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RESUM 

 

El present projecte comprèn, primerament, el càlcul, disseny, valoració econòmica i impacte 

mediambiental de les instal·lacions que es precisen per a desenvolupar l’activitat corresponent d’un 

edifici d’oficines, des del punt de vista de la sostenibilitat i respecte pel medi ambient. 

 

Posteriorment, s’han integrat totes les instal·lacions en un sistema de gestió tècnic d’instal·lacions en  

edificis, a fi i efecte, de poder tenir un control més exhaustiu de les instal·lacions, sabent en temps 

real l’estat de les mateixes, i dotar a l’edifici de certa automatització, essent capaç de prendre 

decisions en base a uns paràmetres d’entrada al sistema de gestió tècnic.  

 

Finalment, com a resultat de l’aplicació dels diferents criteris de disseny i càlcul, s’ha obtingut el 

disseny de les instal·lacions d’un edifici d’oficines, les quals s’han integrat en un sistema de gestió 

tècnic d’instal·lacions capaç de reduir a mínims el consum energètic necessari per al 

desenvolupament de la corresponent activitat de l’edifici d’oficines. 

 

A tal fi, s’han utilitzat els mètodes de disseny i de càlcul que estableix la normativa en vigor per a 

cadascuna de les instal·lacions a executar. En alguns casos, ha estat el criteri del mateix projectista el 

que ha determinat l’elecció d’una o altra alternativa. 

 

El projecte en qüestió es compon d’una documentació escrita i d’una documentació gràfica. La 

documentació escrita està formada per la memòria descriptiva, el plec de condicions, el pressupost i 

els càlculs. En quant a la documentació gràfica, està formada pels plànols i esquemes corresponents 

a les diferents instal·lacions. 
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1.1 OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El present treball té per objecte, primerament, determinar i justificar les característiques tècniques de 
les instal·lacions que són requerides per al correcte funcionament de l’activitat corresponent a un 
edifici d’oficines, ubicades a la localitat de Tortosa. L’edifici d’oficines en qüestió consta de 9 
plantes,de les quals de la planta 1 fins a la 6 estan destinades a oficines i la planta 7 destinada a 
instal·lacions, amb 2 plantes soterrani, destinades a aparcament i una planta altell del soterrani –1 
destinat a comercial juntament amb la planta baixa.  
 
Les instal·lacions objecte del projecte són: 
 

• Instal·lació de climatització 
• Instal·lació d’extracció 
• Instal·lació de fontaneria 
• Instal·lació de sanejament 
• Instal·lació d’electricitat 
• Instal·lació solar fotovoltaica 
• Instal·lació de seguretat contra incendis 
• Instal·lació de detecció monòxid de carboni 
• Instal·lació de telecomunicacions 

 
Un cop finalitzada aquesta primera part del projecte, en la qual hauran estat definides les 
instal·lacions bàsiques per al correcte desenvolupament de l’activitat de l’edifici d’oficines, es 
procedirà al disseny i càlcul del sistema de gestió tècnic d’instal·lacions en edificis, en el que 
s’integraran totes les instal·lacions de l’edifici, mitjançant sensors i interfícies en diferents punts de les 
instal·lacions, els quals estaran comunicats amb una unitat central que informarà al punt de control, o 
a un punt remot, extern a l’edifici, de l’estat de les mateixes. 
 
Com a resultat de la implantació del sistema de gestió tècnic d’instal·lacions, s’aconseguirà poder 
actuar sobre els diferents elements que composen les instal·lacions per optimitzar el consum 
energètic necessari per a l’activitat corresponent de l’edifici. 
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1.2 ANTECEDENTS, PROGRAMA I SUPERFÍCIES 

L’edifici d’oficines objecte d’estudi d’aquest projecte, es troba a la localitat de Tortosa, ciutat 
corresponent a la comarca del Baix Ebre, província de Tarragona. 
 
La superfície del terreny es de figura rectangular i medeix 3.374,70m2 de naturalesa urbana. 
L’edificabilitat del terreny es de 15.558m2 de sostre, dels quals 13.214m2 corresponen a sostre 
residencial i  2.344m2 corresponen a sostre comercial.   
 
