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1 SUPERFÍCIES ÚTILS  

1.1 TAULA SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta baixa Superfície útil Zona tèrmica en la que apareix 
Bany H1 12,18 m2 Z1 Banys públics 
Bany D1 12,34 m2 Z1 Banys públics 
Bany H2 4,79 m2 Z10 Banys públics 2 
Bany D2 4,95 m2 Z10 Banys públics 2 
Bany 3 9,31 m2 Z1 Banys públics 
Dormitori 0 11,72 m2 Z9 Habitació 3 
Dormitori 1 11,95 m2 Z3 Habitacions 2 
Dormitori 2 11,85 m2 Z3 Habitacions 2 
Dormitori 3 11,95 m2 Z3 Habitacions 2 
Dormitori 4 11,95 m2 Z2 Habitacions 1 
Dormitori 5 11,85 m2 Z2 Habitacions 1 
Dormitori 6 11,61 m2 Z2 Habitacions 1 
Dormitori 7 17,27 m2 Z2 Habitacions 1 
Dormitori 8 17,27 m2 Z2 Habitacions 1 
Dormitori 9 12,54 m2 Z2 Habitacions 1 
Dormitori 10 15,21 m2 Z2 Habitacions 1 
Passadís habitacions 54,61 m2 Z5 Passadís general 
Pas 1 3,03 m2 Z17 Distribuïdor principal 
Pas 3 4,59 m2 Z4 Sala tècnica 1 
Cambra telecomunicacions 3,29 m2 Z4 Sala tècnica 1 
Cambra elèctrica 2,72 m2 Z4 Sala tècnica 1 
Cambra ascensor 8,22 m2 Z4 Sala tècnica 1 
Sala calderes 7,31 m2 Z4 Sala tècnica 1 
Maquinària ascensor 2,85 m2 Z4 Sala tècnica 1 
Vestíbul 1 18,77 m2 Z6 Vestíbul 
Distribuïdor principal 45,41 m2 Z17 Distribuïdor principal 
Distribuïdor 2 17,45 m2 Z6 Vestíbul 
Vestuari 1 10,73 m2 Z7 Vestuari 1 
Vestuari 2 7,52 m2 Z13 Vestuaris 2 
Vestuari 3 12,16 m2 Z13 Vestuaris 2 
Espai eines 2,62 m2 Z8 Sala d’eines 
Menjador 152,10 m2 Z11 Menjador 
Rebost 10,31 m2 Z12 Cuina i bugaderia 
Cambra frigorífica 3,62 m2 Z12 Cuina i bugaderia 
Cuina 23,18 m2 Z12 Cuina i bugaderia 
Cuina-neteja 16,43 m2 Z12 Cuina i bugaderia 
Bugaderia 19,31 m2 Z12 Cuina i bugaderia 
Despatx RRHH 18,31 m2 Z14 Despatx RRHH 
Sala reunions 12,70 m2 Z16 Despatx reunions 
Infermeria 1 13,28 m2 Z15 Infermeria 
Infermeria 2 9,60 m2 Z15 Infermeria 
Cambra calefacció 15,48 m2 Z18 Sala calderes 
Traster 9,94 m2 Z18 Sala calderes 
TOTAL 694,28 m2  
Pati 20,74 m2  
Porxo 6,00 m2  
TOTAL 26,74 m2  
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1.2 TAULA SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Planta primera Superfície útil Zona tèrmica en la que apareix 
Bany H3 18,51 m2 Z21 Banys públics 
Bany D3 18,51 m2 Z21 Banys públics 
Dormitori 11 14,05 m2 Z24 Habitacions 3 
Dormitori 12 11,34 m2 Z24 Habitacions 3 
Dormitori 13 11,95 m2 Z23 Habitacions 2 
Dormitori 14 11,85 m2 Z23 Habitacions 2 
Dormitori 15 12,17 m2 Z23 Habitacions 2 
Dormitori 16 12,17 m2 Z22 Habitacions 1 
Dormitori 17 11,85 m2 Z22 Habitacions 1 
Dormitori 18 12,59 m2 Z22 Habitacions 1 
Dormitori 19 17,30 m2 Z22 Habitacions 1 
Dormitori 20 17,30 m2 Z22 Habitacions 1 
Dormitori 21 11,85 m2 Z22 Habitacions 1 
Dormitori 22 13,88 m2 Z22 Habitacions 1 
Dormitori emergència 12,27 m2 Z31 Despatxos 
Passadís habitacions 43,42 m2 Z26 Passadís 1 

Z27 Passadís 2 
Neteja 2,93 m2 Z25 Sala neteja 
Distribuïdor entrada 56,61 m2 Z28 Distribuïdor 1 
Distribuïdor 2 14,43 m2 Z29 Distribuïdor 2 
Pas 1 1,44 m2 Z30 Banys públics entrada 
Pas 2 3,37 m2 Z33 Centre de dia 
Bany 1 3,97 m2 Z30 Banys públics entrada 
Bany 2 1,78 m2 Z30 Banys públics entrada 
Bany 3 2,30 m2 Z34 Bany treballadores 
Bany 4 4,01 m2 Z35 Banys públics centre de 

dia 
Bany 5 4,69 m2 Z35 Banys públics centre de 

dia 
Serveis tècnics 1,15 m2 Z36 Espai tècnic  
Centre de dia 65,87 m2 Z33 Centre de dia 
Despatx directora 14,07 m2 Z31 Despatxos 
Sala activitats 63,70 m2 Z32 Sala d’activitats 
Teràpia ocupacional 39,87 m2 Z32 Sala d’activitats 
TOTAL 531,20 m2  
Terrassa 108,30 m2  
Porxo entrada 38,20 m2  
TOTAL 146,50 m2  
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1.3  TAULA SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEGONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUPERFÍCIE INTERIOR ÚTIL..................... ................................  1551,38 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE EXTERIOR ÚTIL..................... ............................... 173,24 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta segona Superfície útil Zona tèrmica en la que apareix 
Distribuïdor principal 65,56 m2 Z39 Distribuïdor principal 
Distribuïdor 2 2,38 m2 Z39 Distribuïdor principal 
Dormitori 23 17,61 m2 Z42 Habitacions 3 
Bany 23 3,25 m2 Z46 Bany individual 4 
Dormitori 24 16,00 m2 Z41 Habitacions 2 
Bany 24 3,80 m2 Z45 Bany individual 3 
Dormitori 25 18,21 m2 Z41 Habitacions 2 
Bany 25 4,08 m2 Z49 Bany individual 7 
Dormitori 26 17,74 m2 Z41 Habitacions 2 
Bany 26 4,15 m2 Z49 Bany individual 7 
Dormitori 27 18,19 m2 Z41 Habitacions 2 
Bany 27 4,00 m2 Z47 Bany individual 5 
Dormitori 28 18,39 m2 Z41 Habitacions 2 
Bany 28 4,00 m2 Z47 Bany individual 5 
Dormitori 29 18,54 m2 Z41 Habitacions 2 
Bany 29 4,13 m2 Z48 Bany individual 6 
Dormitori 30 19,37 m2 Z41 Habitacions 2 
Bany 30 4,26 m2 Z48 Bany individual 6 
Dormitori 31 14,34 m2 Z40 Habitacions 1 
Bany 31 3,99 m2 Z43 Bany individual 1 
Dormitori 32 11,96 m2 Z40 Habitacions 1 
Bany 32 3,99 m2 Z44 Bany individual 2 
Dormitori 33 12,16 m2 Z40 Habitacions 1 
Bany 33 3,99 m2 Z50 Bany individual 8 
Bany general 6,18 m2 Z51 Bany públic 
Sala TV 23,10 m2 Z52 Sala TV 
Sala serveis 2,53 m2 Z53 Sala tècnica 
TOTAL 325,90 m2  
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2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIX (ZONA ANTIGA)  526,48m2

  
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIX (ZONA NOVA)  282,50 m2 
50% SUPERFÍCIE EXTERIORS  13,37 m2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA  822,35  m2 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA (ZONA ANTIGA) 319,88 m2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA (ZONA NOVA) 339,00 m2 
50% SUPERFÍCIE EXTERIORS  73,25 m2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA   732,13 m2

  
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA  388,80 m2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA  388,80  m2 
 
 
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA  1943,28 m2  
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3 CÀLCULS GUANYS SENSIBLES I LATENTS 
 
Es realitzaran tots els càlculs de guanys latents i sensibles. 
 
Bombetes fluorescents compactes 23W – 9,66 pèrdues 
Fluorescents lineals 36 W – 15,12 pèrdues 
 
Les formules són: 
Qsensible = Qequipaments + Qil·luminació 

Qlatents = Qequipaments 

   
Z1 Banys públics 1: 

Qil·luminació = 13 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 13 = 125,6 W 

Qil·luminació = 125,6 W / 35,2m2 = 3,56 W/m2 

 

Qsensible  = 3,56 W/m2 

 

Z2 Habitacions 1: 

Qil·luminació = 9 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 9 = 86,9 W 

Qil·luminació = 86,9W / 102,4m2 = 0,84 W/m2 

 

Qsensible = 0,84 W/m2 

 

Z3 Habitacions 2: 

Qil·luminació = 3 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 3 = 29,0 W 

Qil·luminació = 29,0W / 37,3m2 = 0,78 W/m2 

 

Qsensible = 0,78 W/m2 

Z4 Sala tècnica 1: 

Qil·luminació = 6 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 6 = 58,0 W 

Qil·luminació = 58,0W / 31,8m2 = 1,82 W/m2 
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Qsensible = 1,82 W/m2 

 

Z5 Passadís general: 

Qil·luminació = 11 fluorescents lineals 

Qil·luminació = (36 x 0,42 pèrdues) x 11 = 166,3 W 

Qil·luminació = 166,3W / 58,7m2 = 2,83 W/m2 

 

Qsensible = 2,83 W/m2 

 
Z6 Vestíbul: 

Qil·luminació = 6 fluorescents lineals 

Qil·luminació = (36 x 0,42 pèrdues) x 6 = 90,7 W 

Qil·luminació = 90,7W / 37,0m2 = 2,45 W/m2 

 

Qsensible = 2,45 W/m2 

 
Z7 Vestuari 1: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 12,4m2 = 0,78 W/m2 

 

Qsensible = 0,78 W/m2 

 

Z8 Sala d’eines: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 2,6m2 = 3,72 W/m2 

 

Qsensible = 3,72 W/m2 
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Z9 Habitació 3: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 13,3m2 = 0,73 W/m2 

 

Qsensible = 0,73 W/m2 

 

Z10 Banys públics 2: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 10,23m2 = 1,89 W/m2 

 

Qsensible = 1,89 W/m2 

 

Z11 Menjador: 

Qequipaments = 1 TV 

Qequipaments = 204W 

Qequipaments = 204W / 148,75m2 = 1,37 W/m2 

 

Qil·luminació = 20 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 20 = 193,20 W 

Qil·luminació = 193,20W / 148,75m2 = 1,30 W/m2 

 

Qsensible = 1,37 + 1,30 = 2,67 W/m2 

 

Z12 Cuina i bugaderia: 

 

Qsensible = Qequipaments + Qil·luminació 

 

Qequipaments = Cafetera 1l + Fregidora + Taula calenta + Forn + Graella carn 

Qequipaments = 66 + 1105 + 117 + 1326 + 1134 = 3748 W 

Qequipaments = 3748W / 75,9m2 = 49,4 W/m2 

 

Qil·luminació = 12 fluorescents lineals 
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Qil·luminació = (36 x 0,42 pèrdues) x 12 = 181,4 W 

Qil·luminació = 181,4W / 75,9m2 = 2,4 W/m2 

 

Qsensible = 49,4 + 2,4 = 52,8 W/m2 

 

Qlatents = Qequipaments 

 

Qlatents = Cafetera 1l + Fregidora + Taula calenta + Forn + Graella carn 

Qlatents = 66 + 1657 + 146 + 1326 + 611 = 3806W     

 

Qlatents = 3806W / 75,9m2    = 50,1 W/m2 

 

Z13 Vestuaris 2: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 18,54m2 = 1,04 W/m2 

 

Qsensible = 1,04 W/m2 

 

Z14 Despatx RRHH: 

Qequipaments = 2 PC + 1 impressora 

Qequipaments = (100x2)+152 = 352W 

Qequipaments = 352W / 18,01m2 = 19,54 W/m2 

 

Qil·luminació = 8 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 8 = 77,28 W 

Qil·luminació = 77,28W / 18,01m2 = 4,29 W/m2 

 

Qsensible = 19,54 + 4,29 = 23,83 W/m2 
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Z15 Infermeria: 

Qequipaments = 1 PC  

Qequipaments = 100W 

Qequipaments = 100W / 23,30m2 = 4,29 W/m2 

 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 23,30m2 = 0,83 W/m2 

 

Qsensible = 4,29 + 0,83 = 5,12 W/m2 

 

Z16 Despatx reunions: 

Qil·luminació = 3 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 3 = 28,98 W 

Qil·luminació = 28,98W / 12,80m2 = 2,26 W/m2 

 

Qsensible = 2,26 W/m2 

 

Z17 Distribuïdor principal: 

Qil·luminació = 16 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 16 = 154,56 W 

Qil·luminació = 154,56W / 56,58m2 = 2,73 W/m2 

 

Qsensible = 2,73 W/m2 

 

Z18 Sala calderes: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 28,12m2 = 0,68 W/m2 

 

Qsensible = 0,68 W/m2 
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Z21 Banys públics 1: 

Qil·luminació =12 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x12 = 115,92 W 

Qil·luminació = 115,92W / 38,49m2 = 3,01 W/m2 

 

Qsensible = 3,01 W/m2 

 

Z22 Habitacions 1: 

Qil·luminació =9 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x9 = 86,94 W 

Qil·luminació = 86,94W / 100,36m2 = 0,87 W/m2 

 

Qsensible = 0,87 W/m2 

 

Z23 Habitacions 2: 

Qil·luminació = 3 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 3 = 28,98 W 

Qil·luminació = 28,98W / 37,25m2 = 0,78 W/m2 

 

Qsensible = 0,78 W/m2 

 

Z24 Habitacions 3: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 26,73m2 = 0,72 W/m2 

