights for indoor ceiling-mounted ceiling of 3x18w, 2x36w and 
3x36w each. The first will be placed in the kitchen of service. The latter are placed in offices, 
distributors of both buildings and the halls of the first floor and second floor in a building and all 
the hallways of the building B. The third will be placed in the main kitchen and utility room. 
They placed high quality decorative lights for indoor installation with suspended 42W, the 
reception and the perimeter of the restaurant tables. 
The fixtures selected for the exterior of the buildings are as follows: It placed lights for outdoor 
type of lantern 250w each. Will spread around the perimeter to provide light to step out from the 
building to the entrance of the building B and multipurpose room. 
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8. FACILITY OF TELECOMMUNICATIONS 
 

8.1 SCOPE OF THE PROJECT 
This project aims to define the technical characteristics of the installation of telecommunications, in 
order to comply with current regulations, giving users access to the hotel's Internet (STBA), cable and 
satellite radio (RTV) and dial (STDP) in a hotel consists of 2 buildings. 
 
8.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

8.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

 
8.4 AUTHORIZED INSTALLER 
The installation will be done by the company chosen by the owner. 
 
8.5 REGULATIONS 
For the realization of the project has taken into consideration the regulations prevailing at the date of 
realization of the same: 
- Royal Decree 346/2011 of 11 March, approving the Regulations of the public telecommunication 
infrastructure for access to telecommunication services inside buildings. 
 
8.6 DESCRIPTION OF INSTALLATION 
In Buïgas Charles Avenue is the entrance chamber. A front line of the chest are called registration link 
that connects the wiring coming from the company Enclosure of Outdoor Telecommunications Facilities 
• Lower (Ritian) buried that runs parallel to the north west of the building A. On the ground floor of 
building B is the Ritian, which communicates with the Enclosure of Outdoor Telecommunications 
Facilities • Superior (RITS) for ceiling ground floor of the building to the center of where it immediately 
rises vertically ground to cover, place where is located the RITS. 
The main pipeline runs through these two sites and also in the building, which has three vertical uprights 
to distribute peace building. Ritian of the building runs buried in entering cranes. 
The main pipe pipes emerge some branches called secondary, that serve to distribute the signal wiring 
with a minimum of user access points (PAU). It allows up to eight secondary channel for Peace. 
Peace is installed in each room of the hotel that requires some. In each room there may be one or more 
databases to access terminal (BAT). 
The number of hotel PAU PAU is 57 and the chamber entrance must be 600 x 600 x 800 mm. 
Be placed in caskets step in channeling external interspersed with minimum internal dimensions 400 x 
400 x 400 mm, the intersection point of two straight non-aligned. 
 
8.6.1 Entry general Point. 
It is the element that happens walls allowed in the construction of the outer pipe, capable of 
accommodating tubes of 63 mm outer diameter coming from the chamber entrance. 
When channeling it through tubes have been placing records link (cabinets, chests or 

junction boxes) in the following cases: 
a) Every 30 meters in length and 50 m in pipeline built by channeling surface. 
b) each 50 m long sections in underground wiring for totally straight. 
c) At the point of intersection of two straight non-aligned. 
d) Within 600 mm before the intersection in one section of the two you have. In the latter case, the curve 
at the intersection must have a minimum radius of 350 mm and presents the concave deformation of the 
tube. 
The minimum size of these records link are 450 x 450 x 120 mm (height x width x depth) in the case of 
records on the wall. In the case of manholes, the minimum internal dimensions are 400 x 400 x 400 mm. 
For the top entry of the building. 
In this channel, the cables run between the elements of recruitment (antennas) and the entry point to the  
building (walls happens). The number and size is 2 to 40 mm. 
 