El programa de l’edifici d’oficines es divideix de la següent manera: 
L’edifici d’oficines té l’accés per la façana Sud-est a cota topogràfica +4.70 que es el +0.00 de 
projecte i es distribueix en planta baixa més 6 plantes pis i 1 planta instal·lacions (PB+6PP+PI). La 
planta baixa és ocupada per 2 locals comercials que comuniquen amb l’altell del soterrani –1, (-2.90) i 
també, és ocupada per l’accés i pel vestíbul del nucli de comunicacions verticals. Les plantes des de 
la 1 fins a la 6 es destinen a oficines i la planta 7 es destina a instal·lacions. 
 
El funcionament bàsic és el dos nuclis centrals de comunicacions vertical, que conté quatre ascensors 
i dues escales que compleixen els requisits d’escales adaptades per a ús públic. A cada costat de les 
escales trobem uns passos d’instal·lacions, on s’ubicaran totes les instal·lacions específiques de 
planta junt amb els muntants i conductes d’extracció d’aire. I també hi trobem els serveis sanitaris de 
cada planta. 
 
L’accés a l’aparcament es fa des del carrer que dona a la façana Sud. La planta P-1 (-4.60/-6.00) es 
destina una part a trasters per a les oficines (cota –4.60) i una altra (-6.00) a aparcament de les 
oficines. La planta P-2 es destina a aparcaments de les oficines. 
L’aparcament es desenvolupa pel sistema de mitges plantes, amb una capacitat per a 101 cotxes. 
L’accés i sortida es realitza per la façana SE amb rampes que salven l’alçada des de cota 0.00 fins a 
–4.60 m 

S’ANNEXEN LES TAULES DE SUPERFICIES ÚTILS I CONSTRUIDES 

 
PLANTA ALJUB   
SUPERFíCIES  ÚTILS PLANTA ALJUB -17,09                                   

 

ESTÀNCIA  SUP. ÚTIL 
LT01  SALA DE BOMBES 15,6 m2
DIP DIPÒSIT ALJUB 41,44 m2

TOTAL  SUP. ÚTIL PLANTA ALJUB 57,04 m2
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PLANTA SOTERRANI -2  
SUPERFíCIES  ÚTILS PLANTA SOTERRANI -9.56 i -8.05                

 

ESTÀNCIA  SUP. ÚTIL 
V01  VESTíBUL GENERAL 26,2 m2
V02  VESTíBUL  ESCALA 2,85 m2
V03  VESTíBUL  ESCALA 2,85 m2
V04  VESTÍBUL ESCALA ADAPTAT  7,1 m2
V05  VESTÍBUL ESCALA ADAPTAT  7,1 m2
LT01 LOCAL TÈCNIC 1 8,48 m2
LT02 LOCAL TÈCNIC 2 8,58 m2
LT03 LOCAL TÈCNIC 3 2,36 m2
E01 ESCALA 1 12,88 m2
E02 ESCALA 2 12,88 m2
E03 ESCALA 3 6,42 m2
E04 ESCALA - RAMPA 9,45 m2

VP01 VENTILACIÓ PARKING 1 6,11 m2
VP02 VENTILACIÓ PARKING 2 12,72 m2
PK01 PARKING NIVELL -9.56m 747,35 m2
PK02 PARKING NIVELL -8.05m 771,49 m2
RP01 RAMPA -11.07m a -9.56m 58,59 m2
RP02 RAMPA -9.56m a -8.05m 66,15 m2

TOTAL  SUP. ÚTIL PLANTA SOTERRANI -2 1769.56 m2
 
 
 
 
 

PLANTA SOTERRANI -1  
SUPERFíCIES  ÚTILS PLANTA SOTERRANI -6.54 i -5.01                

 