 

Qsensible = 0,72 W/m2 

 

Z25 Sala neteja: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 2,98m2 = 3,24 W/m2 

 

Qsensible = 3,24 W/m2 
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Z26 Passadís general 1: 

Qil·luminació = 5 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 5 = 48,30 W 

Qil·luminació = 48,30W / 46,61m2 = 1,04 W/m2 

 

Qsensible = 1,04 W/m2 

 

Z27 Passadís general 2: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 8,80m2 = 1,10 W/m2 

 

Qsensible = 1.10 W/m2 

 

Z28 Distribuïdor principal 1: 

Qequipaments = 1 PC + 1 impressora 

Qequipaments = 100 + 152 = 252W 

Qequipaments = 252W / 65,94m2 = 3,82 W/m2 

 

Qil·luminació = 13 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 13 = 125,58 W 

Qil·luminació = 125,58W / 65,94m2 = 1,90 W/m2 

 

Qsensible = 3,82 + 1,90 = 5,72 W/m2 

 

Z29 Distribuïdor principal 2: 

Qil·luminació = 7 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 7 = 67,62 W 

Qil·luminació = 67,62W / 15,30m2 = 4,42 W/m2 

 

Qsensible = 4,42 W/m2 
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Z30 Banys públics entrada: 

Qil·luminació = 3 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 3 = 28,98 W 

Qil·luminació = 28,98W / 8,71m2 = 3,33 W/m2 

 

Qsensible = 3,33 W/m2 

 

Z31 Despatxos: 

Qequipaments = 2 PC + 1 impressora + 1 fax 

Qequipaments = (100x2) + 152 + 100 = 452W 

Qequipaments = 452W / 28,36m2 = 15,94 W/m2 

 

Qil·luminació = 4 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 4 = 38,64 W 

Qil·luminació = 38,64W / 28,36m2 = 1,36 W/m2 

 

Qsensible = 15,94 + 1,36 = 17,30 W/m2 

 

Z32 Sala activitats: 

Qequipaments = 1 TV 

Qequipaments = 204W 

Qequipaments = 204W / 106,50m2 = 1,92 W/m2 

 

Qil·luminació = 24 fluorescents lineals 

Qil·luminació = (36 x 0,42 pèrdues) x 24 = 362,88 W 

Qil·luminació = 362,88W / 106,50m2 = 3,41 W/m2 

 

Qsensible = 1,92 + 3,41 = 5,33 W/m2 
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Z33 Centre de dia: 

Qequipaments = 1 TV 

Qequipaments = 204W 

Qequipaments = 204W / 69,46m2 = 2,94 W/m2 

 

Qil·luminació = 32 fluorescents lineals 

Qil·luminació = (36 x 0,42 pèrdues) x 32 = 483,84 W 

Qil·luminació = 483,84W / 69,46m2 = 6,97 W/m2 

 

Qsensible = 2,94 + 6,97 = 9,91 W/m2 

 

Z34 Banys treballadores: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 2,82m2 = 3,43 W/m2 

 

Qsensible = 3,43 W/m2 

 

Z35 Banys públics centre de dia: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 10,08m2 = 1,92 W/m2 

 

Qsensible = 1,92 W/m2 

 

Z39 Distribuïdor principal: 

Qil·luminació = 9 fluorescents lineals 

Qil·luminació = (36 x 0,42 pèrdues) x 9 = 136,08 W 

Qil·luminació = 136,08W / 78,33m2 = 1,74 W/m2 

 

Qsensible = 1,74 W/m2 
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Z40 Habitacions 1: 

Qil·luminació = 6 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 6 = 57,96 W 

Qil·luminació = 57,96W / 38,91m2 = 1,49 W/m2 

 

Qsensible = 1,49 W/m2 

 

Z41 Habitacions 2: 

Qil·luminació = 14 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 14 = 135,24 W 

Qil·luminació = 135,24W / 133,45m2 = 1,01 W/m2 

 

Qsensible = 1,01 W/m2 

 

Z42 Habitacions 3: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 18,04m2 = 1,07 W/m2 

 

Qsensible = 1,07 W/m2 

 

Z43 Bany individual 1: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 4,67m2 = 2,07 W/m2 

 

Qsensible = 2,07 W/m2 
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Z44 Bany individual 2: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 4,67m2 = 2,07 W/m2 

 

Qsensible = 2,07 W/m2 

 

Z45 Bany individual 3: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 3,96m2 = 2,44 W/m2 

 

Qsensible = 2,44 W/m2 

 

Z46 Bany individual 4: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 3,52m2 = 2,74 W/m2 

 

Qsensible = 2,74 W/m2 

 

Z47 Bany individual 5: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 8,76m2 = 2,21 W/m2 

 

Qsensible = 2,21 W/m2 

 

Z48 Bany individual 6: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 8,99m2 = 2,15 W/m2 

 

Qsensible =  2,15W/m2 
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Z49 Bany individual 7: 

Qil·luminació = 2 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 2 = 19,32 W 

Qil·luminació = 19,32W / 8,25m2 = 2,34 W/m2 

 

Qsensible =  2,34W/m2 

 

Z50 Bany individual 8: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 3,94m2 = 2,45 W/m2 

 

Qsensible = 2,45 W/m2 

 

Z51 Bany públic: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 6,17m2 = 1,57 W/m2 

 

Qsensible = 1,57 W/m2 

 

Z52 Sala TV: 

Qequipaments = 1 TV 

Qequipaments = 204W 

Qequipaments = 204W / 21,61m2 = 9,44 W/m2 

Qil·luminació = 6 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 6 = 57,96 W 

Qil·luminació = 57,96W / 21,61m2 = 2,68W/m2 

 

Qsensible = 9,44 + 2,68 = 12,12 W/m2 
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Z55 PB-P1 escales: 

Qil·luminació = 4 bombetes fluorescents compactes + 3 fluorescents lineals 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 4 + (36 x 0,42 pèrdues) x 3 = 84,0W 

Qil·luminació = 84,0W / 19,57m2 = 4,30W/m2 

 

Qsensible = 4,30 W/m2 

 

Z56 PB-P1 Ascensor: 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 4,15m2 = 2,33 W/m2 

 

Qsensible = 2,33 W/m2 

 

 

Z57 PB-P2 ascensor: 

 

Qil·luminació = 1 bombetes fluorescents compactes 

Qil·luminació = (23 x 0,42 pèrdues) x 1 = 9,66 W 

Qil·luminació = 9,66W / 6,67m2 = 1,45 W/m2 

 

Qsensible = 1,45 W/m2 
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4 TAULES D’ENLLUMENATS, EQUIPAMENTS I GUANYS 
SENSIBLES I LATENTS DE LES ZONES TÈRMIQUES 

 

4.1 TAULA PLANTA BAIXA DE L’ENLLUMENATS, EQUIPAMENTS I GUANYS 
SENSIBLES I LATENTS DE LES ZONES TÈRMIQUES 

 
 
Zona tèrmica Elements Q sen (W/m

2
) Q lat (W/m

2
) 

PLANTA BAIXA    

Z1 Banys públics 13 bombetes fluorescents compactes 4 0 

Z2 Habitacions 1 9 bombetes fluorescents compactes 1 0 

Z3 Habitacions 2 3 bombetes fluorescents compactes 1 0 

Z4 Sala tècnica 6 bombetes fluorescents compactes 2 0 

Z5 Passadís general 11 fluorescents lineals 3 0 

Z6 Vestíbul 6 fluorescents lineals 3 0 

Z7 Vestuari 1 1 bombeta fluorescent compacta 1 0 

Z8 Sala d’eines 1 bombeta fluorescent compacta 4 0 

Z9 Habitació 3 1 bombeta fluorescent compacta 1 0 

Z10 Banys públics 2 2 bombetes fluorescents compactes 2 0 

Z11 Menjador 20 bombetes fluorescents compactes 

1 TV 
3 0 

Z12 Cuina i bugaderia 12 fluorescents lineals 

1 Cafetera 1l 

1 Fregidora 

1 Taula calenta 

1 Forn 

1 Graella carn 

52 50 

Z13 Vestuaris 2 2 bombetes fluorescents compactes 1 0 

Z14 Despatx RRHH 8 bombetes fluorescents compactes 

2 PC 

1 impressora 

24 0 

Z15 Infermeria 2 bombetes fluorescents compactes 

1 PC 
5 0 

Z16 Despatx reunions 3 bombetes fluorescents compactes 2 0 

Z17 Distribuïdor principal 16 bombetes incandescents 3 0 

Z18 Sala calderes 2 bombetes incandescents 1 0 
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4.2 TAULA PLANTA PRIMERA DE L’ENLLUMENATS, EQUIPAMENTS I GUANYS 
SENSIBLES I LATENTS DE LES ZONES TÈRMIQUES 

 
 
Zona tèrmica Elements Q sen (W/m

2
) Q lat (W/m

2
) 

PLANTA PRIMERA    

Z21 Banys públics 12 bombetes fluorescents compactes 3 0 

Z22 Habitacions 1 9 bombetes fluorescents compactes 1 0 

Z23 Habitacions 2 3 bombetes fluorescents compactes 1 0 

Z24 Habitacions 3 2 bombetes fluorescents compactes 1 0 

Z25 Sala neteja 1 bombeta fluorescent compacta 3 0 

Z26 Passadís 1 5 bombetes compactes 1 0 

Z27 Passadís 2 1 bombeta compacte 1 0 

Z28 Distribuïdor 1 13 bombetes compactes 

1 PC 

1 impressora 

6 0 

Z29 Distribuïdor 2 7 bombetes compactes 4 0 

Z30 Banys públics entrada 3 bombetes compactes 3 0 

Z31 Despatxos 4 bombetes fluorescents compactes 

2 PC 

1 impressora 

1 fax 

17 0 

Z32 Sala d’activitats 24 fluorescents lineals 

1 TV 
5 0 

Z33 Centre de dia 32 fluorescents lineals 

1 TV 
9 0 

Z34 Bany treballadores 1 bombeta fluorescent compacta 3 0 

Z35 Banys públics centre 

de dia 

2 bombetes fluorescents compactes 
2 0 

Z36 Espai tècnic  0 0 
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4.3 TAULA PLANTA SEGONA DE L’ENLLUMENATS, EQUIPAMENTS I GUANYS 
SENSIBLES I LATENTS DE LES ZONES TÈRMIQUES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona tèrmica Elements Q sen (W/m
2
) Q lat (W/m

2
) 

PLANTA SEGONA    

Z39 Distribuïdor principal 9 fluorescents lineals 2 0 

Z40 Habitacions 1 6 bombetes fluorescents compactes 2 0 

Z41 Habitacions 2 14 bombetes fluorescents compacte 1 0 

Z42 Habitacions 3 2 bombetes fluorescents compactes 1 0 

Z43 Bany individual 1 1 bombeta fluorescent compacte 2 0 

Z44 Bany individual 2 1 bombeta fluorescent compacte 2 0 

Z45 Bany individual 3 1 bombeta fluorescent compacte 3 0 

Z46 Bany individual 4 1 bombeta fluorescent compacte 3 0 

Z47 Bany individual 5 2 bombeta fluorescent compacte 2 0 

Z48 Bany individual 6 2 bombeta fluorescent compacte 2 0 

Z49 Bany individual 7 2 bombeta fluorescent compacte 2 0 

Z50 Bany individual 8 1 bombeta fluorescent compacte 3 0 

Z51 Bany públic 1 bombeta fluorescent compacte 2 0 

Z52 Sala TV 6 bombetes fluorescents compactes 

1 TV 
12 0 

Connexions entre plantes    

Z55 PB-P1 escales 3 fluorescents lineals 

4 bombetes fluorescents compactes 
4 0 

Z56 PB-P1 ascensor 1 bombeta fluorescent compacte 2 0 

Z57 PB-P2 ascensor 1 bombeta fluorescent compacte 2 0 
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5 INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI 
 

5.1 INSTAL·LACÓ ELÈCTRICA 

 

OBJECTE 

Per l’ampliació de la Residència l’Atzavara es dissenyarà una ampliació de la instal·lació 

elèctrica formada per una nova centralització de comptadors i un nou quadre de protecció 

situat en un local existent a la planta baixa de l’edifici, així com sub-quadres de protecció 

instal·lats a: 

 

- sala calderes 

- planta baixa 

- bugaderia 

- planta primera 

- planta segona 

 

La distribució dels circuits serà mitjançant safata metàl·lica i conductors RZ01 0,6/1kV . 

El subministrament d'energia elèctrica serà per connexió a la xarxa de la Companyia 

subministradora. La tensió de subministrament serà de 230/400 V per una potencia de 80 kW. 

Aquesta ampliació no suposa cap modificació substancial de la instal·lació ja existent a banda 

de l’adequació dels equips de mesura i la escomesa degut a l’ampliació del centre. 

 

INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 

El nou subministrament que caldrà per aquesta instal·lació es resoldrà mitjançant la 

instal·lació dels mòduls de comptatge T2, en la centralització de comptadors de la planta 

baixa. L'embrancament amb la xarxa de distribució , s’efectua des d’una CGP instal·lada a 

l’exterior de l’edifici (zona verda parc ). 

Des d’aquesta C.G.P.(400A) es disposarà d’una derivació d’enllaç, amb conductor de coure 

RZ01 0,6/1kV. i secció 3x70+1x50 mm2, tal que la seva caiguda de tensió sigui de com a 

màxim 1,5 %, col·locats dins a canalització existent amb tub anellat de PVC soterrat, fins al 

local de centralització de comptadors existents de planta baixa. 
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CLASSIFICACIÓ GENERAL  

La instal·lació es troba classificada dins al grup de locals de reunió ,treball i usos sanitaris 

segons la ITC-BT-28, per tant li serà d’aplicació la mateixa instrucció, en relació a les 

condicions generals i particulars que facin referència a aquests locals de reunió.  

La instal·lació no haurà de disposar de subministrament de socors o reserva. 

La instal·lació estarà subjecte a inspecció inicial d’acord a la ITC-BT-05, i caldrà doncs que 

el titular de la instal·lació contracti el manteniment de la instal·lació amb una empresa 

instal·ladora autoritzada segons instrucció 7/2003 de la Direcció General d’Energia i Mines. 