8.6.2 Enclosures. 
The enclosures must have demarcated spaces on the ground for each type of telecommunication service. 
Must be equipped with a system of trays, ladder trays or channels for the laying of cables appropriate and 
have been around the inside perimeter of the ceiling to 300 mm. 
They have a metal access door with minimum dimensions 180 x 80 cm in the case of enclosures with 
side access opening to the outside, and must have locks with common key for different authorized users. 
Access to these areas should be controlled and the key should be held by the owner of the building, or 
the person delegated by them, which should facilitate access to various operators to perform the • 
installation work and maintenance required. 
It is recommended to install in a strategic place and community, and if it can be built, or a cash deposit 
metal or plastic with hinged door and lock antirossinyol, which contain passwords for different 
enclosures • installation of telecommunication facilities of the building. A key to the case must be 
referred to the owner of the building, or the person or persons delegated. Other keys may operate in the 
case of different operators to provide telecommunications services in the building. 
Ritian will be at the ground floor of the B building with dimensions of 3000 (width) x 2000 (depth) x 
2300 (height) in mm and the RITS will be at floor roof of the building B with dimensions of 4000 
(width) x 2000 (depth) x 2300 (height) in mm. 
Construction features. 
• Precincts installation of telecommunication facilities must have the following minimum construction 
features: 
a) Enrajolament: rigid pavement dissipate electrostatic charges. 
b) Walls and ceiling with sufficient load-bearing capacity. 
Ventilation. 
The site shall have direct natural ventilation allowing a total renovation of the local air at least twice per 
hour. 
Identification of the facility. 
In all areas of telecommunications facilities • Facilities must have a minimum plate size of 200 x 200 
mm (width x height), fire resistant and located in a visible place between 1,200 and 1,800 mm in height, 
where display the registration number assigned by the Provincial Inspectorate of the 
Telecommunications technical project installation. 
 
8.6.3 Main Pipe. 
The main pipeline will have a total of 57 PEACE and PEACE as there's less to feed will decrease the 
number of tubes installed. 
The main pipeline will be: 
1 tube RTV 
1 tube every 20 PAU (PAU 57 have not reached 60) = 2 Tubes 
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1 tube coaxial cable 
1 tube fiber optic cable 
1 for every 15 Tube Reserve Tubes PAU = 3 
Total = 8 tubes of 50 mm diameter. 
 
8.6.4 Channeling secondary. 
Check out the piping secondary side should be enough capacity to accommodate all cables for 
telecommunication services which serve the PAU. This channel is materialized through tubes in their 
community sections should be at least 4 tubes, which must be used in the following: 
 
a) for a pair or twisted pair cables. 
b) for coaxial cables TBA services. 
c) A coaxial cables for RTV service. 
d) for fiber optic cables. 
8.6.5 Channeling interior (PAU). 
Access point, users should be placed in a derivation step log-type which must leave the house three tubes 
of 25 mm outer diameter, using the following: 
a) for a pair or twisted pair cables and fiber optic cables. 
b) for coaxial cables TBA services. 
c) A coaxial cables for RTV service. 
8.6.6 Records step. 
The records are not preiniciades boxes with side entrances and equal in their four walls, which can be 
coupled multi adjustable cone diameter tubes for input. What will be will be used Dimensions: 
360x360x120 mm. 
 
8.6.7 Records network termination (RTR). 
Should be inside the home, local office or common room of the building and embedded in the wall and 
surface mount when using channel; must have the necessary entries for the secondary channel the 
interior of users accessing. The minimum dimensions shall be as follows: 
For an option recessed in wall and provision of equipment mainly vertical, 500 x 600 x 80 mm (when the 
latter is the depth dimension). 
In the enclosures must be set up • the various elements of the interior of a volume so that it is free of 
cables and devices for future installation, if any, elements of network termination, formed by a surface 
on the bottom of the surround panel with minimum dimensions of 300 x 500mm and its projection 
perpendicular to the top of this, when the disposition of the equipment is primarily vertical, or a volume 
proportional available when the equipment is primarily horizontal. 
The tops of the envelopes of the records should be easy to open with hinged lid, and in cases where they 
are used to house active equipment must have a vent able to evacuate the heat produced by the power 
dissipated for these (estimated at 25 W). In any case, the envelopes of the records should be a durable 
material that supports the temperatures derived from the operation of the devices, if any, lin • installed 
inside. 
All envelopes must be installed • establish a minimum distance of 200 mm and a maximum of 2,300 mm 
from the ground. 
 
8.6.8 Control of internal telephone. 
Will require control of mobile users of the hotel and the offices of the administration. This system is 
done by a central digital-TDA Hybrid IP series from Panasonic. These are communication systems that 
combine the reliability of digital exchanges with all the benefits that IP technology provides. As a result 
of the combination obtained PBX solutions that integrate advanced telephony and messaging, mobility 
Dect high confidentiality, Voice over IP (VoIP), high interoperability of data management systems 

(CRM, call center, hospitality, etc.. ) thanks to a very high flexibility of CTI, really efficient and flexible 
communication. 
This center is connected to the Internet, as well as all mobile users. 
• The plant will be moved to a central digital Panasonic IP-hybrid model 
KX-TDA100, and have the following characteristics: 
 