ESTÀNCIA  SUP. ÚTIL 
V01  VESTíBUL GENERAL 26.12 m2
V02  VESTíBUL  ESCALA 2,85 m2
V03  VESTíBUL  ESCALA 2,85 m2
V04  VESTÍBUL ESCALA ADAPTAT  7,1 m2
V05  VESTÍBUL ESCALA ADAPTAT  16,31 m2
V06 VESTíBUL ESCALA  4 m2
V07 VESTíBUL LAVABOS  5,49 m2
LT01 LOCAL TÈCNIC 1 8,48 m2
LT02 LOCAL TÈCNIC 2 16,05 m2
LT03 LOCAL TÈCNIC 3 45,72 m2
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E01 ESCALA 1 12,88 m2
E02 ESCALA 2 12,88 m2
E03 ESCALA - RAMPA 9,45 m2
E04 ESCALA  15,49 m2

VP01 VENTILACIÓ PARKING 1 16,33 m2
VP02 VENTILACIÓ PARKING 2 12,72 m2
RSE RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES 35,88 m2
ET01 ESTACIÓ TRANSFORMADORA 35,88 m2
ET02 AMPLIACIÓ ESTACIÓ TRANSFORMADORA 38,16 m2
C-PK COMPTADORS ELECTRICS PARKING 5,18 m2
C-HO COMPTADORS AIGUA 28,78 m2
C-TL COMPTADORS TELECOMUNICACIONS 32,23 m2
M-01 MAGATZEM 1 32,23 m2
M-02 MAGATZEM 2 32,23 m2
M-03 MAGATZEM 3 32,23 m2
M-04 MAGATZEM 4 16,87 m2
M-05 MAGATZEM 5 22,02 m2
M-06 MAGATZEM 6 10,86 m2
M-07 MAGATZEM 7 20,55 m2
M-08 MAGATZEM 8 11,26 m2
M-09 MAGATZEM 9 4,4 m2
WC01 LAVABO 1 5,49 m2
WC02 LAVABO 2  5,49 m2
PK01 PARKING NIVELL -6.54m 747,35 m2
PK02 PARKING NIVELL -5.01m 242,71 m2
RP01 RAMPA -8.05m a -6.54m 58,59 m2
RP02 RAMPA -6.54m a -5.01m 66,15 m2
RP03 RAMPA ACCÉS -5.01m a -0.54m 163,52 m2
TOTAL  SUP. ÚTIL PLANTA SOTERRANI -1 1836,66 m2
 
 
 
 
 

PLANTA SOTERRANI -1 ALTELL   
SUPERFíCIES  ÚTILS PLANTA ALTELL -3,49                                   

 

ESTÀNCIA  SUP. ÚTIL 
V01  VESTIBUL 2,72 m2
V02 VESTIBUL ESCALA 1,46  m2
V03 VESTIBUL ESCALA 1,55  m2
LT01 LOCAL TÈCNIC 1 13,38  m2
LT02 LOCAL TÈCNIC 2 5,54  m2
E01 ESCALA 1 11,91  m2
E02 ESCALA 2 11,91  m2
E03 ESCALA LOCAL COMERCIAL 1 3,9  m2
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E04 ESCALA LOCAL COMERCIAL 2 3,9  m2
L01 LOCAL COMERCIAL 1 348,03  m2
L02 LOCAL COMERCIAL 2 334,72  m2
RE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES. 27,27  m2

TOTAL  SUP. ÚTIL PLANTA ALTELL 766,29 m2
 
 
PLANTA BAIXA   
SUPERFICIES  ÚTILS PLANTA+0.10m 
ESTÀNCIA    SUP. ÚTIL 
V01  VESTíBUL ACCÉS 19,49 m2
V02  VESTíBUL GENERAL 64,93 m2
V03  VESTÍBU L  INDEPENDÈNCIA 4,7 m2
V04  VESTÍBUL  INDEPENDÈNCIA 4,95 m2
V05  VESTíBUL  LAVABOS 1 7,36 m2
V06  VESTíBUL LAVABOS 2 7,36 m2
LT01  LOCAL TECNIC  1 7,81 m2
LT02  LOCAL TECNIC 2  2,55 m2
LT03  LOCAL TECNIC 3  2,55 m2
E01  ESCALA 1  14,89 m2
E02  ESCALA 2  14,89 m2
E03  ESCALA 3  12,98 m2
E04  ESCALA 4  12,98 m2
E05  ESCALA LOCAL COMERCIAL 1  5,98 m2
E06  ESCALA LOCAL COMERCIAL 2  5,98 m2
L-01 LOCAL COMERCIAL 1  267,93 m2
L-02  LOCAL COMERCIAL 2  249,09 m2
WC01 LAVABO  1 3,67 m2
WC02  LAVABO 2  3,67 m2
WC03  LAVABO 3  3,67 m2
WC04  LAVABO 4  3,67 m2
RE  RECOLLIDA  D’ESCOMBRERIES 8,24 m2

