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A. DISTRIBUCIÓ DE LES PLANTES DE L’EDIFICI 

A continuació es mostra la distribució de cada una de les de les plantes de l’hotel: 

- Planta baixa 

- Planta primera  

- Planta segona 
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Planta baixa Escala 1:200 

 

# Sala Unitats 
Superfície 

unitària 
Superfície 

total 

1 Entrada 1 70,3 m
2
 70,3 m

2
 

2 Recepció 1 11,3 m
2
 11,3 m

2
 

3 Oficina 1 10,7 m
2
 10,7 m

2
 

4 Sala de jocs 1 46,5 m
2
 46,5 m

2
 

5 Lavabo 2 20,4 m
2
 40,8 m

2
 

6 Consigna 1 6,2 m
2
 6,2 m

2
 

7 Escales 1 12,3 m
2
 12,3 m

2
 

8 Sala polivalent 1 164,3 m
2
 164,3 m

2
 

9 Cuina 1 17,6 m
2
 17,6 m

2
 

Total planta baixa 380 m
2
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Planta primera Escala 1:200 

 

# Sala Unitats 
Superfície 

unitària 
Superfície 

total 

1 Habitació triple 12 19,8 m
2
 237,6 m

2
 

2 Bany habitació 12 3,4 m
2
 40,8 m

2
 

3 Cuina comunitària 1 35,5 m
2
 35,5 m

2
 

4 Magatzem 1 35,5 m
2
 35,5 m

2
 

5 Passadís 1 72,9 m
2
 72,9 m

2
 

6 Escales 1 12,3 m
2
 12,3 m

2
 

Total planta primera 434,6 m
2
 

 

1 

2 
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5 
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Planta segona Escala 1:200 

 

# Sala Unitats 
Superfície 

unitària 
Superfície 

total 

1 Habitació quàdruple 12 19,8 m
2
 237,6 m

2
 

2 Bany comunitari 2 35,5 m
2
 71 m

2
 

3 Passadís 1 72,9 m
2
 72,9 m

2
 

4 Escales 1 12,3 m
2
 12,3 m

2
 

Total planta primera 434,6 m
2
 

 

1 

2 3 

4 
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B. DADES TÈCNIQUES DELS MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ 

B.1. Catàleg de la façana: EGO-CLT MIX 360 

La façana la realitzarà l’empresa Egoin, a continuació es mostren les dades tècniques 

extretes del seu catàleg: 

 

El catàleg mostra quines són cada una de les capes que formen el prefabricat i per un altre 

costat, es poden veure les dades tèrmiques, a continuació s’explica cada una d’aquestes 

dades: 

 

d Gruix de cada una de les capes (mm) 

ρ Densitat de cada material (kg/m
3
) 

λ Coeficient de conductivitat tèrmica (W/mK) 

R Resistència tèrmica. És la raó entre el gruix i la conductivitat tèrmica del material 

 (K/W) 

U Transmitància tèrmica. Quantitat d'energia que travessa, per unitat de temps, una 

unitat de superfície quan entre ambdós costats de la superfície hi ha un gradient 

tèrmic. La transmitància tèrmica és l'invers a la resistència tèrmica. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Conductivitat_t%C3%A8rmica
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B.2. Catàleg del forjat 

La coberta de l’edifici també és un prefabricat que s’encarregarà a l’empresa Egoin, del seu 

catàleg s’extreuen les característiques del forjat: 

 

En aquest cas el catàleg no mostra explícitament la transmitància tèrmica, però amb les 

dades que et donen es pot calcular i aquesta val 0,12 W/m
2
K
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B.3. Catàleg de la solera 

La solera també serà prefabricada i la farà l’empresa KLH, en el catàleg es poden veure les 

característiques de la solera escollida: 
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B.4. Catàleg elements transparents 

Els elements transparents els proporcionarà l’empresa Saint –Gobain Glass, a continuació 

es mostren les característiques tècniques del model escollit: 
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C. DADES TÈCNIQUES DE LES PLAQUES SOLARS 

TÈRMIQUES 

C.1. DANOSA: DS09-25S 
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C.2. HEATSUN: SMK12 
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C.3. LUMELCO: ST-300 
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D. ESTUDI DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES 