A banda de les consideracions anteriors, la instal·lació no presenta emplaçament risc 

d’incendi o explosió segons ITC-BT-29. Tindran consideració d’emplaçaments especials 

segons ITC-BT- 30, la instal·lació de sala de calderes, bugaderia i la instal·lació d’enllumenat 

exterior.  

Per les dependències de serveis assistits i serveis de les habitacions li serà d’aplicació la 

instrucció ITC-BT-27 per locals que contenen banyera o dutxa. En aquests locals no 

s’efectuarà cap instal·lació en els volums 0,1 i 2, adoptanda les mesures previstes per la 

instal·lació en zones de volum 3. 

Per la resta d’instal·lació li serà d’aplicació la resta d’instruccions tècniques genèriques del 

REBT , així com les prescripcions de normativa sectorial d’aplicació en aquests centres. 

 

SELECCIÓ DE MATERIALS 

Donada l’absència d’atmosferes o ambients classificats segons ITC-BT-029, els materials 

interiors de la instal·lació no caldrà que presentin mesures de protecció específiques per 

aquests emplaçaments. 

En aplicació de la instrucció la ITC-BT-28; 

Caldrà que els conductors utilitzats siguin no propagadors d’incendi amb emissió de fums i 

opacitat reduïda tant per tensions 450/750V o 0,6/1kV; en primer cas s’utilitzaran conductors 

de denominació UNE 21123 “ES07Z1-K” i en el segon cas denominació UNE 21123“RZ1-

K”.  

Per les canalitzacions s’utilitzarà tubs PVC flexible de doble capa per instal·lació per anar 

encastada, així com de canal PVC amb tàbic separador en muntatge superficial a paret o fals 

sostre , en tots dos casos caldrà que aquestes siguin no propagadores de flama segons UNE 

50.085 i UNE 50.086. 

Tanmateix s’instal·laran safates metàl·liques amb tàbics separadors ,per baixa tensió i per 

senyals dèbils, situades a fals sostre.  
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Per l’enllumenat de seguretat s’utilitzaran blocs autònoms de fluorescència de 8W i un flux de 

175-300 lúmens i una hora d’autonomia, de conformitat a la norma UNE 60.598. 

La resta de material com mecanismes i receptors d’enllumenat, disposaran del corresponent 

certificat “CE” d’acord a les directives d’aplicació per materials d’ús en instal·lacions 

elèctriques, a banda d’altres requisits reglamentaris que els hi siguin d’aplicació.  

En tots els casos els equips instal·lats disposaran dels certificats de conformitat a la directiva 

europea de baixa tensió 73/23/CEE i la seva posterior modificació 93/68/CEE, entre d’altres 

directives que li siguin d’aplicació. 

 

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS I SOBRETENSIONS 

Les proteccions contra sobreintensitats s’ajustaran a la instrucció ITC-BT-22.  

Per a la protecció de la instal·lació, contra sobrecàrregues i curtcircuits, s'utilitzaran 

interruptors amb corba tèrmica de tall i sistema electromagnètic tal com PIA’s.  

El dimensionat dels mateixos queda explicitat en plànols d’esquemes unifilars.  

En referència a la protecció per sobretensions indicada a la ITC-BT-23, cal dir que la situació 

de 

la instal·lació correspon a una situació natural (atès que la instal·lació està alimentada a través 

de xarxa soterrada) pel que no es requereix una protecció suplementària contra sobretensions 

transitòries, i per tant es considera suficient la resistència a les sobretensions dels equips 

instal·lats no obstant siguin inferiors a l’indicat a la taula I de la mateixa instrucció. 

 

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES. 

Tal i com preveu la instrucció ITC-BT-24, s’han adoptat les mesures adients per tal d’impedir 

totalment el risc de contactes directes de les parts de la instal·lació sota tensió, mitjançant la 

utilització de materials amb un aïllament funcional i d’embolcalls adients a les tensions de 

funcionament, acompanyades en alguns casos de la instal·lació posada fora de l’abast de les 

persones. 

Donat que es disposa d’un esquema TT per la protecció de contactes indirectes s'utilitzaran 

dispositius de desconnexió per intensitat de defecte , associats amb la posada de totes les 

masses a terra. 

Com a dispositiu de desconnexió automàtica, sensible al corrent de defecte s’utilitzaran 

interruptors diferencials associats com ja hem dit a la posada a terra de les masses.  

Aquests interruptors hauran de provocar l'obertura automàtica de la instal· lació quan la suma 

vectorial de les intensitats que travessin els pols, arribi a un valor determinat (sensibilitat).  
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La distribució d’aquests interruptors a tota la instal·lació, adoptant en cada cas la sensibilitat 

adient, permet assegurar una correcta selectivitat de la instal·lació, tanmateix aquesta és 

adequada a les necessitats indicades pel titular de la instal·lació.  

La resistència ohmica de terra s’avaluarà d’acord que les instal·lacions no donin tensions de 

contacte superiors als 24 V en llocs humits i de 50 V en llocs secs. 

 

POSADA A TERRA 

Es disposarà d’una presa de terres amb l’objecte de limitar la diferència de potencial entre 

aquesta i les masses metàl·liques dels receptors, per poder assegurar l’actuació de les 

proteccions i a la instal·lació en general. 

 

L’edifici disposarà d’una xarxa general de posta a terra constituïda per elèctrodes artificials, 

amb piques de coure de diàmetre de 14 mm2 i 2 metres de llargada mínima. La línia d’enllaç 

serà de 35 mm2 de secció mínima i les derivacions que es vagin fent després de la caixa de 

comprovació, seran de secció igual o inferior d’acord amb la instrucció ITC-BT-18 del 

reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

A la instal·lació que ens ocupa es disposa d’una derivació adient a la secció de les fases 

actives, des de la centralització de comptadors on es troba el born principal de terres de 

l’edifici. 
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5.2  INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I ACS 

 

OBJECTE 

Es projectarà una ampliació de la instal·lació d'aigua freda amb canonades de coure aïllades, 

per als diferents serveis de la planta baixa , primera i d’habitacions de la planta segona.  

Es preveu també la instal·lació d’aigua calenta sanitària, igualment per aquests serveis, que 

serà produïda a la sala de calderes mitjançant la caldera prevista i l’acumulador-bescanviador 

previst de 1000 litres de capacitat.  

El subministrament d'aigua potable prové del circuit ja existent que alimenta la residència, 

procedent de la xarxa que l’edifici disposa en planta baixa.  

Es manté la instal·lació d’aigua freda i ACS de la habitacions i dependències existents, 

connectant-se aquestes a la nova central de producció. 

 

NECESSITATS DE PRODUCCIÓ ACS; 

Per la producció centralitzada d’aigua calenta per a usos sanitaris s’adoptaran els següents 

paràmetres pel càlcul i disseny de la instal·lació d’acord als requeriments del titular de la 

instal·lació; 

 

- Temperatura d’entrada aigua freda; 10ºC. 

- Temperatura distribució; 55ºC. 

- Temperatura de preparació; 55ºC. 

 

En relació als consums d’acord a les dades facilitades pel titular; 

 

- Consum diari màxim; 4.500 litres. 

- Consum horari punta; 3 litres/segon. 

 

Aplicant els paràmetres abans indicats en resulta les següents necessitats: 

 

- Potència producció ACS; 45.000 kcal/h 

- % pèrdues en acumulador i bescanviador ; 10%. 

- Volum de l’acumulador; 1000 litres. 
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PRODUCCIÓ ACS CENTRALITZADA 

El sistema de producció estarà compost per la caldera de producció d’aigua calenta que serà 

compartida per la calefacció i la producció d’ACS. 

 

Es disposarà d’un sistema primari compost: 

 

- 1 una bomba circuladora ,circuit primari preparació PC-1065 , cabal 5 m3/h, pressió 

disponible 4m. c.a., potència elèctrica absorbida 0,2kW, 230V 50Hz. 

- 1 serpentí-bescanviador d’aproximadament 45.000 kcal/h de potència. 

- 1 dipòsit d’acumulació serà vertical en acer al carboni protegit interiorment contra la 

corrosió amb recobriment vitrolàstic, i exteriorment calorifugat amb escuma de 

poliuretà injectat i amb protecció catòdica. 

 

Per la distribució es disposarà de vàlvula mescladora de regulació de temperatura de 

distribució.  

Es disposarà de bomba de recirculació de la xarxa de distribució d’aigua calenta: 

 

- 1 circulador PC-1025, cabal 1 m3/h, pressió disponible 4m. c.a., potència elèctrica 

absorbida 0,2kW, 230V 50Hz. 

 

En el circuit d’alimentació d’aigua freda a la instal·lació es disposarà de la corresponent 

vàlvula 

de retenció. 

La xarxa de distribució d’aigua calenta serà amb canonades de coure UNE 37.141degudament 

aïllades. 

 

L’ús de l’aigua calenta sanitària es considera classificada dins el R.D. 152/2002: 

 

Com a mesura de prevenció de la legionel·losis s’adoptaran les indicades en els R.D. 

152/2002: 

Xarxa d’aigua sanitària: 

 

a) La xarxa interna d’aigua ha de garantir la total estanqueitat, aïllament i la correcta 

circulació 
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de l’aigua, evitant que s’estanqui. 

b) La xarxa interna ha de disposar d’un sistema de vàlvules de retenció que evitin retorns 

d’aigua per pèrdua de pressió o disminució del cabal subministrat, sempre que sigui necessari 

per tal d’evitar barreges d’aigua de diferents circuits, qualitats o ús. 

c) Les canonades d’aigua freda han d’estar prou allunyades de les d’aigua calenta perquè no 

hi 

pugui haver transferència de calor de les unes a les altres. S’ha de procurar que la temperatura 

de l’aigua freda no superi els vint graus. 

d) La temperatura de l’aigua en el circuit d’aigua calenta no ha de ser inferior a 50°C en el 

punt 

més allunyat del circuit o a la canonada de retorn a l’acumulador. La instal·lació ha de 

permetre que l’aigua arribi a una temperatura de 70°C. 

e) Si el circuit disposa de dipòsits, han d’estar situats en llocs accessibles per a la inspecció, 

neteja, desinfecció i pressa de mostres i han d’estar tapats amb una coberta impermeable que 

ajusti perfectament i que permeti l’accés a l’interior. 

f) Els acumuladors han de ser accessibles per a la inspecció, neteja, desinfecció i presa de 

mostres. 

g) Els materials en contacte amb l’aigua han de ser capaços de resistir l’acció de la 

temperatura i dels desinfectants. S’han d’evitar els que afavoreixin el creixement de 

microorganismes. 

 

CANONADES DE DISTRIBUCIÓ 

Les canonades transcorreran per les zones amb fals sostre, registrables en tots el punts.  

El local disposarà de claus de pas generals, i per aparell, per a poder tallar independentment 

de la resta d’instal·lacions, l’aigua en cas d’avaria. 

Les canonades seran de coure UNE 37.141.76 per a les instal·lacions d'aigua interiors.  

Totes les canonades de la instal·lació interior, en muntatge superficial per fals sostre o/i 

encastades aniran revestides amb aïllament del tipus Armaflex .  

S’adoptaran totes les mesures previstes per la prevenció de la Legionel·losis, tant en els 

sistema de producció, com a la distribució, descrits a la normativa vigent. 
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5.3 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 

OBJECTE 

La instal·lació de gas té per objecte alimentar la nova instal·lació de la caldera de calefacció 

prevista i la instal·lació existent de la cuina. 

 

INSTAL·LACIÓ RECEPTORA 

Característiques del gas i pressions de subministrament. 

Les característiques més remarcables del gas són les següents: 

 

- Família del gas: segona 

- Naturalesa del gas: gas natural 

- Pressió mínima de la xarxa : MPA 500 mm.c.d.a. 

- Poder calorífic superior (PCS) 10.500 Kcal/N.m3 

- Densitat respecte a l’aire 0,6 

- Grau d’humitat Saturat 

- Presència eventual de condensats Nul 

- Índex de Wobbe 14.239 

 

Es disposa d’una escomesa de gas directament des de l’exterior fins a l’armari del comptadors 

amb canonada d’acer de 1”1/4 situat a l’exterior de la residència en un armari exclusiu, que 

alimentava la instal·lació existent, formada per una caldera de gas per calefacció i la 

d’aparells 

de la cuina, raó per la que es disposava també d’un conjunt de regulació de mesura A-16. 

 

Amb la present instal·lació es substituirà l’equip de regulació i mesura, per un altre de armari 

A- 25 de les següents característiques: 

 

- Cabal nominal: 40 Nm3/h 

- Pressió d’entrada: 0,5 ÷ 4 bar 

- Pressió de sortida: 22 / 55 mbar 

- Pressió de dispar per màxima: 70 / 125 mbar 

- Pressió de dispar per mínima: 15 / sense mínima mbar 

- Pressió d’alivi: bloquejada 
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- Connexió de sortida: Tub d’acer de 2” 

- Connexió d’entrada: Tub d’acer de 1 ¼” 

 

L’emplaçament de la instal·lació dl comptador de gas es mantindrà en el mateix lloc de la 

planta baixa, i en les proximitats de la sala de calderes, segons es detalla en els plànols, i des 

del que partiran la instal· lació d’alimentació dels aparells de la cuina i la caldera de calefacció 

i producció d’A.C.S situada a la planta baixa. 

 

El comptador de gas tindrà les següents característiques: 

 

- Comptador de gas tipus G-25 (40 m3/h) 

- Presa de pressió a l’entrada del comptador 

- Clau de papallona de sortida del comptador (Æ: 2”) 

- Presa de pressió a la sortida del comptador. 

- Tuberia de 2 “ (brides 50 mm). 

 

 

CANALITZACIONS 

Es projecta la instal·lació considerant que des del punt de subministrament fins al punt 

d’utilització es poden perdre 20 mm.c.d.a; considerant una pèrdua màxima de 5 mm.c.d.a per 

el comptador i de 5 mm.c.d.a. més des de la clau de l’escomesa fins el comptador i que des 

del comptador fins a l’aparell de consum més llunyà no es poden sobrepassar els 10 mm.c.d.a. 