TOTAL  SUP. ÚTIL PLANTA BAIXA  729.34 m2
 
 
PLANTA TIPUS 1 ( P1,P2,P3,P4,P5 i P6 )  
SUPERFíCIES  ÚTILS PLANTES                   +4.74m, +8.58m, 
+12.42m,                                                                                       

16.26m, +20.10m i +23.94m

ESTÀNCIA  SUP. ÚTIL 
V01  VESTíBUL GENERAL 28,66 m2
V02  VESTíBUL  INDEPENDÈNCIA 3,66 m2
V03  VESTíBUL  INDEPENDÈNCIA 3,66 m2
V04  VESTÍBUL ESCALA ADAPTAT  5,1 m2
V05  VESTÍBUL ESCALA ADAPTAT  5,1 m2
V06 VESTíBUL LAVABOS 1 - OFFICE 9,64 m2
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V07 VESTíBUL LAVABOS  2- OFFICE 9,64 m2
LT01 LOCAL TÈCNIC 1 6,07 m2
LT02 LOCAL TÈCNIC 2 6,07 m2
E01 ESCALA 1 18,1 m2
E02 ESCALA 2 18,1 m2

OF01 OFICINES 1 319,39 m2
OF02 OFICINES 2 303,55 m2
WC01 LAVABO 1 3,93 m2
WC02 LAVABO 2  3,93 m2
WC03 LAVABO 3 3,93 m2
WC04 LAVABO 4 3,93 m2

TOTAL  SUP. ÚTIL PLANTA TIPUS 1 752.46 m2
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA INSTAL·LACIONS (P7)  
SUPERFICIES  ÚTILS PLANTA +27.78m 
ESTÀNCIA    SUP. ÚTIL 
I-01  INSTAL·LACIONS  683,69 m2
E01  ESCALA 1  19,92 m2
E02  ESCALA 2  16,44 m2
TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA  INSTAL·LACIONS 720,05 m2
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INSTAL·LACIONS  
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2 ESCOMESES 
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Les escomeses previstes per a les diferents instal·lacions són les següents: 

2.1  AIGUA 

2.1.1 USOS SANITARIS 

Cabal a contractar 11.00 m³/h 

Que equival a diàmetre en polietilè: DN 75 mm 

 

2.1.2 INCENDIS 

Nº de BIE’s de 25mm 24 Mànegues 

Nº d’Hidrants de columna seca de 70mm 11 Hidrants 

 

2.2 SANEJAMENT 

El cabal a evacuar ve donat per la suma dels aparells instal·lats. A la memòria corresponent a la 
instal·lació de fontaneria quedaran indicats detalladament els aparells instal·lats. 
 
FECALS  300mm 

Nº d’aparells tret d’inodors i abocadors 48 Unitats 

Nº d’abocadors i inodors 24 Unitats 

 
PLUVIALS  200mm 

Superfície de coberta 832 m² 

 

2.3 ELECTRICITAT 

Subministrament principal Quadre General de Distribució 500 KW 

Subministrament complementari Quadre General Distribució 25 KW 

Subministrament principal Aparcament 85 KW 

Subministrament complementari Aparcament 31 KW 

   

   

S’ha previst la instal·lació d’un Centre de Transformació amb dos transformadors de: 630 KVA

 
 
 
La secció de la línia repartidora principal serà de: 
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Subministrament i Quadre General Distribució  3x500+300N mm²
Subministrament complementari Quadre General Distribució 3x16+16N mm²
Subministrament Aparcament 3x150+150N mm²
Subministrament complementari Aparcament 3x25+16N mm²
 

2.4 TELEFONIA 

Línies de telefonia bàsica 150 Uts 
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INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 
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3 CLIMATITZACIÓ 
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3.1 REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció del present projecte s’han seguit les següents normatives i reglamentacions: 
• Document Bàsic Salubritat HS 3: Qualitat de l’aire interior.  

