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ANNEX B: CÀLCULS GARATGE COMUNITARI 
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B.1 INSTAL·LACIÓ GARATGE COMUNITARI 

B.1 INSTALACIÓ DE VENTILACIÓ 

B.1.1 CÀLCUL DEL CABAL DE VENTILACIÓ 

El nostre garatge comunitari es troba a la planta soterrani -1. Aquest garatge no es pot 

considerar obert ja que no hi ha cap façana que doni al exterior així que s’haurà d’instal·lar 

un sistema de ventilació mecànica.  

Per la ventilació d’un garatge hi ha dos normatives principals a seguir; el CTE o la NBE CPI 

96. Estudiarem ambdues i veurem quina és la més restrictiva.  

El CTE diu en el seu apartat DB SI 3-8 ens diu que “El sistema ha de ser capaç d’extreure 

un cabal d’aire de 150 l/plaça  amb una aportació màxima de 120 l/plaça.”  

En el nostre garatge tenim 13 places de pàrquing així que el cabal d’extracció i d’aportació 

seran;  

 

 Normativa (l/s) Nº Places Cabal (l/s) Cabal (m3/h) 

Extracció 150 13 1950 7020 

Aportació 120 13 1560 5616 

Taula B.1 Cabal d’exportació i aportació 

La NBE CPI 96 diu que la ventilació forçada ha de garantir 6 renovacions/hora. Això 

significa un cabal: 

2 3481'58 ·2'6 ·6 / 7512'6 /m m renov h m h  

Com la NBE és més restrictiva, seguirem aquesta. 

Com el nostre garatge té menys de 15 places d’aparcament segons el CTE només 

necessitarem dissenyar una xarxa d’extracció.  

Un garatge per la seva naturalesa és un emplaçament perillós amb risc d’explosió. No 

obstant això,  la instal·lació d’aquest sistema de ventilació fa que una part del nostre 

garatge deixi de ser un emplaçament perillós amb risc d’explosió. Per tant haurem de 
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demostrar que la ventilació efectivament redueix el perill d’explosió e identificar el volum 

crític perillós que resta segons la normativa ITC 29.  

En primer lloc, mirarem si hi ha risc d’explosió per concentracions excessives de CO. 

Segons s’indica a la norma UNE 100-166-92: Ventilació d’aparcaments, es considerarà una 

emissió de CO de 240 mg/s (0,2 l/s) per cada vehicle en marxa. També s’indica en aquesta 

norma que s’ha de considerar un nombre de vehicles en moviment de com a mínim el 2,4% 

de les places d’aparcament. 

En el nostre cas el nombre de places resulta ser de 13 places i per tant el nombre de 

vehicles en moviment haurà de ser superior a 0’31 vehicles. Es considerarà doncs 1 

vehicles en moviment. 

Dades relatives al CO: 

ρrelativa= 0’97 // ρCO=1’19 kg/m³ 

M= massa molecular = 28 kg/kmol 

Segons la normativa UNE 100-166-92 s’ha de calcular la ventilació mínima necessària per 

assegurar que la concentració de CO no superi el LIE o límit inferior d’explosivitat del 

contaminant, en el cas del CO és de 12’5 %. Aquest valor expressat en kg/m
3
 és segons la 

fórmula donada per la normativa;   

3LIE % 12’5%  LIE kg /m³  0’416·10 · M · LIE %  0,146 kg /m³.  

Concentración máxima para exposiciones de 8 horas: 50ppm=57mg/m
3
 

Concentración máxima para exposiciones de 1 hora: 125ppm=143mg/m
3
  

Per saber quan de temps necessita el nostre vehicle contaminant per que la concentració 

del garatge arribi a la concentració LIE tenim la següent fórmula: 

·
º ·

aparcament

vehicles vehicle

V
t LIE

N E
 

On: 

LIE(kg/m³) = 0’146 kg/m³. 