 

El total de punts de subministrament i consum de gas (m3/h) de cadascún d’ells que s’han 

tingut en compte per a la sala de màquines, cuina i bugaderia, segons previsions de la 

maquinaria que està projectada instal·lar és el següent: 

 

Sala de calderes: 

- Caldera 1: 31,00 m3/h 

 

Cuina: 

- Instal·lació existent (forn, cuina, marmita): 9 m3/h 

 

TOTAL INSTAL·LACIÓ 40 m3/h. 
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Pel càlcul del dimensionat de les canonades s’ha utilitzat la fórmula: 

- D = [(232.000 x d x Q 1,82 x L)/Pc] 1/4,82 

essent: 

D = Diàmetre de la tuberia (mm) 

d = Densitat del gas respecte a l’aire (0,6) 

Q = Cabal (m3/h) 

L = Longitud del tram (m) 

Pc = Pèrdua de càrrega disponible (mm.c.d.a.) 

 

En funció dels consums anteriorment definits, i longituds dels trams, resulten els diàmetres 

que es detallen en el plànols. 

Tota la instal·lació es farà en canonada d’acer, amb grau de dificultat mitja i col·locat 

superficialment amb suports. 

El tram interior per l’alimentació de la cuina anirà embeinat dins a tub d’acer fins a la mateixa 

cuina. 

 

LOCALS DESTINATS A CONTENIR APARELLS DE GAS 

Referent a les diferents ventilacions dels locals d’aparells consumidors de gas (sala de 

màquines de caldera de calefacció i cuina) s’aplicaran les especificacions tècniques de la 

Instrucció tècnica complementària (ITC) MI-IRG 05, i en concret el detallat en l’apartat 

05.2.2. Locals destinats a contenir aparells de gas. Condicions de ventilació i configuració. 

 

En el cas que ens ocupa, les entrades d’aire són directes a l’exterior i concretament, i complint 

amb l’anteriorment exposat es projecta realitzar la instal·lació de: 

a).- Sala de calderes de calefacció. 

Al costat de la porta de la sala de màquines de calefacció s’ha previst instal·lar les reixes de 

ventilació i la superfície no resistent. 

b).- Cuina. 

Es mantindrà la ventilació existent amb la que ha estat legalitzada la instal·lació davant dels 

serveis territorials d’Indústria. 
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5.4 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS 

 

OBJECTE 

Es projecta la instal·lació de calefacció, acs i climatització per l’ampliació de la residència. 

 

TIPOLOGIA 

Es tracta d'una instal·lació de calefacció bitubular en la totalitat del centre mitjançant 

radiadors d'aigua calenta d’alumini, la producció d’aigua calenta per calefacció es trobarà 

centralitzada en una sala de calderes situada a la planta baixa de l’edifici ampliat. 

 

Es seguiran els esquemes de principi adjunts amb la present memòria i que per millor 

seguiment de la instal· lació detallarem a continuació en les seves característiques més 

significatives, fàcilment identificables dins de tot el conjunt de plànols de detall de la 

instal·lació, esquemes de principi de funcionament (plànols i esquemes). 

 

CENTRAL DE CALOR 

Es projecta la instal·lació d’un grup tèrmic, compost per una caldera per a combustible gas 

amb cremadors atmosfèrics de 326.000 kcal/h de potència tèrmica, d’alt rendiment, en acer de 

fundició per a calefacció de 4 bar i 100ºC, model G400/325 IE de la marca ROCA o semblant. 

 

El grup tèrmic funcionarà controlada per el sistema de regulació general de la instal·lació, 

actuant per etapes a punt fix, i amb control horari per la seva parada o posada en marxa, 

sempre que existeixi qualsevol tipus de demanda en la instal·lació. 

 

Únicament funciona aquella etapa que exigeix les necessitats puntuals de la instal·lació. 

L’esglaonat de potència el gestionarà el sistema; controlant la temperatura de retorn i 

assegurant una temperatura mínima d’impulsió i retorn per evitar condensacions per 

l’activació d’una bomba de recirculació específica. 

 

Sempre que hi hagi un mòdul en funcionament, el rendiment de la caldera serà superior al 90 

% PCI. 

 

El grup tèrmic, així com tot el conjunt d’accessoris necessaris com els col· lectors, bombes de 

circulació, vasos d’expansió, i en general tot el que constitueix el total de sala de màquines, 
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segons esquema de principi de funcionament de la instal·lació, estaran ubicats en una sala 

d’ús exclusiu, situat a la planta soterrani, en el que constitueix la sala de calderes. 

 

SALA DE CALDERES 

Aquesta sala de calderes, acomplirà l’establert a la normativa relativa instal·lació de la sala de 

calderes i sala de màquines, instruccions ITE 02.7 (norma UNE 100020), ITE 02.15.7. 

 

Donat que la potència instal·lada a la sala de calderes és inferior a 500kW, la classificació 

com a local de risc especial segons NBE-CPI-96 serà la de local de risc baix. 

 

Per tant a partir d’aquesta classificació el requeriment d’estabilitat i resistència al foc de la 

sala 

serà de: 

 

- Parets i sostres RF-90 

- Elements estructurals EF-90. 

- Classe de reacció al foc de revestiments , parets i sostres M1, i pel terra de M2. 

- Porta accés RF-60. 

- Els recorreguts d’evacuació no superaran els 15 metres fins a la sortida de las sala. 

- Nivell d’il· luminació, mitjançant regletes fluorescents estancs, asseguren uns bons 

nivells per pogué treballar a dins de les sales, aquesta instal·lació es troba completada 

per la instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització a cada porta. 

- Seguretat elèctrica, es disposa dels embolcalls que presenten un grau de protecció 

adient per cada equip. 

- Dimensions i distàncies mínimes de la sala, caldera i parets, per tal d’assegurar una 

correcta accessibilitat en operacions de manteniment dels equips, tant per distàncies a 

parets com a sostres, també requerides a la norma UNE 60601. 

- Estanqueïtat o protecció a la humitat exterior al disposar de tancaments laterals en tots 

els costats de la sala, així com a portes, per evitar l’entrada o sortida de humitats. 

- Dispositius de desguàs, de diàmetre mínim de 100mm. 

- L’armari elèctric es troba a l’exterior de la sala de calderes. 

- Es disposa d’extintor de 6kg de pols polivalent, instal·lat a l’exterior de la sala. 

- -A l'interior de la sala s'hi col·locaran els rètols exigits en indicacions de seguretat 

,ITE 02.15.6. , a l’exterior es disposarà el rètol de sala de calderes. 
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ventilacions: 

a) Ventilació inferior i superior: 

Requeriment de 5 cm2 x 380 kW = 1740 cm2 

Es col·locaran 2 reixes de 40 cm x 40 cm =3200 cm2. 

 

CIRCUITS DE DISTRIBUCIÓ 

Es disposaran de 4 circuits de distribució de la instal·lació de radiadors, corresponent a les 4 

orientacions definides: 

Orientació nord. 

Orientació sud. 

Circuit existent 1 

Circuit existent 2. 

 

Tanmateix es disposarà d’un circuit d’alimentació primària del bescanviador per la producció 

d’aigua calenta sanitària. 

 

Cadascun d’aquest circuits de calefacció disposaran de la seva bomba circuladora, vàlvula de 

3 vies proporcional, així com la ubicació dels reguladors automàtics de cabal de cada circuit i 

vàlvules diferencials de pressió, per tal d’assolir un equilibrat de cada circuit i brancal en la 

instal·lació projectada; segons dimensionat i característiques dels mateixos detallats en 

plànols adjunts. 

 

CANONADES 

Per conduccions d'aigua calenta per calefacció s'utilitzarà tub d’acer negre st-35 DIN 2440 o 

semblants, en muntatge superficial.  

La instal·lació de les canonades s’ajustarà a l’establert a la ITE 05.2, sobre accessoris, 

connexions, unions, passamurs, pendents i purgues.  

La instal·lació de canonades es trobarà degudament senyalitzada d’acord a l’establert a la ITE 

05.1.10 i la norma UNE 100100.  

Totes les canonades es suportarà amb accessoris tipus Hilti model Flamco, amb goma 

acústica o similar equivalent.  

La canonada de circulació d'aigua en el sistema de calefacció serà coure segons la norma 

UNE, segons diàmetres especificats en els plànols, dissenyats per mantenir una pèrdua de 

càrrega màxima per metre de 15 mm.c.a. i velocitats inferiors a 0,75 m/s. 
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En tot moment es seguirà el traçat i dimensionat detallat en els plànols així definits. 

Bàsicament la distribució serà inicialment des de la sala de calderes, fins a muntants de planta, 

i la posterior distribució per planta, així com la connexió amb la instal·lació dels dos circuits 

existents a la planta baixa.  

Serà una distribució per fals sostre en muntada superficialment amb baixants per cada grup de 

radiadors de les diferents zones i dependències. 

 

PENDENTS 

En els trams horitzontals que l'aigua hi circuli per gravetat el pendent serà del 0,5%, i de un 

0,2% quan la circulació sigui forçada. El pendent serà ascendent fins el vas d'expansió o els 

purgadors de la instal·lació. 

 

ANCORATGES I SUSPENSIONS 

Els elements de suspensió i guia, permetran la lliure dilatació de les canonades i no 

perjudicaran l’aïllament de la mateixa. La dilatació màxima entre suports anirà d'acord a la 

ITE corresponent. 

 

PASSOS PER MURS 

En aquests casos es disposaran de passamurs protectors, deixant lliure un espai entre les 

canonades, i que caldrà reomplir amb material plàstic.  

Aquests passamurs caldrà que sobresurtin uns 3 mm per la part superior dels paviments. 

 

AÏLLAMENT 

Per tal d'estalviar energia, les canonades disposaran d'un aïllament tèrmic tipus elastomèric 

"Armaflex", d'un gruix determinat en la instrucció ITE 03.12 i l’apèndix 03.1, i que dependrà 

del diàmetre de la canonada i de la temperatura del fluid transportat essent aquests: 

 Diàmetre(mm)  Temperatura  Gruix( aïllant) 

 35<D   60-100  20 mm 

 35>D>60   60-100  30 mm 

 60>D>90   60-100  30 mm 

Diàmetre  Temperatura  Gruix( aïllant) 

35<D  0.1-10  20 mm 

35>D>60  0.1-10  30 mm 

60>D>90  0.1-10  30 mm 
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A la vegada aquest aïllament tèrmic elimina el risc de contactes amb superfícies calentes 

superiors a 80 ºC en canonades. 

 

VÀLVULES 

S’ajustaran a l’establert a la ITE 04.3. respecte a les característiques de pressió de disseny (10 

bar mínim) i pèrdua de càrrega. 

La seva instal·lació també s’ajustarà a l’establert a la ITE 05.2. 

Fins a un diàmetre nominal de 50 mm seran de bronze o llautó, les de més de 50 mm seran de 

fundició o bronze per pressions inferiors als 400 Kpa, i d'acer per pressions superiors. 

La pèrdua de càrrega equivalent màxima, serà: 

 

Tipus de vàlvula  Pèrdua de càrrega equiv. en m. 

Comporta, bola o papallona  1 

Seient  5 

Regulació de superfície  10 

Retenció  10 

 

 

RADIADOR 

Els radiadors seran d’elements d’alumini model JET-80 de la marca ROCA, d’acord als 

plànols, i es coloraran com a mínim a 4 cm de la paret y a 10 cm de terra.  

Es disposaran de vàlvules termostàtiques, detentors i purgadors automàtics per cada radiador. 

La seva instal·lació s’ajustarà a l’establert a la ITE a més de establir circuits independents 

segons usos. 

S’acomplirà amb l’establert a la instrucció ITE 02.4.11 al limitar la temperatura de 

funcionament inferior a 80ºC.  

Els elements calefactors seran fàcilment desmuntables sense necessitat de desmuntar part de 

la xarxa de canonades.  

El radiador romandrà sensiblement horitzontal, recolzat sobre totes les seves potes o 

recolzaments, qualsevol que siguin les seves condicions de funcionament. No farà cap tipus 

d'esforç sobre les canalitzacions.  

A tots els radiadors es col·locaran detentors del tipus qualitat TOUR & ANDERSSON o 

similar equivalent aprovat, model TRIM A 15 o 20, depenent del cabal nominal seleccionat, i 

plànols de la instal·lació, tal que sigui possible assegurar en el mateix, el control de cabal. 
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REGULACIÓ, CONTROL I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACI ONS 

Per la gestió de la producció d’aigua calenta per calefacció es disposarà dels següents 

elements de regulació i control instal·lats indistintament al subquadre situat a l’exterior de 

sala de calderes així com a l’interior de la mateixa: 

 

Les característiques generals dels elements són les següents: 

- 2 unitats controladores de dos zones de calefacció per corba de compensació, control 

cremador de caldera, vàlvula de 3 vies, bomba circuladora per zona, amb 

comunicació, fàcil utilització, pantalla digital, ajust analògic, tensió alimentació 230V 

AC, model BPZ:RPV330 de Siemens o semblant muntada dins l’armari elèctric de 

sala de calderes. 

- 4 actuadors de vàlvula proporcional de 3 vies, elèctric IP44/05N, amb motor síncrona 

reversible, botó de canvi d'acció manual/automàtic i comandament manual, xassís 

d'alumini injectat i coberta de plàstic, tensió de servei 230VAC, 3 punts, model 

BPZ:SQK34.00 de Siemens o semblant, muntada a capçal de vàlvula de 3 vies. 

- 4 vàlvules de tres vies de cos fundició GG30/35 DN40, roscada, PN10, per aigua 

calenta a baixa pressió, en circuits tancats, temperatura de 2...120ºC, model 

BPZ:VBI131.20 de Siemens o semblant, muntada a canonada. 

- 1sonda de temperatura exterior passiva IP-54 - N1000 per ambients i exterior, rang de 

temperatures -35... +50ºC, model BPZ:QAC22 de Siemens o semblant, muntada a 

l'exterior de sala calderes orientació nord. 

- 6 sondes de temperatura per immersió passiva PN-16-IP-42 -R1/2" N1000, amb caixa 

de plàstic, beina de 100mm, llautó niquelat rang de temperatures -50...+130ºC, model 

BPZ:QAEC22A de Siemens o semblant, muntada a canonada. 

