
DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMA

Q(m3/h)= S(m2) x V(m/s) x 3600(s/h)

Q: Cabal d’aire. Valor obtingut de les renovacions-hora recomanades (RITE i DIN1946)

S: secció del conducte

V: Velociat de l’aire. Es dimensiona per conductes de baixa velocitat, fixant un màxim=6m/s

PLANTA BAIXA

ús(RH) Volum (m3) Cabal Q (m3/h) Secció (m2) Conducte (cm)

Recepció i vestíbul (8RH) 320 320x8=2560 0,120 36.55x36.55

PLANTA1

ús(RH) Volum (m3) Cabal Q (m3/h) Secció (m2) Conducte (cm)

Aules (10RH) 100 100x10=1000 0,046 22.50x22.00

Taller demostració (12RH) 138 138x12=1656 0,077 30.00x27.50

Administració (8RH) 134 134x8=1072 0,049 23.00x23.00

Vestidors (8RH) 124 124x8=992 0,046 22.50x22.00

PLANTA2

ús(RH) Volum (m3) Cabal Q (m3/h) Secció (m2) Conducte (cm)

Biblioteca (10RH) 320 320x10=3200 0,148 40.00x39.50

Sala d’actes (10RH) 340 340x10=3400 0.157 40.00x40.00

Àrea de lectura  foyer (10RH) 270 270x10=2700 0,125 37.50x35.50

PLANTA3

ús(RH) Volum (m3) Cabal Q (m3/h) Secció (m2) Conducte (cm)

Cuines fredes (15RH) 130 130x15=1950 0,090 32.50x29.50

Espai de família (8RH) 160 160x8=1280 0.060 27.50x23.00

Cuines calentes (15RH) 186 186x15=2790 0,129 37.50x37.00

PLANTA4

ús(RH) Volum (m3) Cabal Q (m3/h) Secció (m2) Conducte (cm)

Restaurant (12RH) 400 400x12=4800 0,222 32.50x29.50

Cuina (15RH) 280 280x15=4200 0.194 52.50x39.50

DIMENSIONAT LA XARXA DE SANEJAMENT PLUVIAL

Intensitat pluviomètrica a NY = 76mm/h *

Valor extret de NYC Plumbing Code 2008. 100-year hourly rainfall rate: 3 inches/h = 76mm/h

Coeficient de correcció: f = 100/76 = 1.32

Dimensionat dels baixants i canalons segons CTE 

Sector de 

coberta

superfície en projecció 

horitzontal servida (m2)

superfície de 

càlcul (m2)

pendent 

mig (%)

diàmetre nominal 

baixant (mm)

diàmetre nominal 

canaló (mm)

1 115.5 115.5x1.32=152.5 8 75 125

2 118.9 118.9x1.32=156.9 15 75 125

3 79.3 79.3x1.32=104.7 15 63 125

4 143.2 143.2x1.32=189.0 20 90 150

5 119.0 119.0x1.32=157.1 40 75 125

6 125.4 125.4x1.32=165.5 30 75 150

7 81.6 81.6x1.32=107.7 21 63 125

SEGURETAT ENFRONT D’INCENDIS

Propagació interior

Es compleix la compartimentació en sectors d’incendis que no excedeixen els 4000m2 tal com 

especifica el CTE-DB-SI 1 (taula 1.1). Els locals de risc especial, escales protegides i 

vestíbuls d’independència no computen com a part del sector en què es troben incloses.

Tots els espais excepte les cuines queden classificats com a zones de risc baix segons la 

taula 2.1 del CTE-DB-SI 1.

En les cuines de les plantes 3 i 4 es compleixen les següents observacions:

-Els sistemes d’extracció de fums es troben separats >50cm de qualsevol material que no 

sigui A1.

-Els conductes són idependents i exclusius de cada cuina. Disposen de registres per inspecció 

i neteja

-Els filtres estan separats una distància superior a 1,20m dels focus de calor. Són fàcilment 

accessibles i desmuntables.

-Els ventiladors compliran la norma UNE-EN 12101-3:2002 “especificaciones para aireadores 

extractores de humos y calor mecánicos” i tindran una classificació F
400
 90.