Vaparcament = Volum de l’aparcament 

Evehicle = Emissió per vehicle (240 mg/s) 
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Si apliquem la fórmula al nostre garatge el temps serà de: 

2
3 481'58 ·2'6

· 0'146 / · 761.699 211'6
º · 0'000240 /

aparcament

vehicles vehicle

V m m
t LIE kg m s h

N E kg s
 

Si ara volem calcular el cabal mínim teòric de ventilació necessari per a diluir un 

escapament donat d’una substància inflamable fins a una concentració per sota del seu LIE 

es pot calcular amb la fórmula: 

dG
max

dV T 0,00024 40 273
min  ( )· · 0,007 m3 / s

k · LIE 293 0,25·0,146 293

dt

dt
 

on: 

(dV/dt)min = Cabal mínim en volum d’aire fresc (m
3
/s) 

(dG/dt)max = Taxa màxima d’escapament de la font (kg/s) 

k = Factor de seguretat aplicat al LIE (0,25 o 0,50). En el nostre cas serà de 0’25 ja que és 

un escapament primari o continu.  

LIE = Límit mínim d’explosivitat (kg/m3). 

T = Temperatura ambient en graus Kelvin. La temperatura ambient en el garatge es 

considera de 40 ºC.  

Per tant per a poder diluir l’escapament d’un 1 vehicles que està en funcionament dins de 

l’aparcament necessitem un cabal de ventilació mínim superior a 0,007 m
3
/s. Que si ho 

passem a m
3
/h és de 25’2 m

3
/h. 

Donat que la ventilació prevista es de 7512’6 m3/h es pot comprovar el cabal de ventilació 

del que es disposa es molt superior al cabal mínim que es necessita per a diluir 

l’escapament de CO que produirà 1 vehicles funcionant fins a una concentració per sota del 

LIE i per tant no hi ha risc de concentracions excessives de CO.  

Una vegada hem calculat que realment la ventilació evita el risc d’explosió hem de calcular 

el volum crític que seria la part que resta que encara es considera amb risc d’explosió.  

Calculem el nº de renovacions per hora © que tindrem amb el cabal de ventilació previst: 

vent
2

aparcament

Q 7512'6 m3 /  
C     6 renov / h

V 481'58 ·2'6

h

m m
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El volum teòric es calcularà amb la següent expressió: 

3

dV
min

5 · 0,007 /
Vz  (f ·  )     21 m3

6
/

3600

m sdt

C renov s

 

On: 

f expressa l’eficàcia de la ventilació (5 és el valor més desfavorable). 

Aquest volum implica una alçada de: 

3 2V
h    21 m  /  481'58 m  0,044 m

S
 

On S és la superfície de l’aparcament. 

Per tant dins d’una alçada de 0,044 m des del terra no s’instal·laran components elèctrics. 

Perquè aquest volum té risc d’explosió.  

Amb els resultats obtinguts podem considerar que l’aparcament, amb la ventilació 

projectada, compleix amb les prescripcions de la ITC-BT-29. 

B.1.2 CÀLCUL DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

Sabem que tenim un cabal de 7512’6 m
3
/h i la UNE 100 – 166:92 ens diu que la velocitat 

ha de ser més petita que 10 m/s per tant amb la següent equació podem extreure l’àrea 

mínima.  

·Q v A  

Per la nostra instal·lació decidim que col·locarem 10 reixes. Això fa que cada reixa hagi 

d’aportar o extreure 751’26 m
3
/h del cabal.  

Sabent això ja podem fer un predimensionament. Per cada tram treure’m l’àrea mínima 

descomptant el cabal que va sortint per les reixes.  