 

ELEMENTS DE MESURA 

A banda dels elements de regulació i control indicat anteriorment, es disposa dels següents 

elements de mesura segons els criteris establerts a la ITE 02.11.4. ; 

 

- Pressostat de pressió en el circuit de caldera, l’actuació dels mateix provocarà la parada de la 

caldera. 

Com a elements fixes de mesura es disposaran de; 

a) Termòmetres en els col·lectors de retorn. 
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b) Manòmetres en els vasos d’expansió. 

c) A l’entrada i sortida dels tubs de connexió de caldera, bescanviador es disposarà 

termòmetres. 

d) A la xemeneia, un pirostat amb indicador o piròmetre. 

f) En els circuits secundaris de distribució, un termòmetre disposat a la impulsió i un altre al 

retorn. 

g) A les bombes principals de distribució i de circuits primaris un manòmetre per lectura 

diferencial. 

i) Preses per la mesura de la pèrdua de pressió en vàlvules automàtiques. 

 

A la vegada el sistema permet dur a terme les següents mesures; 

- Control de registre de les hores de funcionament dels cremadors de la caldera. 

 

EQUIPAMENT ELÈCTRIC DE POTÈNCIA 

Es disposarà d’armari on en el seu interior aniran muntats els equips de control i les guies 

porta-mòduls de recepció de senyals, en cada cas segons esquemes. 

 

En el seu interior anirà l'interruptor magnetotèrmic general amb protecció diferencial.  

Els grups d'electrobombes, cremadors, i en general tots els elements de potència estaran 

protegits amb magnetotèrmics de corba D per motors i comandades per contactors i tèrmics 

per regular els consums d'aquests motors i controlar el seu funcionament. 

 

El cablejat interior del quadre anirà a través de canaleta ranurada i acabarà a connectar en 

regletes. Aquest cablejat i les regletes aniran perfectament numerades segons esquema 

elèctric. 

 

En la porta el quadre hi aniran els interruptors per la posada en marxa dels contactors del 

quadre. Aquests interruptors seran de tres posicions: Automàtic: que la seva posada en marxa 

s'efectuarà a través del sistema de control; 0: en aquesta posició estarà aturat; Manual: la 

posada en marxa és directa sense passar per control. 

 

Tots els interruptors de motors portaran làmpades de senyalització, una de color verd per 

indicar funcionament i l'altre de color vermell per indicar avaria. 
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Les característiques del diferent material, o similar de qualitat i prestacions equivalent, a 

utilitzar 

en el muntatge del quadre són les següents: 

 

- Armari metàl·lic. 

 

Armari metàl·lic de doble porta, amb sòcol, pintat exterior i interiorment amb resina 

poliesterepoxi de color, amb tanca de triple acció, reforç angular en les portes, tapa d'entrada 

de cables prevista de junta de màxima estanqueïtat i placa de muntatge metàl·lica desplaçable 

i de color. 

 

- Protecció diferencial interruptor general. 

- Interruptors magnetotèrmics. 

- Interruptors automàtics, de corba d amb poder de tall 4.500 A. 

- Contactors. 

Tripolars i contacte auxiliar NO per comandament per c.a. a 230 V. similar equivalent. 

 

- Relés tèrmics. 

Relés tèrmics per contactors CA3, muntatge directe. 

 

- Commutadors. 

Interruptors giratoris de tres posicions amb cambres de contactes recanviables. 

 

- Borns de connexió. 

Borns amb sistema de connexió mordassa/mordassa. 

 

- Terminals cablejat. 

Punteres platejades pre-aïllades de poliamida per facilitar la connexió. 

 

- Senyalització. 

Es seguirà en tot moment, les especificacions constructives detallades en el present apartat i 

esquema unifilar de la instal·lació del quadre, no acceptant-se variacions al respecte, no 

contemplades i no acceptades per la Direcció Facultativa de les obres. 
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BOMBES DE CIRCULACIÓ 

Hauran de proporcionar un cabal necessari per un salt tèrmic de 15 °C i vèncer la pèrdua de 

càrrega de les canonades < 15mm c.a./m, més la corresponent a la caldera i accessoris de la 

sala de màquines com vàlvules de regulació, etc. 

 

XEMENEIA 

Complirà amb les prescripcions tècniques de la IT.IC.08. 

Es projecta una xemeneia d'acer INOX-INOX de 400 mm. de diàmetre interior per la caldera, 

segons especificacions definides per el fabricant de la caldera. 

La xemeneia ascendirà verticalment fins a la coberta, sobresortint de la mateixa 1 metre. 

Haurà de comprovar-se que el traçat que ens ocupa coincideix amb la previsió d'estudi de la 

present memòria i igualment amb les dades previstes pel fabricant de la caldera. 

 

VAS D’EXPANSIÓ I VÀLVULA DE SEGURETAT 

S’instal·larà, 1 vas d’expansió del tipus “vasoflex 200/1,5”o equivalent, de 200 litres i 3 bar 

de pressió, situats en els col·lectors generals de la instal·lació, serà de construcció metàl·lica 

(protegit contra la corrosió) o altre material estanc i resistent als esforços. Instal·lant-se amb 

les especificacions tècniques i amb els accessoris que li són d'aplicació, amb la vàlvula 

d'expansió de seguretat i el manòmetre de control. 

 

La capacitat del dipòsit, serà la suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 

instal·lació al passar de 4 ºC a la temperatura de règim.  

L'aparell portarà el timbre de la pressió màxima que pugui suportar, que en cap cas serà 

inferior a la de regulació de la vàlvula de seguretat de la instal·lació. 

 

El volum total del vasos d'expansió serà de 180 litres repartits entre el circuit de climatització 

i calefacció, amb una pressió de timbre 5Kg/m2. 

 

La instal·lació de l’equip s’ajustarà a l’establert a la norma UNE 100157. 

Associat al sistema vas d’expansió tancat es disposarà de 1 vàlvula de seguretat de diàmetre 1 

” i el taratge a 3 bar, amb la descàrrega conduïda a lloc segur. 
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5.5 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

OBJECTE 

Es projecta la instal·lació de climatització del local de sala de TV de la planta baixa i dels 

locals d’ús múltiples, teràpia ocupacional i centre de dia de la planta primera situades a la 

zona d’ampliació de la residència. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ TÈCNICA PROPOSADA 

Planta baixa: 

S’ha optat per un sistema de climatització aire/aire, pel que s’utilitzarà un equip de fred de 

12.500W, expansió directa, sistema partit amb una unitat interior composta per condicionador 

d’aire per conductes de perfil baix situat al sostre. 

La distribució serà per conductes de fibra i com elements terminals es disposarà de reixa línial 

horitzontal de lames orientables, amb retorn conduït amb aportació d’aire exterior.  

El material emprat per la conducció de l'aire serà de llana de roca amb làmines recobertes de 

paper kraft-alumini tant a l’exterior com a l’interior del conducte, essent en el cas de la cara 

interior la làmina perforada, tipus Glascoair  

La unitat exterior correspon a un equip condensat per aire amb ventilador axial i compressor 

scroll hermètic, refrigerant 407c. 

 

La connexió frigorífica serà conductes de coure aïllats. 

Les característiques de l’equip venen definides a la documentació gràfica i en el document de 

pressupost. 

 

 

 

Planta primera: 

A l’igual que a la planta baixa s’ha optat per un sistema de climatització aire/aire, amb equip 

bomba de calor tipus VRV, i la utilització de unitats interiors tipus casset donada la tipologia 

de les zones a condicionar.  

Aquest sistema, amb volum de refrigerant variable i regulació proporcional a la demanda 

instantània de cada zona condicionada, permet una elevada eficiència energètica en el seu 

funcionament. 
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Unitat exterior: 

1 Unitat model MITSUBISHI PUHY-P400YEM-A, amb una potència nominal de 40.000 

frigories i una potència absorbida de 16 kW , subministrament elèctric: 3x400/230V+T. 

Instal·lada a l’exterior de la planta primera. 

 

Unitats interiors: 

4 unitats VRV tipus CASSET de 4 vies , model PLFY-P80VAM-A de 8.000 kcal/h. 

1 unitat VRV tipus CASSET de 4 vies, model PLFY-P100VAM-A de 10.000 kcal/h. 

Amb les següents característiques genèriques: 

Vàlvula d'expansió electrònica per a regulació del cabal de refrigerant amb control 

proporcional - integral- diferencial. 

 

Control de temperatura individual per microprocesador, mesurant la temperatura de l'aire de 

retorn i la de l'aire ambient. 

Control de temperatura mínima de descàrrega d'aire fred. 

Control de temperatura mínima de descàrrega d'aire calent. 

Subministrament elèctric: 1x230V+T. 

Les unitats interiors s’instal·laran en el sostre. 

Xarxa frigorífica amb tubs de coure convenientment aïllats. 

Instal·lació de conduccions per a l’aportació d’aire exterior amb regulació del cabal de 

ventilació per una capacitat de 1 l/s i m2. 

Els conductes d’aportació d'aire seran metàl·lics i flexibles i aniran connectats a l’equip 

directament. La captació de l’aire exterior s’efectuarà mitjançant una caixa de ventilació 

situada a l’exterior dels locals climatitzats. 

En aquests conductes s’intercalaran comportes o registres de regulació de cabal. 
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6 TAULES DE CADA ZONA TÈRMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z:Planta  – zona tèrmica Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 
Dibuix en el programa de cada zona tèrmica 
que intervé en els càlculs 

Explicació dels horaris d’ús de la zona tèrmica. Veurem una gràfica que ens 

ensenyarà a quines hores i amb quin % s’utilitzarà la zona. Aquests % estarà 

relacionat amb el número total d’ocupants. 

També hi haurà una explicació més detallada, per entendre millor el gràfic. 

Explicació dels horaris d’ús de l’enllumenat i l’equipament de cada zona. 

Tindrem una gràfica que ens ensenyarà a quines hores i quin % tindrem en 

funcionament les llums o els equipaments. Aquests % estarà relacionat amb 

els guanys latents i sensibles. 

També hi haurà una explicació més detalla, per entendre millor el gràfic 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

 
Trobarem els m2 de la zona tèrmica i quantes 
estances hi ha en cada una d’elles 
També trobarem totes les dades que hem 
introduït al programa per poder obtenir els 
càlculs correctes. 
Numeros d’ocupants, guanys latesnts i 
sensibles, etc. 
També ens determinarà a quina orientació/ons 
esta situada la zona tèrmica. 
 
 
 
També trobarem una taula amb els resultats 
dels guanys i pèrdues de la zona. Ens dira el % 
de pèrdues o guanys i de on provenen. Els 
resultats es veuran reflexats en la gràfica de la 
dreta. 

 
 

Hi haurà una gràfica que ens mostrarà els guanys i pèrdues de cada zona tèrmica. Hi haurà una breu explicació de la gràfica. La majoria seran iguals, l'únic que 
variarà serà els Wh de guanys i pèrdues. En aquests Wh influirà la orientació, l'activitat de la zona, l'enllumenat i equipaments, les finestres, etc. 
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Z1:Planta baixa – Banys públics Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Els horaris d’ús dels banys tenen una freqüència escassa durant tot el dia e 

imprevista, per això hi ha una baixa activitat. Un altre motiu que influeix a el baix % 

d’utilització, és que,  sempre es solen utilitzar d’un en un .Les altres hores  d’ús són 

a l’hora de llevar-se, a mitja tarda i a l’hora d’anar dormir. 

La utilització de l’enllumenat va en relació a la utilització dels banys, 

normalment durant les primeres hores del dia i les ultimes hores. Com es 

lògic, en cap moment estran enceses totes les llums alhora, per això mai estarà 

la gràfica al 100%. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 3 banys 

Superfície = 35,242m2 

Ocupació màxima durant el dia : 15 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 4W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord-est i nord-oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 24.8% 0.8% 

SOL-AIR 0.0% 0.3% 

SOLAR 0.0% 54.9% 

VENTILATION 75.2% 2.5% 

INTERNAL 0.0% 41.6% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

 
Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els 

mesos d’hivern. Aquestes pèrdues 

es produeixen per la infiltració 

d’aire en les obertures. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per 

els guanys interns (persones, 

equipaments i enllumenat). 

Aquests tenen els punts màxims 

en els mesos d’estiu. 
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Z2:Planta baixa – Habitacions 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels residents. 

Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es comptabilitzen les 

treballadores i les visites, i durant les hores de descans no hi són. Per tant durant la 

nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents descansant i la resta del dia hi 

hauran visites, treballadores de la neteja, etc. 

A les habitacions l’horari d’utilització de les llums es a les primeres hores del 

dia, quant estan llevant als residents, i sobretot al final del dia, quan ja no es de 

dia. També s’utilitzen per la tarda,  a l’hora de descans dels residents, però 

amb menys freqüència. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 7 habitacions 

Superfície = 102,404m2 

Ocupació màxima durant el dia : 12 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 27.2% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.1% 

SOLAR 0.0% 46.1% 

VENTILATION 72.8% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 53.8% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

 
Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els 

mesos d’hivern. Aquestes pèrdues es 

produeixen per la infiltració d’aire en 

les obertures. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z3:Planta baixa – Habitacions 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels 

residents. Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es 

comptabilitzen les treballadores i les visites, i durant les hores de 

descans no hi són. Per tant durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem 

els residents descansant i la resta del dia hi hauran visites, treballadores 

de la neteja, etc. 

A les habitacions l’horari d’utilització de les llums es a les primeres hores del 

dia, quant estan llevant als residents, i sobretot al final del dia, quan ja no es de 

dia. També s’utilitzen per la tarda,  a l’hora de descans dels residents, però 

amb menys freqüència. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 3 habitacions 

Superfície = 37,252m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 31.4% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.1% 

SOLAR 0.0% 53.3% 

VENTILATION 68.6% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 46.6% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els 

mesos d’hivern. Aquestes pèrdues es 

produeixen per la infiltració d’aire en 

les obertures. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, 

equipaments i enllumenat). Aquests 

tenen els punts màxims en els mesos 

d’estiu. 
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Z4:Planta baixa – Sala tècnica 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Les sales tècniques que tenen u ús freqüent, són les que utilitza l’encarregat 

del manteniment de la residència. Per tant, tindrem una persona que estarà en 

aquesta zona en petites ocasions durant el dia per fer diferents tasques. 