PER A L’OBTENCIÓ D’ACS 

Pel que fa la instal·lació d’aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica s’ha fet un 

estudi de diferents models de panells solars i diferents inclinacions tal i com està explicat a 

l’apartat 3.3.1.4.1. Càlcul de la superfície de captació. En aquest estudi es mostra el procés 

realitzat per calcular el nombre de panells necessaris amb l’exemple del panell solar DS09-

25S amb inclinació 55°. A continuació es mostra el resultat obtingut de les tres marques 

que s’han escollit amb les diferents inclinacions (45, 50, 55 i 60°) 
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E. CONSUM LUMÍNIC 

La llum és un element fonamental per a la bona qualitat de vida de les persones. Aquesta 

és necessària per apreciar formes, colors i la perspectiva del que ens envolta. La major part 

de la informació que s’obté a través dels nostres sentits és a partir de la vista. D’aquí 

esdevé tan important un bon estudi lumínic per a un edifici.  

No obstant, la il·luminació és un dels una de les parts més importants pel que fa el consum 

energètic. Les estadístiques indiquen que de promig el consum de llum representa un 11% 

del consum energètic total. Per tant, és important tenir una especial atenció a l’hora de 

decidir quina serà la il·luminació de les diferents parts de l’hotel.  

Primerament, serà molt important aprofitar sempre el màxim de llum solar, evitant sempre 

que sigui possible la llum artificial. La dimensió de les finestres està dissenyada de manera 

que l’entrada de la llum sigui la suficient perquè les persones estiguin en situació de confort 

sense necessitat de llum artificial quan hi ha llum del Sol. De totes maneres és inevitable 

l’ús de llum artificial, per tant caldrà estudiar diferents alternatives que el mercat ofereix. 

Abans, però és interessant estudiar certs conceptes previs pel que fa el món de la 

il·luminació. 

Conceptes previs 

Flux lluminós. Quantitat de llum emesa per una font lluminosa. És una propietat que 

depèn únicament de les propietats de la font. La seva unitat és el lumen (lm). 

 

Rendiment lluminós. Quantitat flux lluminós que s’obté per unitat de potència de la 

bombeta. Aquest concepte permet mesurar l’eficiència lluminosa d’una font. La seva 

unitat és lumen/vat (lm/W). 

 

Nivell d’il·luminació. Quantitat de llum que arriba a una superfície d’un metre quadrat. 

Cada tipus de sala, segons la seva funció, necessita un nivell d’il·luminació diferent per 

 sentir-se en condicions de confort. Per exemple, no es necessita la mateixa quantitat 

de llum en una oficina que en un ascensor. La seva unitat és el lux (lm/m
2
). 

 

Comparació d’alternatives 

 

Hi ha molts sistemes d’il·luminació al mercat, de entre els quals els més comuns són les 

bombetes incandescents, els fluorescents i la última innovació al mercat que són els leds. 

Per comparar quina d’aquestes tecnologies és la que té un consum energètic més baix cal 
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comparar quina potència es necessita de cada tipus de bombeta per obtenir una mateixa 

quantitat de llum. Així doncs, per exemple, per una quantitat de llum de 800 lm és necessita 

les següents potencies de cada una de les bombetes:  

 

Tipus d’il·luminació Rendiment lluminós (lm/W) 

Incandescent 60 

Fluorescent 14 

Led 12 

Taula E.1. Taula comparativa dels diferents sistemes d’il·luminació 

Amb aquesta taula es pot observar que les alternatives de fluorescent i led són molt més 

eficients que la bombeta incandescent. Tot i que entre aquestes dues alternatives la 

diferència de rendiment és baixa, és important destacar que la vida útil d’un led és 

aproximadament quatre vegades més gran que la dels fluorescents. Per tant, definitivament 

la opció que s’escollirà per a la il·luminació de les diferents parts de l’hotel és el led. 