Up to 64 lines. 
Total integration with Panasonic voice mail systems. 
Interconnect power by IP technology, ISDN, QSIG, E1 or E & M. 
Features of Call Center monitoring group, etc.. 
Can be shared by up to 8 companies. 
Possibility of up to four programmable slots per day (day, night, lunch and break). 
Supports CTI (Computer Telephony Integration). 
New range of specific phones Digital KX-76XX series and the possibility of using cell ranges above.
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 9. FIREFIGHTING FACILITY 
 
9.1 SCOPE OF THE PROJECT 
This project aims to define the description and justification of technical calculations for the installation 
of fire in order to comply with current regulations, to provide bases equipped fire (Bias), fire 
extinguishers, fire detectors fire, automatic sprinklers, emergency lighting and emergency signs for a 
hotel consists of 2 buildings. 
 
9.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

9.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

 
9.4 AUTHORIZED INSTALLER 
The installation will be done by the company chosen by the owner. 
 
9.5 REGULATIONS 
For the realization of the project has taken into consideration the following rules, regulations and 
ordinances in effect on the date they were made: 
-C.T.E. Technical Building Code, IF DB Security in case of fire, February 2010. 
-Royal Decree 1942/1993 of 5 November, approving the Regulation of Outdoor Facilities • Fire 
Protection. 
In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
installations in buildings and plumbing supply network. 
 
9.6 DESCRIPTION OF FACILITY 
The installation of fire needed for the hotel consists of two buildings with a height of less than 28 m will 
consist of installation of Bias, fire with fire extinguishers, fire evacuation signage and lighting by 
emergency, fire alarms and detectors with their innkeeper and a hydrant outside. 
 
 
CLASSIFICATION OF LOCAL AND SPECIAL RISK AREAS IN INTEGRATED BUILDING 
Intended use of the area Low Risk  Medium Risk  High Risk  Area and Volume 

File 100<V≤ 200 
m3 200<V≤ 400 m3 V>400 m3 55m3 = has no risk 

Kitchens installed 
capacity by 20<P≤30 kW 30<P≤50 kW P>50 kW 40 KW 

Hall of refrigerating 
machine P≤400 kW P>400 kW / 0,975kW = has no 

risk 

Local electricity meter 
boxes and general. In any event. / / / 

9.6.1 Task. 
The connection to the network fire attack is very similar to the individual in terms of their composition 
and assembly of accessories, but with the particularity that the password must be open permanently 
sealed. Then this must be connected to the facility interior to provide fire hydrants inside the existing 
installation. 
 
9.6.2 Extinguishers. 
We have a fire extinguisher in the entrance hall of the building, in hallways or distributors in each 
staircase plants, so the route in each plant from any origin to escape a fire extinguisher is less than or 
equal to 15 meters. There will be a total of 30 fire extinguishers in the building for 19 A and 10 B. The 
building 
Each extinguisher will effectively be at least 21A-113B (for fires in solids and B rings of raw liquid). 
Determining the risk of fire in places where there is a special risk, according to DB IS SPREAD INSIDE 
1. 
The location of fire extinguishers that will be easily visible and accessible, located close to the point 
where it is considered more likely to start a fire, if possible near the exits and preferably attached to 
vertical supports so that the top of the extinguisher remains, at best, at 1.70 meters above the ground. 
 
9.6.3 Hydrants equipped. 
According to the hydrants equipped regulations be located, whenever possible, to a maximum distance of 
5 meters from the outputs of each sector of fire, which constitute no obstacle to their use. The maximum 
separation between each hydrants equipped and the nearest is 50 m. The distance from any point of the 
protected premises to the nearest FHC should not exceed 25 m. Should be maintained around each 
hydrants equipped area that allows unobstructed access to her and her maneuver without difficulty. 
According to SI 4 CTE forces it in case the building has a floor area greater than 500 m2. 
The network of water pipes is steel, diameter and pressure in order to ensure dynamic spearhead of at 
least 3.5 kg / cm ² and a maximum of 5 kg / m². Have a minimum flow of 3.3 l / s. The pipeline network 
will provide for an hour at least, the hypothesis of simultaneous operation of the two hydraulically most 
unfavorable hydrants equipped, a minimum dynamic pressure of 2 bar the exit hole of any hydrants 
equipped. The hydrants equipped will be mounted on a rigid support so that the height of its center 
remains at a maximum 1.50 m above ground level or more height if it is bies 25 mm, if the filter and 
opening the valve manually if they exist, are located in and around fulfill the provisions mentioned in the 
UNE 23402 and UNE 23403. 
 
