
ESQUEMA IL·LUMINACIÓ   DEL MODUL:

LLEGENDA DELS ELEMENTS CRITERIS DE DISSENY INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

IL·LUMINACIÓ NATURAL

El projecte aposta per un gran aprofitament de la llum natural, ja que la fa-

çana és tota vidriada, tot i que està controlada per una malla constat que 

funciona coma  protecció solar. El resultat és una llum difosa en tot el perímetre 

que permet il·luminar gairebé de manera natural tota la planta. 

La disposició dels edificis, juntament amb el nou disseny de la plaça, fan par-

tícep d’aquesta il·luminació natural l’antic edifici de l’orfebreria, que abans 

quedava totalment tapat amb la façana de la mitgera. 

IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE_APROFITAMENT SOLAR

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

La il·luminació artificial tracta de reforçar la il·luminació natural quan aquesta és in-

existent o escassa. En aquest cas, l’edifici per la nit és totalment transparent, per tant 

no solament utilitzarem la il·luminació natural per reforçar, sinó que acabarem de 

complementar l’aparença exterior de l’edifici. 

DISSENY DE L’ENLLUMENAT

La nova façana de planxes de vidre i la malla deploye, permet dissenyar una il·lumi-

nació artificial que dona resposta tant a l’interior de l’edifici com a l’exterior. Els tipus 

d’enllumenat bàsicament és dividiran en dos:

- Il·luminació dels mòduls: La il·luminació dels mòduls és produirà a traves de llums 

puntuals que donguin resposta a les dimensions totals de l’espai a il·luminar. La col·

locació de les llums serà bastant repartida per tot l’espai per garantir que qualsevol 

distribució de les diferents empreses, pugui quedar ben il·luminada. 

- Il·luminació dels passadissos: La il·luminació dels passadissos és l’encarregada de 

donar resposta tant a l’interior com a l’exterior.  L’efecte que busquem des de l’exte-

rior és reforçar l’opacitat dels forjats i els muntants verticals i fer visibles les caixes dels 

mòduls del viver d’empreses i la incubadora. Per aquest motiu es planteja una llum 

constant i de baixa intensitat que recorri tot el perímetre de l’edifici i que dongui més 

la sensació de transparència. 

Exemple d’il·luminació 

del modul d’oficina i el 

tros de passadís que hi 

correspon. Aquí es veu 

clarament la il·lumina-

ció lineal del passadís i la 

puntual del modul. 

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

S’han d’estudiar també altres aspectes de la instal·lació i mirar els tipus d’il·luminació 

concrets per a cada espai segons la idea esmentada en l’apartat anterior. En ocasions 

hem de tenir en compte de forma indirecta altres aspectes com l’aportació de cali-

desa o l’èmfasi d’alguns punts arquitectònics.  Pel que fa al disseny de la instal·lació es 

consideren tres factors fonamentals que determinen el confort visual de la instal·lació 

d’enllumenat:

 · Índex de reproducció del color

· Índex d’enlluernament

Tant la il·luminació natural con l’artificial tenen unes mateixes exigències en quant a la 

necessitat d’aconseguir, sense provocar efectes incòmodes d’enlluernament, un deter-

minat nivell d’il·luminació. La il·luminació ha de ser prevista en funció de les activitats 

que es realitzen a cada espai. 

CRITERIS I ELEMENTS

A l’arqueta d’entrada els operadors de telecomunicacions donen accés 

a internet als seus clients. Es proporcionaran dues línies d’accés a internet 

diferents:

1 La principal línia es de fibra òptica, amb 100MBPS simètrics. 

2 La segona línia serà de provisió i consistirà d’un accés VDSL amb 30 MBPS 

de baixada i 1MBPS de pujada. 

Tot el cabal d’Internet serà distribuït entre tots els llocs de treball i als punts 

wifi instal·lats.  

ET 

ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ

NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ I UNIFORMITAT

Zones de treball i formació 

  General     300 lux

  Puntual sobre pla de treball  500 lux

Zones de circulació

  Vestíbul i zones comunes   150 lux

  Espais de circulació   150 lux

  Escales transitades   150 lux 

Zones de suport 

  Magatzems     120 lux

  Aparcament    75 lux

  Lavabos    200 lux

  Cuina     300 lux 

* En les plantes s’ha tingut en compte l’espai que oucpen 

els conductes d’altres instal·lacions, per tal de fer una 

aproximació més exacta a la realitat. 

El projecte té una gran quantitat de façana exposada a Sud gràcies a el tren-

cament de l’edifici que genera la plaça. 