El proveïdor d’aquest tipus d’iluminació serà la marca futurled 

(http://www.futurled.es/catalogo.html). Després de fer una comparació de diferents models 

que ofereix la marca s’han escollit dues alternatives per la il·luminació dels interiors i dels 

exteriors. A continuació es mostra les característiques d’aquests leds: 

 

 Interior Exterior 

Model 5W GU10 Regulable Downlight circular 1W 

Potència 5 W 1 W 

Flux lluminós 450 lm 90 lm 

Tipus de llum Blanca Blanca 

Taula E.2. Característiques dels models escollits per a la il·luminació 

 

De la llum d’interior es pot destacar la característica que és regulable, per tant, en cas que 

l’usuari no desitgi tanta llum sempre la pot regular i per tant el consum seria menor. Per un 

altre costat, de la bombeta d’exterior destacar que el flux lluminós que ofereix és molt 

menor que en cas d’interior donat que a l’exterior es necessita una nivell d’iluminació molt 

menor i no tindria sentit oferir més flux lluminós en un sol punt.  

 

Dimensionament de la instal·lació lumínica 

 

Per estudiar el dimensionament de la instal·lació lumínica caldrà tractar cada tipus de 

cambra per separat, ja que com s’ha comentat anteriorment, no es necessita la mateixa 

http://www.futurled.es/catalogo.html
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quantitat de llum per totes les habitacions. Per això, el procediment d’estudi per a cada 

habitació serà el següent: 

1. Determinar el nivell d’iluminació necessari per a l’habitació. Aquests valors es 

poden trobar tabulats. 

2. Determinar la superfície de l’habitació. 

3. Amb el nivell d’iluminació i la superfície es pot calcular fàcilment el flux lluminós. 

Es tracta simplement de fer la raó entre aquestes dues dades. 

4. Sabent el flux lluminós de la cambra es pot determinar el nombre de bombetes 

necessàries. Aquest valor l’obtenim fent el quocient entre el flux lluminós de la 

cambra i el flux lluminós que aporta una bombeta. Un cop es té aquest quocient el 

nombre de bombetes serà el nombre enter superior. 

5. Finalment sabent el nombre de bombetes d’una cambra i la potència de cada 

bombeta es pot determinar la potència total. 

6. L’energia consumida dependrà de les hores de llum que estan enceses les 

bombetes.  

 

Per a cada una de les plantes el càlcul de potència de cada cambra és el següent: 

 

Planta baixa 

 

Parts de 

l’hotel 

Il·luminació 

(LUX) 

Superfície 

(m2) 

Flux lluminós 

(lm) 

Nº 

bombetes 

Potència 

(W) 

Hall 200 70,3 14060 32 160 

Recepció 400 11,3 4520 10 50 

Oficina 400 10,7 4280 10 50 

Consigna 70 6,2 434 1 5 

Cuina 500 17,6 8800 20 100 

Sala 

polivalent 
100 164,3 16430 37 185 

Sala de jocs 100 46,5 4650 11 55 

Lavabo 100 25,1 2510 6 30 

Taula E.3. Característiques lumíniques de la planta baixa 

 

Primer pis 

 

Parts de 

l’hotel 

Il·luminació 

(LUX) 

Superfície 

(m2) 

Flux lluminós 

(lm) 

Nº 

bombetes 

Potència 

(W) 

Passadís 100 72,9 7290 17 85 

Dormitori 50 19,8 990 3 x 12 15 x 12 

Lavabo 100 3,4 340 1 x 12 5 x 12 
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Sala + 

cuina 
250 35,5 8874 20 100 

Magatzem 70 35,5 2485 6 30 

Taula E.4. Característiques lumíniques del primer pis 

 

Segon pis 

 

Parts de 

l’hotel 

Il·luminació 

(LUX) 

Superfície 

(m2) 

Flux 

lluminós (lm) 

Nº 

bombetes 

Potència 

(W) 

Passadís 100 72,9 7290 17 85 

Dormitori 50 14,7 735 2 x 12 10 x 12 

Lavabo 

hab. 
100 3,5 350 1 x 12 5 x 12 

Lavabo 

comú 
100 35,5 3550 8 x 2 40 x 2 

Taula E.5. Característiques lumíniques del segon pis 

Càlcul de l’energia lumínica consumida. 