9.6.4 Fire Detectors. 
The automatic fire detection and characteristics and specifications conform to the standard UNE 23007. 
The fire detectors needed before manufacturing or importing, tested in accordance with specified in 
Article 2 of RIPCI, justifying compliance with established standard UNE 23007. The thermostatic be the 
type of work area of 30 m2, kitchen workers in the cellar of the restaurant's kitchen and refrigeration and 
freezing chambers. In the rest of the building type ion detectors are dual camera with a working area of 
70 m2, consisting of an outer ionization chamber and an ionization chamber inside, the rest of the 
building. 
 
9.6.5 Signaling and Control Centre. 
Will steel sheet 2 mm thick, painted with textured epoxy baked. The fire alarm signal will be made to 
areas, there is a general alarm fire higher light level. All lines detection is continually monitored find 
producing a fault signal indicating area and cause. 
The power unit of the plant will have a battery system, maintenance, able to supply for the entire system 
in case of network failure. It will be located in the ground floor of directors. 
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9.6.6 Manual fire alarm system. 
The manual fire alarm system shall consist of a set of switches that will cause voluntarily and transmit a 
signal to a central control and signaling constantly monitored, so it is easy to identify the area in which 
the switch has been activated. Be like "ROMPASE in cases of incendiary." There will need to hammer 
its activation, so long a simple manual pressure. The box is molded in red plastic which appear in the 
printed word "FIRE" as well as instructions for the use of the button. 
The power supply system manual alarm button, its features and specifications must meet the same 
requirements as power sources for automatic detection; the secondary source may be common to both 
systems. 
The alarm button is placed so that maximum travel distance from any point to reach a button does not 
exceed 25 meters. 
 
9.6.7 Automatic fire sprinkler system.  
The automatic fire sprinkler systems shall consist of batteries CO2 bottles. These 
batteries bottles are connected with a flexible distribution network that has at its end 
automatic sprinklers (Sprinklers). 
Sequence of operation: 
1 - Activates the sprinkler by the presence of heat (fire detected). 
2 - Download the CO2 on the fire as soon as it is activated. (Extinguish the fire). 
3 - If the fire is intense and not controlled by the first sprinkler, sprinkler opens a second 
and a third if necessary. 
4 - Usually not more than 5 sprinklers activated because the fire is controlled before that happens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprinklers are made by a fuse with a liquid that reacts to a certain preset temperature. When bursts lets 
the CO2 is distributed evenly through the local stretch marks presented at the bottom. 
 
9.6.8 A communication system alarm. 
The communication system will transmit an alarm signal differentiated voluntarily generated from a 
checkpoint. The signal will, in any case, audible, having to be also visible when the noise level which is 
perceived to be greater than 60 dB (A). 
The noise level of the optical signal and, if applicable, will be perceived in each sector of fire which is 
already installed. 
The communication system of the alarm have two power supplies with the same conditions as those set 
for manual alarm systems, and can be the source of secondary common with the automatic detection and 
system manual alarm or both. 
9.6.9 Acoustic alarms. 
Will alarm bells low power consumption, powered by a micro motor and aimed at common areas. It is 
made of cast steel, the same material being the trigger baked and painted red. 
 
 
 

9.6.10  Emergency Lights. 
Is emergency lighting provided to ensure the safety of people evacuate an area or have finished a 
potentially dangerous job before leaving the area. 
 
The evacuation routes this building is equipped with a facility to perform emergency lighting in case of 
power failure. The lighting is scheduled to go into operation occurs automatically when the failure of the 
general lighting or when the voltage drops to less than 70% of its nominal value. 
In this case the evacuation route is the route from distributors, to the stairs and out the main entrance of 
the building. The installation of this lighting will be fixed and will be provided with its own sources of 
energy. 
 
You can only use the external supply to come to his office, when the source itself is made up of energy 
storage batteries or devices autonomous machines. The evacuation lighting will run, when there is a 
failure of normal power, at least for an hour, providing the lighting schedule. 
 
In evacuation routes, evacuation lighting must provide, at ground level, and the axis of the main steps, a 
minimum illumination of 1 lux. 
 
At the points where they are located equipment installations requiring fire protection and the manual use 
of lighting distribution panels, the minimum luminance shall be 5 lux. 
 