 
DADES GENERALS DE IL·LUMINACIÓ

XARXA D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Com que és un edifici públic, necessitarem una Estació Transformadora (E.T) per poder passat de la mitja 

a la baixa tensió pel subministrament elèctric de l’edifici, sempre d’acord amb el Pla especial d’Infra-

estructures del 22@. L’espai per a l’estació transformadora ha de tenir un accés directe des del carrer i 

comptar amb una ventilació permanent. 

La connexió a l’edifici es farà entrant el tub d’electricitat per planta baixa per l’escomesa individual del 

centre o la central de comptadors en l’edifici. La distribució s’ha d’iniciar en el quadre de comandament 

i protecció, d’on han de sortir els diferents circuits dotats dels corresponents interruptors automàtics. Ca-

dascun d’aquests circuits ha d’alimentar únicament un subquadre de zona. Els interruptors magnetotèr-

mics i els interruptors diferencials de cada circuit s’han de col·locar als quadres de zona o de planta. Els 

quadres de zona s’han de fer coincidir amb les zones funcionals de distribució de l’edifici. 

 

La instal·lació elèctrica està composada pels següents elements:

Brancals de connexió: La connexió des de la xarxa urbana és subterrània fins a l’estació transformadora. 

Instal·lació d’enllaç: Es realitza d’acord amb la normativa vigent. 

Quadre General de Protecció: S’instal·len tants Q.G.P com sigui necessari segons usos. D’elles sortiran les 

línies d’alimentació fins als comptadors corresponents a cada servei. 

Comptadors: Dispositius encarregats del control sobre el consum elèctric. 

Derivació individual: També anomenats muntants, aniran en tubs penjats del forjat. Las caixes de deriva-

ció hauran de tenir unes dimensions determinades i aniran per les zones comunes. 

Dispositiu de comandament i protecció: Consta de ICP, IGA, ANEU, PIA i una presa de terra. 

Previsió de proteccions de seguretat: En cas de sobreintensitat, sobretensions i curt circuits. 

Conductes: Els conductes interiors seran de coure amb aïllament i els conductes exteriors estancs. 

Presa de terra: Tota massa metàl·lica important es connecta a terra per raons de seguretat. 

SELECCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ

 Tal i com s’explica en l’apartat d’il·luminació artificial, les diferents sales i espais estan dotats de llums ben 

diferents que responen a les necessitats especifiques de cada un. El catàleg utilitzat per la tria de les dife-

rents llums és de l’empresa iGuzzini. 

1. Passadís: Llum LED 23W

 La llum contínua del passadís és constant en tot el 

perímetre i va penjada directament del forjat de cada 

planta. La situació es propera al vidre, tal i com es pot 

apreciar en la imatge i es deixa totalment vista.

2. Mòduls d’oficina: Fluorescent compacta 13W

 La llum dels mòduls serà repartida mitjançant punts pun-

tuals empotrats al sostre, per tot l’espai.

3. Espais comuns: Fluorescent lineal 35W

 En els espais comuns, la llum pot ser més difosa i reparti-

da, no cal concentrar·la en un punt. 

4. Restaurant: Fluorescent compacta 14W

 Al restaurant les llums seran puntuals i empotrades al fals 

sostre, repartides segons la distribució proposada. 

5. Sala conferències i restaurant: Fluorescent lineal 8W

En els espais amb fals sostre, aquest es separa uns cm de 

la paret i s’utilitza una llum difosa a tot el perímetre.  

NORMATIVA

· Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). Instruccions tècniques complementàries RD 842/2002 

(BOE 18/09/02).

· CTE DB HE·3 eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació RD 314/2006 “Codi tècnic de l’edifi-

cació” BOE 28/03/2006.

· CTE DB SU·1 Seguretat davant el risc causat per la il·luminació inadequada RD 314/2006 “Codi tècnic de 

l’edificació” BOE 28/02/2006 

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ      

Llum tipus 1: LED 23W

Llum tipus 2: Fluorescent compacta 13W 

Llum tipus 3: Fluorescent lineal 35W

Llum tipus 4: Fluorescent compacta 14W

Llum tipus 5: Florescent lineal 8W

Fluorescent de baix consum (aparcament)    

Fluorescent de pared tipus 5

Fluorescent compacta (llum 2 petita)

Interruptor 

Commutador doble

Endoll (Posta a terra)

Base telèfon i dades

Comptador elèctric 

Quadre general de protecció i distribució  

Pas vertical d’electricitat 
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