Un cop se sap quina és la potència dels sistemes d’iluminació de cada una de les zones de 

l’hotel, ara és necessari calcular el consum energètic. Per això és necessari fer una 

estimació de les hores que estaran enceses cada una de les bombetes dels diferents tipus 

de cambres. Com es pot imaginar el consum lumínic no és el mateix a l’estiu que a l’hivern, 

havent-hi més hores de sol a l’estiu el consum lumínic en aquest cas serà inferior, per tant 

serà necessari diferenciar dos escenaris per tal de fer els càlculs més acurats.  

Escenari d’estiu  

Per a l’estimació de les hores d’us de cada una de les parts de l’hotel se seguiran les 

següents hipòtesis: 

 

- Pels passadissos la llum estarà encesa de manera fixa des de 19 h. fins les 12 de 

la nit. La resta de la nit, mentre la gent dorm, per tal d’estalviar energia, el llum 

s’encendrà només quan hi hagi gent al passadís, això es detectarà amb uns 

sensors de moviment. Se suposarà que aquesta temps extra en què la llum 

estarà encesa durarà una hora. Dins d’aquesta zona s’inclou el hall de l’hotel 

- L’oficina disposarà de llum aproximadament de 8 del matí a 11 de la nit. La 

recepció, per un altre costat, mentre hi hagi llum natural únicament disposarà de 

llum artificial quan sigui necessari, és a dir quan s’hagi d’atendre a un client, se 

suposa una mitja de dues hores al dia, però quan sigui de nit la llum estarà 

encesa al igual des de les 19 h. fins les 23h. La consigna només farà ús de la llum 
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quan s’hagin d’entrar o treure material que hi hagi guardat a l’interior, s’estima 

que això durarà una hora al dia. 

 

- La cuina de la planta baixa s’usarà bàsicament per preparar esmorzars i durant 

aquestes hores hi ha molta llum del sol, de totes maneres si que és possible que 

durant les nits es vulgui fer ús de la cuina per tant s’estima que la llum de la cuina 

s’usi durant dues hores diàries. 

 

- Pel que fa als dormitoris durant l’estiu es considera que quan es llevin els hostes 

no necessitaran encendre el llum ja que amb la llum que entra a través de les 

finestres és dóna la il·luminació suficient. De nit, per això, s’estima que 

aproximadament els hostes usaran la habitació durant una mitja de dues hores, 

donat que es considera que es preferirà estar a les zones comunitàries i que a 

més al fer bon temps el clients preferiran sortir per la zona en comptes de quedar-

se a l’habitació de l’hotel. 

 

- En els lavabos en canvi, es considerarà que sempre que aquests s’usin la llum 

estarà encesa. Per un costat, estan els lavabos privats dels dormitoris de la 

primera planta que són compartits per grups de tres persones. Si s’estima que 

cada client usarà el lavabo durant una mitja de 45 minuts al dia, els lavabos 

privats tindran el llum obert durant 2,25 hores/dia. Per un altre costat està la 

segona planta, en aquest cas, els lavabos comunitaris s’estima que estaran les 

llums enceses aproximadament durant 3 hores al matí i 3 més a la tarda/nit. I a la 

zona de neteja personal de cada una de les habitacions s’estima un ús de entre 

20 i 25 minuts per persona d’aquesta zona per tant serien 1,5 hores. Per últim el 

lavabo de la planta baixa es farà la hipòtesis que aniran la meitat dels hostes un 

cop al dia, per tant 42 hostes, i que faran ús del lavabo durant 3 minuts fent un ús 

d’aquest lavabo de dues hores. 

 

- Les sales comunitàries usades tant de menjador com de sales de descans i jocs 

es considera que durant el dia no necessiten llum artificial i per tant el horari 

estimat pel que es necessita llum artificial seria de 19 a 00h. 

 

- El magatzem es considera que el seu ús es fa durant hores de dia i que per tant 

s’aprofitarà la llum natural. 