Aquest horari d’ús es a les 7 del mati i a les 5 de la tarda, quan entra a 

treballar i a les 12 del migdia i a les 8 de la tarda quan marxa. A les 10 del 

mati hi ha dies que si entra  ala sala i dies que no. 

 

Els horaris d’ús d’aquesta zona es divideix en maquinaria que esta en 

funcionament durant tot el dia i les hores que el treballador esta en la sala. 

En la primera tenim totes les maquines dels ascensors, quadres elèctrics, 

de telecomunicacions, etc, i en la segona tenim la mateixa maquinària en 

ús + l’enllumenat utilitzat per el treballador, que mai es del 100%. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 5 sales tècniques i el distribuïdor entre elles 

Superfície = 31,758m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: Cap 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 5.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 8.9% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 95.0% 0.1% 

INTERNAL 0.0% 91.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Aquí podem destacar les pèrdues ens 

els mesos d’hivern a causa de la 

ventilació. També observem els guanys 

durant tot l’any, són constants i 

produïts per els guanys interns per 

l’activitat de les persones i els 

equipaments. 

En aquests cas no hi ha guanys per 

radiació, ja que, no hi ha cap finestra 

que pugui transmetre aquesta radiació. 

Les pèrdues per conducció dels 

materials són molt petites. 
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Z5:Planta baixa – Passadís general Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 En els passadissos hi ha un ús esporàdic i de molt curta duració, ja que, 

es una zona de transició entre estances. Per aquest motiu tenim un ús 

continu i molt baix durant el dia.  

 

Aquest passadís es troba a planta baixa, i no té cap element que deixi entrar la 

llum del dia, per això tenim causi tot l’enllumenat encès durant les hores 

d’activitat a la residència. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: passadís general 

Superfície = 58,658m2 

Ocupació màxima durant el dia : 15 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : ------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 1.6% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 98.4% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Al ser una zona que no té cap paret 

cap a l’exterior ,ens dóna uns resultats 

molt diferents de les zones que si 

tenen en tenen. 

Com podem observar no hi ha pèrdues 

per ventilació i la totalitat dels guanys 

estan produïts per l’activitat interna de 

la zona. 

Les pèrdues són mínimes i estan 

produïdes per la conducció dels 

materials. 
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Z6:Planta baixa – Vestíbul Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 La utilització d’aquest vestíbul es molt baixa, el motiu es que es troba en una 

zona on hi ha molt poca afluència de persones, per aquest motiu tenim un ús 

constant però molt baix. Cal dir que normalment és deixa un ús constant perquè 

es una zona que no té un horari fixe, això vol dir que les persones passen per 

aquesta zona quan ho necessiten. 

 

L’enllumenat d’aquesta zona es del 50% a primeres hores del dia i del 

mateix % quan no hi ha llum natural. A l’hivern es veu augmentada la 

utilització de l’enllumenat 1 hora més per la tarda, a causa del 

recorregut del sol. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: vestíbul 

Superfície = 37,007 m2 

Ocupació màxima durant el dia : 10 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 41.3% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 3.3% 

SOLAR 0.0% 80.6% 

VENTILATION 58.7% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 16.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Aquesta gràfica és molt semblant a la resta, 

l’única diferència és que els guanys per 

radiació solar són més alts, a causa de la 

porta de vidre que hi ha.  
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Z7:Planta baixa – Vestuari 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Tots els vestuaris tenen les mateixes hores d’ús i quantitat de persones. 

S’utilitzen a les hores d’entrada i sortida de les treballadores. Hi ha 3 

vestuaris repartits per les diferents treballadores. 

 

L’enllumenat dels vestuaris serà a les hores de canvi de torn. En cada vestuari 

hi ha un sol focus de llum, per això tenim el 100% d’utilització. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 vestuari 

Superfície = 12,395m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 25.9% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 1.3% 

SOLAR 0.0% 43.4% 

VENTILATION 74.1% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 55.3% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 

Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També les produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z8:Planta baixa – Sala d’eines Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

La sala d’eines es una zona que el treballador de manteniment utilitza 

per fer diferents tasques. Per això l’ús es una mica difícil de definir. 

S’estableix una utilització dintre del torn de treball.  

 

La gràfica reflexa un ús de l’enllumenat aproximant ,ja que, el treballador hi 
ha dies que utilitza aquesta sala moltes vegades i d’altres que no.  
 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: sala d’eines 

Superfície = 2,620m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 4W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: Cap 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 60.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.3% 

SOLAR 0.0% 70.8% 

VENTILATION 39.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 28.9% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Aquesta zona té unes grans pèrdues de 

ventilació i conducció dels materials en 

els mesos d’hivern.  

Els guanys solars són molt elevats, ja 

que, en aquesta habitació la finestra és 

molt grans i això fa que la radiació i els 

guanys siguin més alts.  
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Z9:Planta baixa – Habitació 3 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels 

residents. Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es 

comptabilitzen les treballadores i les visites, i durant les hores de descans no 

hi són. Per tant durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents 

descansant i la resta del dia hi hauran visites, treballadores de la neteja, etc.   

A les habitacions l’horari d’utilització de les llums es a les primeres hores 

del dia, quant estan llevant als residents, i sobretot al final del dia, quan ja 

no es de dia. També s’utilitzen per la tarda,  a l’hora de descans dels 

residents, però amb menys freqüència. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 habitació 

Superfície = 13,320m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 25.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 1.0% 

SOLAR 0.0% 36.2% 

VENTILATION 75.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 62.8% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els mesos 

d’hivern. Aquestes pèrdues es 

produeixen per la infiltració d’aire en 

les obertures. També es produeixen 

per la conducció dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z10:Planta baixa – Banys públics 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Els horaris d’ús dels banys tenen una freqüència escassa durant tot el dia e 

imprevista, per això hi ha una baixa activitat. Un altre motiu que influeix a el 

baix % d’utilització, es que,  sempre es solen utilitzar d’un en un .Les hores  

demés ús són a l’hora de llevar-se, a mitja tarda i a l’hora d’anar dormir. 

 

 La utilització de l’enllumenat va en relació a la utilització dels banys, 

normalment durant les primeres hores del dia i les ultimes hores. Com es 

lògic, en cap moment estran enceses totes les llums alhora, per això mai 

estarà la gràfica al 100%. 

 
 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 banys 

Superfície = 10,230m2 

Ocupació màxima durant el dia : 5 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 11.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 1.7% 

SOLAR 0.0% 25.5% 

VENTILATION 88.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 72.8% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació i 

estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. També es 

produeixen per la conducció dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els produïts 

per la radiació solar i per els guanys interns 

(persones, equipaments i enllumenat). 

Aquests tenen els punts màxims en els 

mesos d’estiu. 
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Z11:Planta baixa – Menjador Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

El menjador es la zona de la residència on s’agrupen més persones. En 

aquesta sala es on es fan la majoria d’activitats. A primera hora del dia es 

va omplin poc a poc per donar els esmorzars, i durant tot el dia hi ha  

molta activitat durant les hores dels àpats. A les 15h de la tarda es buida 

perquè la majoria del residents fan la migdiada.  

L’enllumenat del menjador s’utilitza a les primeres hores del dia i quan el sol 

marxa. També es té en compte el recorregut del sol, l’orientació i les hores 

de sol. Aquesta gràfica reflexa l’ús en el mesos d’estiu, lògicament a l’hivern 

l’enllumenat s’utilitzarà abans. S’ha de dir que al ser una estança orientada a 

l’est , les ultimes hores del dia hi haurà poca llum. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: menjador 

Superfície = 148,752m2 

Ocupació màxima durant el dia : 50 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 19.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.5% 

SOLAR 0.0% 23.8% 

VENTILATION 80.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 75.7% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació i 

estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. També 

es produeixen per la conducció dels 

materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els produïts 

per la radiació solar i per els guanys 

interns (persones, equipaments i 

enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z12:Planta baixa – Cuina i bugaderia Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

La cuina i la bugaderia són estances que s’utilitzen durant tot el dia, des de 

l’esmorzar fins al dinar. Per tant durant tota la jornada aboral hi haurà més d’una 

persona. Com es lògic les hores de màxima ocupació seran les hores dels àpats, on 

trobarem les treballadores encarregades del àpats i les treballadores encarregades 

de servir les taules. A la bugaderia sempre h haurà una persona treballant. 

Aquesta zona esta quasi soterrada, per aquest motiu les llums estan 

tot el dia en funcionament. Aquest enllumenat estarà quasi al 100%, 

ja que la gran majoria estarà es ús. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: rebost, dos cuines i la bugaderia 

Superfície = 75,887m2 

Ocupació màxima durant el dia : 8 

Activitat de la estança (W) = 95W 

Guanys sensibles: 52W/m2 

Guanys latents: 50W/m2 

Orientació : est i sud 

Tipus d’instal·lació: Cap 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 0.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.4% 

SOLAR 0.0% 2.8% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 96.8% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 

 

La cuina és la zona on tenim els guanys 

interns més elevats de tot l’edifici. 

El motiu d’aquest guanys és la gran quantitat 

de calor que desprenen la maquinària i els 

equipaments que tenim a la cuina i la 

bugaderia.  
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Z13:Planta baixa – Vestuari 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Tots els vestuaris tenen les mateixes hores d’ús i quantitat de persones. 

S’utilitzen a les hores d’entrada i sortida de les treballadores. Hi ha 3 

vestuaris repartits per les diferents treballadores. 

 

L’enllumenat dels vestuaris serà a les hores de canvi de torn. En cada 

vestuari hi ha un sol focus de llum, per això tenim el 100% d’utilització. 

 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 vestuaris 

Superfície = 18,541m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : sud 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 24.6% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.9% 

SOLAR 0.0% 32.7% 

VENTILATION 75.4% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 66.3% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els mesos 

d’hivern. Aquestes pèrdues es 

produeixen per la infiltració d’aire en 

les obertures. També es produeixen 

per la conducció dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 

 

 

 

 

 

 



Anàlisis tèrmic d’un edifici públic a través de la modificació de la façana 
 

61 

Z14:Planta baixa – Despatx RRHH Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Els despatxos tindran un horari molt estricte. Tots els dies menys els 

dimarts i els caps de setmana es treballa de 7h a 14h, els dimarts de 14h 

a 21h i els caps de setmana tenen festa. 

La utilització dels llums serà la mateixa que els horaris d’ús del despatx, 

l’única diferencia es que no s’utilitzaran el 100% de l’enllumenat. També s’ha 

tingut en compte la utilització dels ordinadors. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 despatx 

Superfície = 18,010m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 24W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : sud 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 20.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.1% 

SOLAR 0.0% 10.7% 

VENTILATION 79.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 89.2% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

La particularitat dels despatxos són els 

guanys interns. Veiem que cada X 

temps tenim una baixada del guanys, 

això és per que als caps de setmana no 

hi ha ningú treballant. Per tant tindrem 

5 dies amb guanys i 2 dies sense 

guanys. 
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Z15:Planta baixa – Infermeria Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 En la infermeria hi ha dos treballadors pel mati i dos treballadors per la 

tarda. Durant les primeres hores de la jornada laboral només hi ha la 

infermera, més tard arriba el metja. 

Aquesta sala no té llum natural, per tant, les llums estaran tot el dia en marxa. 

També comptabilitzem l’ordinador que s’utilitza durant tota la jornada laboral. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: Infermeria 

Superfície = 23,297m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 5W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : -------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.2% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 99.8% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

 
Aquesta zona no té cap paret de façana, 

per tant no tindrà pèrdues molt grans. 

Pel que fa als guanys seran igual que 

en la cuina, però molt inferiors. Això 

es deu als ordinadors i altres elements 

que trobem en la zona. 
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Z16:Planta baixa – Despatx reunions Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

La sala de reunions no s’utilitza amb freqüència, les hores de màxim ús 

són a mig mati i mitja tarda, on es reuneixen a les hores de descans. 

Només s’utilitzen quan es reuneixen a les ultimes hores del dia, quan no hi ha 

llum natural. Com a la majoria de zones només s’utilitza el 50% de les llums 

de la sala. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: sala reunions 

Superfície = 12,801m2 

Ocupació màxima durant el dia : 5 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 47.6% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.1% 

SOLAR 0.0% 63.8% 

VENTILATION 52.4% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 36.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació i 

estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. També 

es produeixen per la conducció dels 

materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els produïts 

per la radiació solar i per els guanys 

interns (persones, equipaments i 

enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu 
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Z17:Planta baixa – Distribuïdor 
principal 

Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Els distribuïdor de planta baixa té gran activitat durant el dia, però com a 

la majoria de zones de transició són molt imprevisibles i de curta 

duració. Tot i així podem establir un ús més elevat entre les 10h i 14 h 

del mati i entre les 18h i 20 de la tarda.  

 

Aquest distribuïdor  només té una obertura que proporciona llum natural, 

aquest és el motiu per el qual la llum artificial esta encesa durant totes les 

hores laborals de la residència. En aquest cas estarà en funcionament gran part 

de l’enllumenat de la zona. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: distribuïdor principal 

Superfície = 56,579m2 

Ocupació màxima durant el dia : 10 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 7.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 3.3% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 92.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 96.6% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Veiem unes grans pèrdues per 

ventilació i uns guanys constants 

interns produïts per l’activitat de les 

persones i l’enllumenat 
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Z18:Planta baixa – Sala calderes Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Aquesta sala s’utilitza molt poc, només hi ha una persona 

autoritzada per entrar i ho fa 3 cops al dia per fer el manteniment 

de les calderes.   

Dintre d’aquesta sala es troben totes les calderes, per tant, als mesos d’hivern estaran 

gran part de dia en funcionament i en canvi a l’estiu s’utilitzaren molt menys. Les 

hores de màxim ús seran quan el treballador entri a fer la revisió i estiguin les llums i 

les calders enceses.  