 

 

 



Projecte d’instal·lacions d’un edifici de vivendes i garatge comunitari de Classificació A d’Eficiència Energètica Pàg. 7 

 

Tram Q (m
3
/h) A (m

2
) 

Tram Ventilador – Reixa 1 7512,65 0,20868467 

Tram Reixa 1 – Reixa 2  6761,38 0,1878162 

Tram Reixa 2 – Reixa 3 6010,12 0,16694773 

Tram Reixa 3 – Reixa 4 5258,85 0,14607927 

Tram Reixa 4 – Reixa 5 4507,59 0,1252108 

Tram Reixa 5 – Reixa 6 3756,32 0,10434233 

Tram Reixa 6 – Reixa 7 3005,06 0,08347387 

Tram Reixa 7 – Reixa 8 2253,79 0,0626054 

Tram Reixa 8 – Reixa 9 1502,53 0,04173693 

Tram Reixa 9 – Reixa Final 751,26 0,02086847 

Taula B.2 Predimensionament conductes ventilació 

Una vegada ja hem fet aquest predimensionament ja sabem quines són les àrees mínimes 

de cada tram. Si agafem les àrees normalitzades de conducte rectangular podrem 

dimensionar els conductes correctament.  

 

Alçada (mm) Amplada (mm) A (m2) 

350 700 0,245 

350 600 0,210 

350 500 0,175 

350 400 0,140 

350 300 0,105 

350 200 0,070 

Taula B.3 Mesures normalitzades conductes ventilació 

Així els conductes d’aportació i extracció ens queda de la següent forma: 
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Tram Q (m3/h) Alçada (mm) Amplada (mm) A (m
2
) V (m/s) 

Tram Ventilador – Reixa 1 7512,65 350 700 0,245 8,5177415 

Tram Reixa 1 – Reixa 2  6761,38 350 600 0,210 8,94362857 

Tram Reixa 2 – Reixa 3 6010,12 350 500 0,175 9,53987048 

Tram Reixa 3 – Reixa 4 5258,85 350 500 0,175 8,34738667 

Tram Reixa 4 – Reixa 5 4507,59 350 400 0,140 8,94362857 

Tram Reixa 5 – Reixa 6 3756,32 350 400 0,140 7,45302381 

Tram Reixa 6 – Reixa 7 3005,06 350 300 0,105 7,94989206 

Tram Reixa 7 – Reixa 8 2253,79 350 300 0,105 5,96241905 

Tram Reixa 8 – Reixa 9 1502,53 350 200 0,070 5,96241905 

Tram Reixa 9 – Reixa Final 751,26 350 200 0,070 2,98120952 

Taula B.4 Dimensionament conductes ventilació 

 

B.1.3 CÀLCUL DE VENTILADORS 

Per seleccionar els ventiladors ja tenim el cabal, només ens falten les pèrdues de càrrega.  

Per calcular les pèrdues, haurem de treure-les dels següent àbac proporcionat pel 

fabricant.  
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Fig B.1 Àbac conductes ventilació 

Els conductes del garatge no seran circulars sinó seran rectangulars. Això implica que 

haurem de fer una transformació per obtenir el diàmetre. Així podrem obtenir les pèrdues, 

ja que com podem observar a l’àbac se’ns demana el diàmetre.  

L’equació per passar de rectangle de costats a i b a diàmetre és la següent: 

5/8

1/4

( · )
1'3·

( )
h

a b
D

a b
 

Ara ja podem calcular les pèrdues longitudinals per l’àbac. Les pèrdues dels accessoris les 

considerarem un 30 %.  

Així obtenim la següent taula. 

 

TRAM Q 

(m3/h) 

D 

(m) 

Alç 

(mm) 

Amp 

(mm) 

De 

(m) 

P 

(mm.c.a)

/m 

P 

(mm.c.a) 

Paccs 

(mm.c.a) 

Ptotal 

(mm.c.a) 

Pacum 

(mm.c.a) 