 

Planta baixa 

 

Part de 

l’hotel 

Potència 

(W) 

Hores 

d’ús 

Consum 

energètic (Wh) 

Hall 160 6 960 

Recepció 50 7 350 

Oficina 50 15 750 
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Consigna 5 1 5 

Cuina 100 2 200 

Sala 

polivalent 
185 5 925 

Sala de jocs 55 5 275 

Lavabo 30 2 60 

Total 3525 

Taula E.6. Consum d’electricitat en il·luminació a la planta baixa a l’estiu 

Primer pis 

 

Part de 

l’hotel 

Potència 

(W) 

Hores 

d’ús 

Consum 

energètic (Wh) 

Passadís 85 6 510 

Dormitori 15x12 2 360 

Lavabo 5x12 2,25 135 

Sala + 

cuina 
100 5 500 

Magatzem 30 - - 

Total 1505 

Taula E.7. Consum d’electricitat en il·luminació a la segona planta a l’estiu 

Segon pis 

 

Part de 

l’hotel 

Potència 

(W) 

Hores 

d’ús 

Consum 

energètic (Wh) 

Passadís 85 6 510 

Dormitori 10x12 2 240 

Lavabo hab. 5x12 1,5 90 

Lavabo comú 40x2 6 480 

Total 1320 

Taula E.7. Consum d’electricitat en il·luminació a la primera planta a l’estiu 

El consum total de l’edifici un dia d’estiu és de 6350 Wh/dia. Si entre els mesos d’abril i 

octubre hi ha 214 dies, en el període d’estiu el consum serà de 1359 kWh. 

 

Escenari d’hivern  

 

Per a l’estimació de les hores d’ús de cada una de les parts de l’hotel durant l’hivern se 

seguiran les següents hipòtesis: 
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- Pels passadissos la llum estarà encesa de manera fixa de 5 de la tarda a 12 de la 

nit. La resta de la nit, mentre la gent dorm, per tal d’estalviar energia, el llum 

s’encendrà només quan hi hagi gent al passadís, això es detectarà amb uns 

sensors de moviment. Se suposarà que aquesta temps extra en què la llum 

estarà encesa durarà una hora. Dins d’aquesta zona s’inclou el hall de l’hotel. 

 

- L’oficina disposarà de llum aproximadament de 8 del matí a 11 de la nit. La 

recepció, per un altre costat, mentre hi hagi llum natural únicament disposarà de 

llum artificial quan sigui necessari, és a dir quan s’hagi d’atendre a un client, se 

suposa una mitja de dues hores al dia, però quan sigui de nit la llum estarà 

encesa al igual des de les 17 h. fins les 23h. La consigna només farà ús de la llum 

quan s’hagin d’entrar o treure material que hi hagi guardat a l’interior, s’estima 

que això durarà una hora al dia. 

 

- La cuina de la planta baixa s’usarà bàsicament per preparar esmorzars i durant 

aquestes hores hi ha molta llum del sol, de totes maneres si que és possible que 

durant les nits es vulgui fer ús de la cuina per tant s’estima que la llum de la cuina 

s’usi durant tres hores diàries. 

 

- Pel que fa als dormitoris es considera que quan es llevin els hostes no 

necessitaran encendre el llum ja que amb la llum que entra a través de les 

finestres és dóna la il·luminació suficient. De nit, per això, s’estima que 

aproximadament els hostes usaran la habitació durant una mitja de dues hores, 

donat que es considera que es preferirà estar a les zones comunitàries. 

 

- En els lavabos en canvi, es considerarà que sempre que aquests s’usin la llum 

estarà encesa. Per un costat, estan els lavabos privats dels dormitoris de la 

primera planta que són compartits per grups de tres persones. Si s’estima que 

cada client usarà el lavabo durant una mitja de 45 minuts al dia, els lavabos 

privats tindran el llum obert durant 2,25 hores/dia. Per un altre costat està la 

segona planta, en aquest cas, els lavabos comunitaris s’estima que estaran les 

llums enceses aproximadament durant 3 hores al matí i 3 més a la tarda/nit. I a la 

zona de neteja personal de cada una de les habitacions s’estima un ús de entre 

20 i 25 minuts per persona d’aquesta zona per tant serien 1,5 hores. Per últim el 

lavabo de la planta baixa es farà la hipòtesis que aniran la meitat dels hostes un 

cop al dia, per tant 42 hostes, i que faran ús del lavabo durant 3 minuts fent un ús 

d’aquest lavabo de dues hores. 