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: sala calderes 

Superfície = 28,117m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: Cap 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 81.0% 4.8% 

SOL-AIR 0.0% 73.3% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 19.0% 1.2% 

INTERNAL 0.0% 20.7% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Veiem unes grans pèrdues de 

ventilació i conducció dels 

materials en els mesos 

d’hiverns. Els guanys els 

produeixen l’exposició solar 

indirecta 
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Z21:Planta primera – Banys públics  Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Els horaris d’ús dels banys tenen una freqüència escassa durant tot el dia e 

imprevista, per això hi ha una baixa activitat. Un altre motiu que influeix a el 

baix % d’utilització, es que,  sempre es solen utilitzar d’un en un .Les hores  

demés ús són a l’hora de llevar-se, a mitja tarda i a l’hora d’anar dormir. 

La utilització de l’enllumenat va en relació a la utilització dels banys, 

normalment durant les primeres hores del dia i les ultimes hores. Com es 

lògic, en cap moment estran enceses totes les llums alhora, per això mai 

estarà la gràfica al 100% 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 banys 

Superfície = 38,493m2 

Ocupació màxima durant el dia : 15 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : Nord-Est i Nord-Oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 23.1% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.3% 

SOLAR 0.0% 57.9% 

VENTILATION 76.9% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 41.7% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els mesos 

d’hivern. Aquestes pèrdues es 

produeixen per la infiltració d’aire en 

les obertures. També es produeixen 

per la conducció dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z22:Planta primera – Habitacions 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels 

residents. Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es 

comptabilitzen les treballadores i les visites, i durant les hores de descans no 

hi són. Per tant durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents 

descansant i la resta del dia hi hauran visites, treballadores de la neteja, etc. 

 

Aquest passadís es troba a planta baixa, i no té cap element que deixi 

entrar la llum del dia, per això tenim causi tot l’enllumenat encès 

durant les hores d’activitat a la residència. 

 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 7 habitacions 

Superfície = 100,355m2 

Ocupació màxima durant el dia : 12 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 30.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.4% 

SOLAR 0.0% 49.4% 

VENTILATION 69.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 50.1% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També les produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z23:Planta primera – Habitacions 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels 

residents. Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es 

comptabilitzen les treballadores i les visites, i durant les hores de descans no 

hi són. Per tant durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents 

descansant i la resta del dia hi hauran visites, treballadores de la neteja, etc. 

 

Aquest passadís es troba a planta baixa, i no té cap element que deixi 

entrar la llum del dia, per això tenim causi tot l’enllumenat encès durant 

les hores d’activitat a la residència. 

 
 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 habitacions 

Superfície = 37,252m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 31.4% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.1% 

SOLAR 0.0% 53.3% 

VENTILATION 68.6% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 46.6% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També les produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z24:Planta primera – Habitacions 3 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels residents. 

Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es comptabilitzen 

les treballadores i les visites, i durant les hores de descans no hi són. Per tant 

durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents descansant i la resta 

del dia hi hauran visites, treballadores de la neteja, etc. 

Aquest passadís es troba a planta baixa, i no té cap element que deixi 

entrar la llum del dia, per això tenim causi tot l’enllumenat encès 

durant les hores d’activitat a la residència. 

 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 habitacions 

Superfície = 26,730m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 30.6% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.2% 

SOLAR 0.0% 44.4% 

VENTILATION 69.4% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 55.4% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També les produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els produïts 

per la radiació solar i per els guanys 

interns (persones, equipaments i 

enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z25:Planta primera – Sala neteja Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Aquesta sala només s’utilitza per agafar i deixar el material de neteja, 

per tant, només estarà ocupada dos o tres vegades al dia.  

L’ús de l’enllumenat serà el mateix que l’horari d’ocupació, això vol dir que 

les dues gràfiques seran igual. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: sala neteja 

Superfície = 2,978m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.6% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 99.4% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Aquesta zona, al no tenir 

finestres, no observem cap 

guanys per radiació solar i cap 

pèrdua per ventilació. 

Els guanys estan produïts per 

elements interns. 

També tenim unes petites 

pèrdues per conducció dels 

materials a l’hivern. 
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Z26:Planta primera – Passadís general 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

En els passadissos hi ha un ús esporàdic i de molt curta duració, ja que, 

es una zona de transició entre estances. Per aquest motiu tenim un ús 

continu i molt baix durant el dia.  

 

L’enllumenat d’aquesta zona es del 50% a primeres hores del dia i del mateix % 

quan no hi ha llum natural. A l’hivern es veu augmentada la utilització de 

l’enllumenat 1 hora més per la tarda, a causa del recorregut del sol i la falta de llum. 

 
 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: passadís 

Superfície = 46,606m2 

Ocupació màxima durant el dia : 11 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 16.6% 

SOLAR 0.0% 14.5% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 68.9% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

La diferència respecte la resta de zones és 

l’aparició de guanys produïts per 

l’exposició solar indirecta. Pel que fa als 

altres guanys, estan produïts per activitats 

internes i radiació directa del sol. 

Les pèrdues són per la conducció dels 

materials, sobretot ens els mesos 

d’hivern. 
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Z27:Planta primera – Passadís general 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

En els passadissos hi ha un ús esporàdic i de molt curta duració, ja que, 

es una zona de transició entre estances. Per aquest motiu tenim un ús 

continu i molt baix durant el dia 

L’enllumenat d’aquesta zona es del 50% a primeres hores del dia i del mateix 

% quan no hi ha llum natural. A l’hivern es veu augmentada la utilització de 

l’enllumenat 1 hora més per la tarda, a causa del recorregut del sol i la falta de 

llum. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: passadís 

Superfície = 8,801m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : -------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 100.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Només s’observen guanys produïts 

per les persones i equipaments. No 

tenim finestres, per tant les pèrdues 

per ventilació i els guanys per 

radiació es descarten. Tampoc hi ha 

parets de façana, això pot fer que els 

guanys i pèrdues per conducció 

siguin molt petits. 
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Z28:Planta primera – Distribuïdor 
principal 1 

Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Al ser el distribuïdor principal de la residència el seu ús es més elevat 

que la resta de distribuïdors. D’aquests 20 màxim ocupants tenim un % 

de treballadores, un altre de visites i finalment per els residents. Però 

normalment no coincideixen mai, per això la gràfica ens indica un ús 

màxim de 9 , 10 persones. Les hores més aglomerades solen ser  al 

migdia i a ultimes hores de la tarda. 

 

L’enllumenat d’aquesta zona és del 50% a primeres hores del dia i del mateix 

% quan no hi ha llum natural. A l’hivern es veu augmentada la utilització de 

l’enllumenat 1 hora més per la tarda, a causa del recorregut del sol i la falta de 

llum. 

 
 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: distribuïdor principal zona 1 

Superfície = 65,942m2 

Ocupació màxima durant el dia : 20 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 6W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 23.5% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 23.9% 

VENTILATION 76.5% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 76.1% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També es produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z29:Planta primera – Distribuïdor 
principal 2 

Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

En aquest cas la gràfica es  la mateixa que al distribuïdor principal, ja 

que, aquest és una prolongació de l’altre zona. El que si que varia és el 

numero màxim de persones que poden estar en aquesta zona. 

 

L’enllumenat d’aquesta zona es del 50% a primeres hores del dia i del mateix 

% quan no hi ha llum natural. A l’hivern es veu augmentada la utilització de 

l’enllumenat 1 hora més per la tarda, a causa del recorregut del sol i la falta de 

llum. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: distribuïdor principal zona 2 

Superfície = 15,300m2 

Ocupació màxima durant el dia : 5 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 4W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest i est 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 50.9% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 1.4% 

SOLAR 0.0% 54.9% 

VENTILATION 49.1% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 43.7% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els mesos 

d’hivern. Aquestes pèrdues es 

produeixen per la infiltració d’aire en 

les obertures. També es  produeixen 

per la conducció dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z30:Planta primera – Banys públics 
entrada 

Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Aquest banys es troben a l’entrada de la residència i són per tot els públics, això 

fa que segui molt difícil determinar quan s’utilitzarà o no. La gràfica reflexa un 

augment del seu d’ús a mesura que passa el dia. Al matí és quan s’utilitza més, i 

també a la tarda. Són els moments de més activitat a l’entrada de l’edifici. 

 

Com que és molt difícil determinar quan s’utilitza aquesta zona, s’ha  

determinat 3 hores d’utilització al màxim, seria com una mitja de tot el 

dia. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 banys i distribuïdor entre ells 

Superfície = 8,706m2 

Ocupació màxima durant el dia : 3 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 22.4% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 2.8% 

SOLAR 0.0% 27.0% 

VENTILATION 77.6% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 70.1% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També  es produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z31:Planta primera –Despatxos Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Els despatxos tindran un horari molt estricte. Tots els dies menys els 

dimarts i els caps de setmana es treballa de 7h a 14h, els dimarts de 14h 

a 21h i els caps de setmana tenen festa. 

La utilització dels llums serà la mateixa que els horaris d’ús del despatx, 

l’única diferencia es que no s’utilitzaran el 100% de l’enllumenat. També s’ha 

tingut en compte la utilització dels ordinadors. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 despatxos 

Superfície = 28,356m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 17W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 36.4% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.1% 

SOLAR 0.0% 31.2% 

VENTILATION 63.6% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 68.7% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

 
La particularitat dels despatxos són 

els guanys interns. Veiem que cada X 

temps tenim una baixada del guanys, 

això és per que als caps de setmana 

no hi ha ningú treballant. Per tant 

tindrem 5 dies amb guanys i 2 dies 

sense guanys. 
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Z32:Planta primera – Sala activitats Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

La sala d’activitats esta repartida en dos horaris d’utilització. El primer 

durant el mati i els segon a la tarda, aquest segon té major activitat que 

al mati, ja que, molts residents l’utilitzen per descansar i veure la TV 

L’enllumenat en aquest zona serà sobretot a ultimes hores del dia, quan ja no 

hi ha suficient llum natural. També s’utilitza a les hores d’activitats matinals, 

això és per poder donar una llum extra al les persones que fan les activitats, ja 

que, són persones d’edat avançada. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 sales d’activitats 

Superfície = 106,490m2 

Ocupació màxima durant el dia : 15 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 4W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord , est i sud 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 39.3% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.2% 

SOLAR 0.0% 64.8% 

VENTILATION 60.7% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 35.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Pràcticament igual que la majoria 

de zones, però podem destacar els 

guanys per radiació solar directe. 

El motiu és les grans portes de 

vidre que tenim per sortir a la 

terrassa. 
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Z33:Planta primera – Centre de dia Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

En el centre de dia tenim dos horaris diferenciats. El primer de dilluns a 

dissabte i el segon al diumenge. La gràfica és la mateixa per els dos horaris, 

però la diferencia esta en el número de persones que hi ha. Els diumenges 

tenim una baixada de persones que utilitzen el servei del centre de dia.  

Pel que fa al seu ús, les hores de més utilització són a l’hora d’esmorzar, de 

dinar i per la tarda.  

L’enllumenat s’utilitza a les ultimes hores del dia, quan la llum natural és 

molt baixa. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: centre de dia 

Superfície = 69,457m2 

Ocupació màxima durant el dia : 25 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 8W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : sud 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 42.4% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.1% 

SOLAR 0.0% 34.9% 

VENTILATION 57.6% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 65.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

En els guanys per activitat interna 

podem veure com hi ha una baixada 

cada X temps. Aquesta baixada és 

per que els diumenges hi ha menys 

persones en aquesta sala. Els dies de 

màxima activitat són de dilluns a 

dissabte.  
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Z34:Planta primera – Bany treballadores Horari d’ús de la zona tèrmica 

 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Aquest bany es exclusiu de les treballadores del centre de dia. A primera i 

ultima hora del dia es reflexa el màxim d’ocupació, això és perquè les 

treballadores l’utilitzen per canviar-se. Durant l’horari de treballs s’utilitza 

esporàdicament, per això s’ha posat un ús constant per molt baix. 

S’utilitza la mateixa gràfica que en l’ocupació. Els motius són els mateixos, 

a primera i ultima hora s’utilitza l’enllumenat, s’ha de dir que es un espai 

sense finestra. Durant el dia tenim un ús contant però molt baix. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 bany 

Superfície = 2,822m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 0.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 100.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 100.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Tenim pèrdues per ventilació i 

guanys interns produïts per les 

persones i l’enllumenat 
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Z35:Planta primera – Banys Centre de 
dia 

Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Aquest banys la majoria de l’ús es concentra  als matins, ja que, sempre es dutxen 

alguns avis. Per aquest motiu, durant el mati tenim un punt màxim, després va 

disminuint a i per la tarda  torna apujar una mica. Com tot els banys, si no es fa 

una activitat concreta, es molt difícil determinar en quines hores s’utilitzarà 

Tindrem un ús de l’enllumenat concentra a les hores dels banys dels 

avis, de 10 a 12 del mati. Per la resta del dia s’ha fet una mitja i s’ha 

posat un punt màxim  que representa l’ús esporàdic durant la resta del 

dia. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 banys 

Superfície = 10,076m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 18.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 1.0% 

SOLAR 0.0% 17.8% 

VENTILATION 81.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 81.2% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També  es produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z39:Planta segona – Distribuïdor 
principal 

Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Dels tres distribuïdors principals, el de segona planta es el menys 

concorregut. El motius és perquè a la segona plata només trobem habitacions. 

La primera plata es l’entrada i en la planta baixa tenim els serveis. La gràfica 

mostra un ús durant les hores d’activitat, però com es lògic mai estar tot el 

món al mateix temps, per aquest motiu tenim un % més baix 

L’enllumenat d’aquesta zona és del 50% a primeres hores del dia i del 

mateix % quan no hi ha llum natural. A l’hivern es veu augmentada la 

utilització de l’enllumenat 1 hora més per la tarda, a causa del recorregut 

del sol i la falta de llum. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: distribuïdor principal 

Superfície = 78,328m2 

Ocupació màxima durant el dia : 10 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord i est 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 31.8% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 58.7% 

VENTILATION 68.2% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 41.2% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

D’aquesta gràfica podem 

destacar els guanys per 

radiació solar produïts per el 

gran finestral que tenim a 

cara est i les finestres de la 

coberta. 

La resta similar a les altres 

zones tèrmiques. 
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Z40:Planta segona – Habitacions 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels 

residents. Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es 

comptabilitzen les treballadores i les visites, i durant les hores de descans no 

hi són. Per tant durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents 

descansant i la resta del dia hi hauran visites, treballadores de la neteja, etc. 