Resistència al foc de l’estructura portant: R120

Resistència al foc de les parets i sostres: R120

Es dotarà l’edifici d’un sistema de detecció i extinció automàtic tal com exigirien els 

codis de seguretat de NY.

Ocupació

Càlcul de l’ocupació segons la taula 2.1 del CTE-DB-SI 3

Ocupació en funció de la superfície útil. Cal tenir en compte el caràcter simultani o 

alternatiu considerat l’ús previst.

Ús previst zona/activitat ocupació (m2/persona)

docent general 10

laboratoris, cuines 5

sales de lectura 2

pública concurrencia restaurant, bar 1,5

zones de servei 10

magatzems o arxius magatzems 40

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació

Plantes que disposen de dues sortides, es compleix:

-altura d’evacuació h<28m (h=17.8m)

-longituds dels recorreguts d’evacuació <50m (lmàx=25m)

Planta soterrani: una sortida, es compleix:

-longitud de recorregut d’evacuació < 25m (lmàx=20m)

-altura d’evacuació ascendent h<10m (h=3.4m)

-ocupació < 50 persones (ocupació màx prevista=15p)

Dimensionat de les escales protegides segons altura d’evacuació (h<20m) i ocupació: 1,20m 

d’amplada

POTÈNCIA

Càlcul estimat de la demanda: 100W/hm2

superfície total aproximada=3000m2 

es dimensiona l’ET per obtenir una potència mínima de 300KW: 1 trafo de 630KVA (fins a 500KW)

DIMENSIONAT D’EMMAGATZEMATGE I RESIDUS

Escola i restaurant: elaboracions totals 

equiparables a un servei fins a 200 comensals.

m2/plaça mínims segons Neufert

espai de recepció de gènere: 0,06x200=12m2 

magatzem d’embalatges buits: 0,06x200=12m2 

deixalles: 0,05x200=10m2 

cambra prefrigorífica: 0,03x200=6m2 

cambra frigorífica carn: 0,05x200=10m2 

cambra frigorífica peix: 0,05x200=10m2 

cambra frigorífica lactis: 0,03x200=6m2 

cambra frigorífica verdures: 0,06x200=12m2 

congelador: 0,04x200=8m2 

rebost sec: 0,12x200=20m2 

rebost de productes de consum diari: 0,03x200=6m2 

PRODUCCIÓ D’ACS I ENERGIA TÈRMICA

Compliment de l’exigència HE-4 del CTE:

En la secció HE-4 del CTE s’estableix que 

l’energia solar tèrmica pot ser substituïda per 

altres fonts d’energia renovables. 

La directiva Europea 2009/28 EC declara la 

geotèrmia i l’aerotèmia com energies renovables 

i especifica les condicions mínimes de rendiment 

que han de verificar les bombes de calor.

A la publicació “Comentarios al RITE 2007” de 

l’Instituto para la diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDAE), s’estableix que:”los sistemas 

de paneles térmicos podrán ser sustituidos por 

otras técnicas de energías renovables siempre 

que no venga superada la producción de CO2 del 

sistema exigido por la Administración sobre una 

base anual”.

Producció de CO2 energia geotèrmica=0.08KgCO2/

kWh

El sistema

Principals avantatges:

Consum mínim d’energia

_Absència de combustió

_No requereix sala d’instal·lacions ni mesures 

especials de seguretat. No hi ha presència de 

xemeneies.

_Mínim manteniment

_Permet generació de calor per a calefacció, Acs, 

i de fred per a la climatització a l’estiu amb 

resultats d’elevat comfort.

Observacions:

_Elevada inversió inicial, similar a una 

instal·lació de Biomassa, però gran viabilitat 

econòmica a mig-llarg termini

(0.026 euros/kWh=0.035$/kWh)

_Alta eficiència, que es veu augmentada per la 

presència d’aigua en el terreny

_Compatible amb sistemes de distribució de baixa 

temperatura.

L’edifici s’alimenta d’uns captadors verticals 

de 100m de profunditat que allotgen circuits de 

tuberies PE-100 32x3 PN16.

Es tracta de circuits tancats per on circula 

aigua glicolada, que conformen una xarxa 

d’intercanvi de calor amb el subsòl, connectada 

als col·lectors.

selecció  dels recuperadors de calor (RC) 

i unitats de tractament d’aire (UTA) segons 

cabal i eficiència.
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