 

- Les sales comunitàries usades tant de menjador com de sales de descans i de 

jocs es considera que durant el dia no necessiten llum artificial i per tant el horari 

estimat pel que es necessita llum artificial seria de 17 a 00h. 
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- El magatzem es considera que el seu ús es fa durant hores de dia i que per tant 

s’aprofitarà la llum natural. 

 

Planta baixa 

 Part 

de l’hotel 

Potència 

(W) 

Hores 

d’ús 

Consum 

energètic (Wh) 

Hall 160 8 1280 

Recepció 50 8 400 

Oficina 50 15 750 

Consigna 5 1 5 

Cuina 100 2 200 

Sala 

polivalent 
185 7 1295 

Sala de jocs 55 7 385 

Lavabo 30 2 60 

Total 4375 

Taula E.8. Consum d’electricitat en il·luminació a la planta baixa a l’hivern 

 

Primer pis 

Part de 

l’hotel 

Potència 

(W) 

Hores 

d’ús 

Consum 

energètic (Wh) 

Passadís 85 8 680 

Dormitori 15x12 2,5 450 

Lavabo 5x12 2,25 135 

Sala + cuina 100 7 700 

Magatzem 30 - - 

Total 1965 

Taula E.9. Consum d’electricitat en il·luminació a la segona planta a l’hivern 

Segon pis 

Part de 

l’hotel 

Potència 

(W) 

Hores 

d’ús 

Consum 

energètic (Wh) 

Passadís 85 8 680 

Dormitori 10x12 2,5 300 

Lavabo hab. 5x12 1,5 90 

Lavabo comú 40x2 6 480 

Total 1550 

Taula E.10. Consum d’electricitat en il·luminació a la primera planta a l’hivern 
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El consum total de l’edifici un dia d’estiu és de 7890 Wh/dia. Si entre els mesos d’abril i 

octubre hi ha 151 dies, en el període d’estiu el consum serà de 1191 kWh. 

Sumant el consum dels dos períodes, estiu i hivern, s’obté un consum anual de 2550 

kWh/any. Multiplicarem aquest consum per un factor corrector de 1,07 ja que no s’ha tingut 

en compte durant l’estudi de consum lumínic les zones exteriors. Donat que l’exterior és 

molt gran pot semblar que la il·luminació que necessita també ha de ser però, per un costat 

no cal que totes les zones estiguin il·luminades ja que no es pretén fer ús de certes parts 

del jardí durant la nit, i per un altre costat també cal tenir en compte que la il·luminació 

necessària en les zones de l’exterior és molt inferior a les zones d’interior de l’edifici. Per 

tant, tenint en compte aquest consum lumínic exterior, el consum total és de 2729 kWh 

anuals. 
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F. DADES TÈCNIQUES DE LES PLAQUES SOLARS 

FOTOVOLTAIQUES 

 

A l’igual que en el cas de la instal·lació d’aigua calenta sanitària, per al cas de la instal·lació 

d’energia solar fotovoltaica s’han escollit diferents models per fer l’estudi del 

dimensionament que es requereix. A continuació es mostren els catàlegs que ofereixen els 

fabricants dels diferents models de plaques. 
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F.1. KYOCERA: KD320GH 
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F.2. YINGLI SOLAR: YL245 
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F.3. ARTESA: A-300 P 
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G. DISTRIBUCIÓ DE LES PLAQUES SOLARS A LA 

TEULADA 

A la teulada s’hi col·locaran els col·lectors solars que donaran part de l’energia que 

requereix l’hotel. La teulada està dividida en dues vessants, una orientada al nord i l’altre al 

sud. L’estudi determina que els panells estan orientats cap al Sud, per tant només s’hi 

podran trobar plaques solars a la part de la teulada que està inclinada en aquesta 

orientació. A continuació es mostra la vista en planta de com quedaria la distribució dels 

panells a la teulada. 
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Planta Coberta Escala 1:200 

 

# Sala Unitats 
Superfície 

unitària 
Superfície 

total 

1 Captador solar tèrmic – DS09-25S  48 2,497 m
2
 198,85 m

2
 

2 Captador solar fotovoltaic - YL245 18 1,633 m
2
 29,39 m

2
 

 

1 

2 

 


	Portada annex
	ANNEXOS Sílvia Carreño V1