V-R1 7512,65 3 350 700 0,533 0,22 0,66 0,198 0,858 0,858 

R1-R2 6761,38 2,5 350 600 0,496 0,18 0,45 0,135 0,585 1,443 

R2-R3 6010,12 2,5 350 500 0,455 0,25 0,625 0,1875 0,8125 2,2555 

R3-R4 5258,85 2,5 350 500 0,455 0,18 0,45 0,135 0,585 2,8405 
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R4-R5 4507,59 2,5 350 400 0,409 0,26 0,65 0,195 0,845 3,6855 

R5-R6 3756,32 2,5 350 400 0,409 0,17 0,425 0,1275 0,5525 4,238 

R6-R7 3005,06 2,5 350 300 0,354 0,28 0,7 0,21 0,91 5,148 

R7-R8 2253,79 2,5 350 300 0,354 0,15 0,375 0,1125 0,4875 5,6355 

R8-R9 1502,53 2,5 350 200 0,286 0,42 1,05 0,315 1,365 7,0005 

R9-R10 751,26 2,5 350 200 0,286 0,06 0,15 0,045 0,195 7,1955 

Taula B.5 Pèrdues de càrrega de conductes de ventilació 

La xarxa d’aportació i d’extracció les farem idèntiques.  

Una vegada tenim aquestes dades, ja podem seleccionar els ventiladors. 

 

 

Com sabem els ventiladors del garatge hauran de tenir una classificació de F 300 – 60, 

però als catàlegs dels fabricants solament es troben ventiladors amb classificació F400 – 

90. Això implica una major resistència al foc, ja que els extractors triats aguantaran a 400° 

durant un temps màxim de 90 minuts. 

El ventilador d’extracció seleccionat serà un ventilador marca Sodeca model CJBDT 15/15 

6t que té la següent corba característica.  
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Fig B.2 Corba característica ventilador d’extracció 

Com podem veure compleix perfectament amb el que ens havia sortit en els càlculs. 

El ventilador d’aportació seleccionat serà un ventilador marca Sodeca model CJBX 15/15-2 

que té la següent corba característica.  
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Fig B.3 Corba característica ventilador d’impulsió 

Com podem veure compleix perfectament amb el que ens havia sortit en els càlculs. 

B.1.4 CÀLCUL D’OBERTURES D’EXTRACCIÓ I APORTACIÓ 

Per calcular la secció de les obertures de ventilació ho farem amb les fórmules 

proporcionades per el CTE.  

 

Taula B.6 Obertures de ventilació 
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Si apliquem aquestes fórmules obtenim les següents seccions  

 

2751'26
4 · 4· 834

3'6
vA q cm  

 

  Cabal (l/s) Secció (cm2) 

Reixa d’admissió 751’26 834 

Reixa d’extracció 751’26 834 

Taula B.7 Reixes de ventilació 

B.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

B.2.1 CÀLCUL QUADRE GARATGE 

El quadre del garatge comunitari abastarà tots els següents elements; enllumenat 

permanent, enllumenat d’emergència, pou de bombeig, ventiladors, etc. 

Per dimensionar-lo farem una previsió de càrregues dels diferents elements i calcularem 

intensitat i caiguda de tensió.  

Farem com exemple l’enllumenat permanent i tota la resta ho farem de manera anàloga.  

Per l’enllumenat permanent calculem que tenim uns 8 fluorescents de 58W, això són uns 

470 W. 

Com marca el RBT14, aplicarem els següents coeficients per les diferents potències: 

Motors: · 1'25calcul instP P  

Enllumenat de descarrega: · 1'80calcul instP P  

Força: · 1calcul instP P  

Com és enllumenat aplicarem el coeficient 1’80. 

470 · 1'80 846enllperP W W  
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L’enllumenat és monofàsic així que amb la següent fórmula podem calcular la intensitat. 

· cos

P
I

U
 

El cosinus el considerarem 1 perquè hem utilitzat el mètode dels coeficients de potència.  

846
3'7

· cos 230·1

P
I A

U
 

Si mirem la taula 6.2 a la columna de conductes aïllats en tubs en muntatge superficial o 

encastats en obra 2xXLPE o EPR agafarem la secció de cable de 1’5 mm
2
 que té una 

intensitat màxima admissible de 21 A. 