 

A les habitacions l’horari d’utilització de les llums es a les primeres hores 

del dia, quant estan llevant als residents, i sobretot al final del dia, quan ja 

no es de dia. També s’utilitzen per la tarda,  a l’hora de descans dels 

residents, però amb menys freqüència. 

 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 3 habitacions 

Superfície = 38,911m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 44.7% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 1.0% 

SOLAR 0.0% 50.6% 

VENTILATION 55.3% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 48.3% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació i 

estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. També  

es produeixen per la conducció dels 

materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els produïts 

per la radiació solar i per els guanys interns 

(persones, equipaments i enllumenat). 

Aquests tenen els punts màxims en els 

mesos d’estiu. 
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Z41:Planta segona – Habitacions 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels 

residents. Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es 

comptabilitzen les treballadores i les visites, i durant les hores de descans no 

hi són. Per tant durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents 

descansant i la resta del dia hi hauran visites, treballadores de la neteja, etc. 

 

A les habitacions l’horari d’utilització de les llums es a les primeres hores 

del dia, quant estan llevant als residents, i sobretot al final del dia, quan ja 

no es de dia. També s’utilitzen per la tarda,  a l’hora de descans dels 

residents, però amb menys freqüència. 

 
 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 7 habitacions dobles 

Superfície = 133,454m2 

Ocupació màxima durant el dia : 16 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : sud i est 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 33.8% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.2% 

SOLAR 0.0% 37.3% 

VENTILATION 66.2% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 62.5% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 

Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També  es produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z42:Planta segona – Habitacions 3 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Les habitacions tenen la màxima ocupació a les hores de descans dels 

residents. Aquesta gràfica no arriba mai al màxim d’ocupants, ja que, es 

comptabilitzen les treballadores i les visites, i durant les hores de descans no 

hi són. Per tant durant la nit i unes hores de la tarda, tindrem els residents 

descansant i la resta del dia hi hauran visites, treballadores de la neteja, etc. 

 A les habitacions l’horari d’utilització de les llums es a les primeres hores 

del dia, quant estan llevant als residents, i sobretot al final del dia, quan ja 

no es de dia. També s’utilitzen per la tarda,  a l’hora de descans dels 

residents, però amb menys freqüència. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 habitació doble 

Superfície = 18,036m2 

Ocupació màxima durant el dia : 3 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 1W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord i oest 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 51.1% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.4% 

SOLAR 0.0% 47.0% 

VENTILATION 48.9% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 52.6% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 

Les màximes pèrdues són de ventilació 

i estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. 

També  es produeixen per la conducció 

dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, equipaments 

i enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z43:Planta segona – Bany individual 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia 

de a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 bany 

Superfície = 4,672m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 10.8% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 89.2% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Tots els banys individuals tret d’un, estan 

situats a l’interior de l’edifici i no tenen cap 

finestra ni  paret de façana. Per aquest 

motiu no tenim pèrdues per ventilació ni 

guanys per radiació solar directa. 

La particularitat són els punts màxims que 

tenim de guanys interns. Aquestes cotes 

màximes es produeixen perquè hi han dies 

de la setmana destinats a les dutxes des 

residents. Aquestes dutxes fan pujar els 

guanys interns.  
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Z44:Planta segona – Bany individual 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia de 

a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

 La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 bany 

Superfície = 4,672m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 10.8% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 89.9% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Tots els banys individuals tret d’un, estan 

situats a l’interior de l’edifici i no tenen cap 

finestra ni  paret de façana. Per aquest 

motiu no tenim pèrdues per ventilació ni 

guanys per radiació solar directa. 

La particularitat són els punts màxims que 

tenim de guanys interns. Aquestes cotes 

màximes es produeixen perquè hi han dies 

de la setmana destinats a les dutxes des 

residents. Aquestes dutxes fan pujar els 

guanys interns. 
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Z45:Planta segona – Bany individual 3 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

 Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia 

de a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum.  

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 bany 

Superfície = 3,956m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.5% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 99.5% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Tots els banys individuals tret d’un, estan 

situats a l’interior de l’edifici i no tenen 

cap finestra ni  paret de façana. Per aquest 

motiu no tenim pèrdues per ventilació ni 

guanys per radiació solar directa. 

La particularitat són els punts màxims 

que tenim de guanys interns. Aquestes 

cotes màximes es produeixen perquè hi 

han dies de la setmana destinats a les 

dutxes des residents. Aquestes dutxes fan 

pujar els guanys interns. 
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Z46:Planta segona– Bany individual 4 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia 

de a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

 

La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 bany 

Superfície = 3,523m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 54.6% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.2% 

SOLAR 0.0% 56.1% 

VENTILATION 45.4% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 43.7% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Aquests bany individual és l’únic 

que té finestra, i es pot veure 

ràpidament a la gràfica. La resta de 

la gràfica és molt semblant a la 

majoria de les estances. Recalcar 

els guanys per radiació solar 

directa. 
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Z47:Planta segona– Bany individual 5 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

 Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia de 

a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum.  

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 banys 

Superfície = 8,764m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 0.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 100.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Tots els banys individuals tret d’un, 

estan situats a l’interior de l’edifici i no 

tenen cap finestra ni  paret de façana. 

Per aquest motiu no tenim pèrdues per 

ventilació ni guanys per radiació solar 

directa. 

La particularitat són els punts màxims 

que tenim de guanys interns. Aquestes 

cotes màximes es produeixen perquè hi 

han dies de la setmana destinats a les 

dutxes des residents. Aquestes dutxes 

fan pujar els guanys interns. 
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Z48:Planta segona– Bany individual 6 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

 Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia 

de a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

 

 La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum. 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 banys 

Superfície = 8,987m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 0.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 100.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Tots els banys individuals tret d’un, estan 

situats a l’interior de l’edifici i no tenen 

cap finestra ni  paret de façana. Per aquest 

motiu no tenim pèrdues per ventilació ni 

guanys per radiació solar directa. 

La particularitat són els punts màxims que 

tenim de guanys interns. Aquestes cotes 

màximes es produeixen perquè hi han dies 

de la setmana destinats a les dutxes des 

residents. Aquestes dutxes fan pujar els 

guanys interns. 
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Z49:Planta segona– Bany individual 7 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia de 

a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

 La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum.  

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 2 banys 

Superfície = 8,251m2 

Ocupació màxima durant el dia : 4 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 0.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 100.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Tots els banys individuals tret d’un, 

estan situats a l’interior de l’edifici i 

no tenen cap finestra ni  paret de 

façana. Per aquest motiu no tenim 

pèrdues per ventilació ni guanys per 

radiació solar directa. 

La particularitat són els punts 

màxims que tenim de guanys interns. 

Aquestes cotes màximes es 

produeixen perquè hi han dies de la 

setmana destinats a les dutxes des 

residents. Aquestes dutxes fan pujar 

els guanys interns. 
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Z50:Planta segona– Bany individual 8 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

  Els banys individuals es troben dintre de cada habitació de la planta 2, i només 

s’utilitzen a l’hora de llevar-se i d’anar a dormir. L’única diferència és que un dia 

de a la setmana esta reservat per la dutxa dels residents de cada habitació. Això ens 

donarà una gràfica diferent que tindrà una ocupació addicional de 10 a 11 del mati. 

La gràfica horària de l’enllumenat es idèntica a la d’ocupació, ja 

que, en cada bany només hi ha una llum. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 bany 

Superfície = 3,940m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : --------------- 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 3.6% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 96.4% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Tots els banys individuals tret d’un, estan 

situats a l’interior de l’edifici i no tenen 

cap finestra ni  paret de façana. Per aquest 

motiu no tenim pèrdues per ventilació ni 

guanys per radiació solar directa. 

La particularitat són els punts màxims que 

tenim de guanys interns. Aquestes cotes 

màximes es produeixen perquè hi han dies 

de la setmana destinats a les dutxes des 

residents. Aquestes dutxes fan pujar els 

guanys interns. 
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Z51:Planta segona– Bany públic Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 Els horaris d’ús dels banys tenen una freqüència escassa durant tot el dia e 

imprevista, per això hi ha una baixa activitat. Un altre motiu que influeix a el 

baix % d’utilització, es que,  sempre es solen utilitzar d’un en un .Les hores  

demés ús són a l’hora de llevar-se, a mitja tarda i a l’hora d’anar dormir. 

La utilització de l’enllumenat va en relació a la utilització dels banys, 

normalment durant les primeres hores del dia i les ultimes hores. Com es 

lògic, en cap moment estran enceses totes les llums alhora, per això mai 

estarà la gràfica al 100%. 

 
 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: 1 bany 

Superfície = 6,170m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : nord 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 41.1% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.5% 

SOLAR 0.0% 61.8% 

VENTILATION 58.9% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 37.7% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de 

ventilació i estan situades en els 

mesos d’hivern. Aquestes pèrdues es 

produeixen per la infiltració d’aire en 

les obertures. També es produeixen 

per la conducció dels materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els 

produïts per la radiació solar i per els 

guanys interns (persones, 

equipaments i enllumenat). Aquests 

tenen els punts màxims en els mesos 

d’estiu. 
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Z52:Planta segona– Sala TV Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Aquest zona s’utilitza durant el mati i sobretot per la tarda. S’utilitza per 

veure la TV i per poder estar amb companya.  

 

Les llums s’utilitzen sobretot per la tarda, quant hi ha poca llum natural i al 

mati. Al mati s’utilitza perquè aquesta zona esta a l’oest i per tant, no té molta 

llum natural, i les persones grans necessiten tenir més il· luminació. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: sala TV 

Superfície = 21,609m2 

Ocupació màxima durant el dia : 8 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 7W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : oest i sud 

Tipus d’instal·lació: calefacció i refrigeració 
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 66.9% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.2% 

SOLAR 0.0% 60.0% 

VENTILATION 33.1% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 39.2% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Igual que la majoria de les zones. 

Podem destacar la radiació solar 

directa produïda per les 

dimensions de les finestres . 
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Z55:PB-P1– Escala Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Les escales són una zona que no té unes hores d’utilització programades. 

Normalment s’utilitza esporàdicament durant tot el dia. Per tant, la gràfica 

mostra un ús constant i bastant baix durant totes les hores de jornada laboral. 

L’enllumenat d’aquesta zona és del 50% a primeres hores del dia i del 

mateix % quan no hi ha llum natural. A l’hivern es veu augmentada la 

utilització de l’enllumenat 1 hora més per la tarda, a causa del recorregut 

del sol i la falta de llum. 

 
Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: escales 

Superfície = 19,571m2 

Ocupació màxima durant el dia : 2 

Activitat de la estança (W) = 80W 

Guanys sensibles: 3W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : est 

Tipus d’instal·lació: calefacció  
 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 47.4% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 10.4% 

SOLAR 0.0% 66.8% 

VENTILATION 52.6% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 22.8% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
Les màximes pèrdues són de ventilació i 

estan situades en els mesos d’hivern. 

Aquestes pèrdues es produeixen per la 

infiltració d’aire en les obertures. També 

es produeixen per la conducció dels 

materials. 

Pel que fa als guanys, tenim els produïts 

per la radiació solar i per els guanys 

interns (persones, equipaments i 

enllumenat). Aquests tenen els punts 

màxims en els mesos d’estiu. 
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Z56:PB-P1– Ascensor 1 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Aquest ascensor no s’utilitza gaire, el motiu és perquè és te dimensions 

més petites que el ascensor 2, que es el principal. Per tant l’hi posem un 

ús durant tot el dia, però amb un baix % 

Dintre de cada ascensor hi ha una llum que sempre esta encesa, per tant, 

tindre el 100% durant el dia i la nit 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: ascensor  

Superfície = 4,194m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : Nord-Est i Nord-Oest 

 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 0.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 0.0% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 100.0% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Aquests ascensor només tindrà 

guanys produïts per les persones que 

l’utilitzen i per l’enllumenat que té. 

Veiem que la gràfica es constant, 

això es deu a que les gràfiques 

d’ocupació i d’us de l’enllumenat 

també són constants. 
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Z57:PB-P2– Ascensor 2 Horari d’ús de la zona tèrmica 
 

Horari d’ús enllumenat i  maquinària de la zona tèrmica 
 

 

Aquest ascensor té un ús més elevat. La seva situació i les seves 

dimensions fan que durant tot el dia s’utilitzi per baixar i pujar residents. 

Les hores més utilitzades són l’hora de llevar-se i l’hora d’anar a dormir. 

 

Dintre de cada ascensor hi ha una llum que sempre esta encesa, per tant, tindre 

el 100% durant el dia i la nit. 

 

Dades Gràfica guanys i pèrdues 

 

Estances: ascensor 

Superfície = 6,667m2 

Ocupació màxima durant el dia : 1 

Activitat de la estança (W) = 70W 

Guanys sensibles: 2W/m2 

Guanys latents: 0W/m2 

Orientació : -------------- 

 
 
 

CATEGORY LOSSES GAINS 

FABRIC 100.0% 0.0% 

SOL-AIR 0.0% 20.6% 

SOLAR 0.0% 0.0% 

VENTILATION 0.0% 0.0% 

INTERNAL 0.0% 79.4% 

INTER-ZONAL 0.0% 0.0% 

 
 

Aquests ascensor es igual que 

l’anterior, però la gran 

diferencia és que aquí tenim 

una paret de façana. Aquesta 

paret produeix les pèrdues per 

conducció dels materials. 
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7 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 

 

 

Coberta antiga Façana est: part ampliada Façana sud: part ampliada Façana oest: entrada principal 

Coberta antiga (pérgola) Coberta: Part ampliada Coberta: Part antiga Façana nord des de terrassa: part ampliada 
 

Façana est: part antiga 
 

Vidriera coberta part ampliada Façana oest: part antiga Façana oest, part antiga i nord, part ampliada 
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Façana est : part antiga 

Passadís planta primera part antiga 

Sostre distribuidor planta 2 Escales de conexión part antiga Sala d’activitats  

Façana nord: part antiga 

Habitacions planta 2 Sala TV Pati  planta baixa 

Façana oest : part antiga Entrada antiga de la residència 