They have to address signals indicative of the routes to be followed from any origin to an evacuation 
point from which either directly visible or output signal indicates. 
 
In point of evacuation routes that have to be marked where alternatives exist that can mislead, also have 
signs mentioned above, in such a way that it is clearly indicated the correct alternative. 
 
The line circuit or emergency lights come from the General Service and will be governed by a TBS 
television that will command the ignition and extinction of blogging lighting • Security lighting 
fluorescent type. 
 
9.6.11 Evacuation routes. 
According to the regulations indicates that the length of the evacuation routes to any exit plan will not 
exceed 50 m. 
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9.6.12 Signage media evacuation. 

Evacuation: 

Direction to follow.  Direction to follow. Exit. 

Fire: 

  Extinguisher.      Alarm button.         Fire hose. 

10. FACILITY OF SOLAR PHOTOVOLTAIC

10.1 SCOPE OF THE PROJECT 
This project aims to define the technical characteristics of the installation of photovoltaic solar energy, in 
order to comply with current regulations provide extra electricity to charge a hotel consists of 2 
buildings. 

10.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

10.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

10.4 AUTHORIZED INSTALLER 
The installation will be done by the company chosen by the owner. 

10.5 REGULATIONS 
For the realization of the project has taken into consideration the regulations prevailing at the date of 
realization of the same: 
-C.T.E. Technical Building Code, DB HE-5 Minimum photovoltaic contribution of electricity, April 
2009. 
-Royal Decree 1699/2011 of 18 November 2011 regulating the network connection • Installation of 
electrical power production facilities of small power. 
In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
facilities for the disposal of buildings and sewage. 

10.6 DESCRIPTION OF INSTALLATION 
To meet the requirements of the Technical Building Code, which requires us to contribute to energy 
photovoltaic solar panels, will install these with the necessary equipment to control the power generated. 
According to Royal Decree that marks 1699/2011, the electricity generated by the facility will be 
transferred to the hotel only because now there is the possibility to transfer excess energy to the power 
company. But like in the future is expected to be able to provide electricity to the electric company will 
be installing for this purpose. 
Install 48 photovoltaic solar panels on the flat roof of the building, with a total generated power of 14.24 
kW and 58.75 kW Maximum daily. 
Connect them in parallel and will be connected to a power inverter of 15 kW is responsible for 
transforming the energy generated by the panels into alternating current to direct current to be used in the 
installation site. This investment will be located on the fourth floor deck technique in the building, and it 
will come out that the wiring sub panel and protection. 
There will be a counter output to indicate that photovoltaic electricity production generated by the 
installation. After this counter is the hotel's general counter (counter input). 
Install a driver for generated power to make sure that we send electricity to the power company. 
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Diagram of the installation: 

10.6.1 Photovoltaic panels.  
Photovoltaic panels are solar panels that produce electricity from light falling on them. The standard 
argument for classifying its power is called power and peak corresponds to the maximum power that 
each module can deliver under standardized conditions, which are: 
Radiation 1000 W/m2. 
Cell temperature of 25 ° C (not the temperature). 
The panels are installed mono-crystalline, which are providing the highest performance. And was 
obtained from pure silicon doped with boron. 
The plates are installing the trademark Siliken model SLK72P6L of 300Wp, with the following 
characteristics: 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
Power (W proof -2 / +3%) 300 

Number of cells in series 60 

Maximum power point current 8,22 A 

Maximum power point voltage 36,50 V 

Short circuit current 8,82 A 

Open circuit voltage 45,10 V 

PHYSICAL CHARACTERISTICS 
Length 1960 mm

Width 990 mm

Thickness 40 mm

Weight 23 Kg

Install a total of 48 solar panels. 

10.6.2 converter or inverter.  
The converter or inverter adapts the characteristics of the current generated by the solar 
panels to the demand of the hotel, that is, the solar panels generate direct current electricity 
consumption of appliances and hotel work with AC . It is therefore to transform direct current 
into alternating current. 
Install an SMA inverter brand, model Tripower 15000TL Sunny, with a maximum power input of 15340 
W dimensions 665 mm wide, 690 mm high and 265 mm deep. 