Una vegada tenim la intensitat calculem la caiguda de tensió, que per a circuits monofàsics 

és la següent equació: 

2

2 · · 2 · 846 · 17 · 100100
(%) · 0'65

· · 56 · 1'5 · 230n n

P I
AU

K S U U
 

Les màximes caigudes de tensió permeses són: 1’5 % vivendes, 3% enllumenat i 5 % altres 

usos. 

Si fem aquest procediment per als altres elements tenim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’instal·lacions d’un edifici de vivendes i garatge comunitari de Classificació A d’Eficiència Energètica Pàg. 15 

 

 

Quadre 

Aparcament 

P 

(W) 

Coef. 

Sim 

P càl 

(W) 

Cos V 

(V) 

I càl 

(A) 

S 

(mm2) 

I màx 

(A) 

L 

(m) 

c.d.t 

parc 

Enllumenat 

Permanent 

470 1,8 846 1 230 3,7 1,5 21 17 0,65 

Enllumenat 

d'emergència 

400 1,8 720 1 230 3,1 1,5 21 15 0,49 

Enllumenat 

temporitzat 

1000 1,8 1.800 1 230 7,8 1,5 21 17 1,38 

Enllumenat 

trasters i locals 

800 1,8 1.440 1 230 6,3 1,5 21 21 1,36 

Centraleta 

d'incendis 

1000 1 1.000 1 230 4,3 2,5 29 10 0,27 

Centraleta 

detecció CO 

1000 1 1.000 1 230 4,3 2,5 29 10 0,27 

Pou bombeig 

Grundfos 

AP12.40.08 

2600 1,25 3.250 1 230 14,1 2,5 29 7 0,61 

Ventilació 

aportació CJBX 

15/15-2 

2000 1,25 2.500 1 400 3,6 2,5 25 13 0,15 

Ventilació 

extracció CJBDT 

15/15-6T 

2200 1,25 2.750 1 400 4,0 2,5 25 15 0,18 

Dispositiu obertura 

porta 

1500 1,25 1.875 1 400 2,7 2,5 25 17 0,14 

  TOTAL 17.181        

Taula B.7 Quadre aparcament 
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B.3 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

B.3.1 CÀLCUL CABAL I CANONADES BIES 

D'acord amb el RD 1942/1993, s’ha de garantir el funcionament de dos BIE de forma 

simultània durant almenys una hora. 

Una BIE 25 mm té un cabal unitari de 1’6 l/s, per tant dos BIES  tindran un cabal de 3’2 l/s. 

3’2 l/s és igual a 11’52 m
3
/h 

Una vegada tenim el cabal, hem de trobar la velocitat. 

En aquest cas es recomana sempre que el valor de la velocitat de l'aigua a l'interior de les 

canonades estigui comprès  entre 1 i 3,5 m/s, el qual no plantegés problemes d'erosió, ni 

soroll. 

El material de les canonades de BIES habitualment és de tub d’acer sense soldadura. El 

diàmetre d’aquestes canonades normalment s’expressa en polzades.  Anirem provant 

mesures fins que veiem una que compleixi.  

Començarem per 1 ¼” que com podem veure a la taula següent significa un diàmetre 

exterior de 42’4 mm i un gruix de 3’25 mm. Això ens deixa un diàmetre interior de 35’9 mm. 

 

Taula B.8 Dimensions conducte d’acer sense soldadura 

Si busquem la velocitat amb la següent equació:  



Projecte d’instal·lacions d’un edifici de vivendes i garatge comunitari de Classificació A d’Eficiència Energètica Pàg. 17 

 

·Q A v  

Obtenim una velocitat de: 

2

11'52

3600 3'16 /
·(0'0359)

4

Q
v m s

A
 

Per tant amb una canonada de 1 ¼” compleix perfectament.  

 