10.6.3 Controller power. 
The power controller is a device that constantly monitors the power generated by the solar 
photovoltaic installation. Is connected to the inverter and meter consumption connected to the 
installation site. 
The function of the controller is constantly compared with the energy consumption 
produced by the  photovoltaic system, and if the photovoltaic production exceeds 
consumption at this time, the controller acts on investors to reduce their efficiency as far as necessary 
for the production of photovoltaic system never exceeds consumption. 
Install a controller Solar World brand, model suntrol data logger STL 200 (BT). 

10.6.4 Counter output. 
To account for the production of electricity generated by the photovoltaic install a meter, which 
will serve not only to the personal nature of hotel management, but when the rules agreed to send 
excess electricity to the utility they know that this energy will pay the hotel property. 
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11. FACILITY OF LIFTS 
 
11.1 SCOPE OF THE PROJECT 
This project aims to define the description and justification of technical calculations for the installation 
of elevators in order to comply with the regulations, provide access through lifts to a hotel consists of 
two buildings. 
 

11.2 PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this project is located in the town of Salou, which belongs to the province of 
Tarragona, between the Charles Buïgas Avenue and Torremolinos Street. 

The ownership of the facility corresponds to PFG: Development of draft executive facilities of a hotel. 

11.3 PROJECT AUTHOR 

The author of this project is: Jose Maria Martinez Blancas. 

11.4 Authorized installer 
The installation will be done by the company Omega Elevator, healthy 
 

11.5 REGULATIONS 
For the realization of the project has taken into consideration the following rules, regulations and 
ordinances in effect on the date they were made: 
-C.T.E. Technical Building Code, Accessibility DB-9 SUA, February 2010. 
- N.T.E. Technical Standard Building, ITA transport facilities, elevators, 1973. 
UNE-EN 81-70:2004 / A1: 2005. Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular 
applications to passenger lifts and passenger loads. Part 70: Accessibility to lifts. 
-DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 
2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC. 
In general, all those rules, resolutions and general provisions relating to the commissioning of the 
installations in buildings and plumbing supply network. 
 
 
11.6 DESCRIPTION OF INSTALLATION 
The hotel consists of two buildings with three floors each. Access to each floor of the two buildings is by 
stairs and elevators. Each building will consist of two elevators with a capacity of 6 people per lift. 
The elevators are located in the center of the building, next to each other, having only one gate. The 
elevator doors are located in the opposite direction, for easy access from anywhere on the lobby floor and 
staircases. 
The plant will have a foundation pit reserved for the proper installation of mechanisms necessary for the 
proper operation of the lift as the spring holding the elevator. 
The engine does not need the lift machine room floor to roof, will need only a small space for installation 
between floor and second floor deck. 
 
 
 

11.6.1 The elevator. 
The elevator will be installed electrical type, brand type of Omega Elevator without machine room. The 
model chosen is megalift residential development with 616 two-mer2 a payload of 450 kg. and use for 6 
suspended direct 1:1. The total stops that are served by three building at a speed of 1, 6 m / sec. 
 
The cabin door is automatic stainless steel telescopic opening measures 800mm x 2000 mm free passage 
of tall useful and unique boarding speed control opening and closing of the door by frequency variation.  
 
The doors are automatic finishing plants in steel painted with epoxy paint. 
 
The cabin is standard range model residential sky, steel sheet of stainless steel skinplate color, size 
1000mm wide x 1250mm long and 2200mm high adapted for the disabled. 
 
The railings will be aluminum profile sidewall, however, the roof is made of metal skinox 
with matching doors and mouths with soil type slip Pirelli. 
 
The buttons are also cabin with profiles of skinox skinox. The buttons are plus type under 
standard EN81-70 with built-in light and sound confirmation of registration, and display 
information matrix of dots in blue or red. 
 
The move to electronic microprocessor integrated metal cabinet made skinox located in front of the last 
door opening. Electric drive system with speed control by frequency variation of high quality to achieve 
adequate passenger comfort, precision leveling of + /-5mm. 
 
The machine is brand tractor megadisc without reducing gearless type, built on top of 
the vacuum with a power of 4 kW at 60 rpm regulated by a decoder connected to the 
inverter to be sent information. 
 
The cables will drive high mechanical strength diameter 6 mm long, optimizing adherence and specific 
pressure on the motor pulley. Gantry frame cabin or focused, avoiding the lateral runout of the load, 
minimizing the time and every 3 meters moorings forged without the direct transmission of vibration to 
walls. 
 
Progressive parachute system performance driven by rising and falling speed 
limiter, emergency lighting equipment autonomous lighting and vacuum 
switch by switch and step on the elevator pit. 