• Document Bàsic d’Estalvi d’Energia HE 1: Limitació de demanda energètica 

• Document Bàsic d’Estalvi d’Energia HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

• ITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1751/1998 de 31 de Juliol 
de 1.998 

• RCL 1993/3334 Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (R.I.P.C.I.)  

• Reglament d’Aparells a Pressió, i Instruccions tàctiques complementaries. R.D. 
1.244/79 

• Normes UNE d’obligat compliment 

• Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC). 

• Recomanacions de les Companyies Subministradores 

• Reglament i Instruccions Tècniques de les Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. 
 

3.2 ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Els paràmetres en els que es basa l’actuació en l’edifici són: 

3.2.1 LOCALS A TRACTAR  

S’ha considerat com a locals a tractar climàticament la totalitat de les sales excepte els recintes 
humits. 
La unitat de sala a climatitzar considerada ha estat el mòdul mínim d’oficina per a cadascuna de les 
plantes i els locals de planta baixa i altell. 
Degut a tractar-se d’espais diàfans sense compartimentació establerta, i considerant les futures 
possibilitats de divisòries interiors així com les diferents condicions tèrmiques requerides per a les 
diferents zones, s’han considerat zones tèrmiques interiors diferenciades dintre del mateix sistema 
comú de cada oficina. 
Les premisses que porten a creure necessària aquesta compartimentació son: 

- Les diferents orientacions amb les que compte l’edifici 
- Les futures necessitats de diferenciacions tèrmiques i conforts personalitzats a 

l’interior del local 
 
Així doncs, les subzones establertes tenen a veure amb el mòdul estructural del edifici, assignant 
dues zones tèrmiques per mòdul d’estructura i per orientació de façana. Donant així una múltiple 
possibilitat de compartimentacions lògiques (resseguint la lògica d’estructura de l’edifici) per cada 
orientació. 
 
Amb conseqüència, s’ha escollit com a sistema de climatització el VRV (Volum de Refrigerant 
Variable).  
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3.2.2 PARÀMETRES DE CÀLCUL  

Per al càlcul dels estats de càrregues de les diferents zones s’han pres els següents paràmetres: 

3.2.2.1 TEMPERATURES I HUMITATS RELATIVES 

Les condicions de càlcul són les obtingudes de UNE 100.002  
CONDICIONS EXTERIORS 

Temperatura seca estiu: 31 oC 

Humitat relativa estiu: 65 %  

Temperatura seca hivern: 1 oC 

Humitat relativa hivern: 65 %  

 
Les condicions interiors venen estipulades per la ITE 02.2 i són les expressades a la següent taula: 

CONDICIONS INTERIORS 

Temperatura seca estiu: 23 oC 

Humitat relativa estiu: 55 %  

Temperatura seca hivern: 20 oC 

Humitat relativa hivern: 50 %  

 

3.2.2.2 ALÇADA SOBRE EL NIVELL DEL MAR 

Alçada considerada sobre el nivell del mar: 25  m 

 

3.2.2.3 TRANSMISSIONS 

Els detalls constructius s’assenyalen en els plànols d’arquitectura, i els coeficients de transmissió 
considerats són els següents: 
 

Tancament Coeficient de conductivitat 

Doble Pell mur cortina 1,50 (valor mig aprox.) kcal/h·m2·  oC 

Vidre façana Oest 1,50 kcal/h·m2·  oC 

Vidre façana Est 5 kcal/h·m2·  oC 

Paret exterior aïllada 0,50 kcal/h·m2·  oC 

Envà 0,50 kcal/h·m2·  oC 

Sostre 0,80 kcal/h·m2·  oC 

Terra 0,50 kcal/h·m2·  oC 

Coberta 0,80 kcal/h·m2·  oC 

 
Els valors de factor solar i factor de transmissió del vidre (K) aplicats als càlculs s’ajusten als valors 
proporcionats pel fabricant del vidre previst col·locar a l’edifici. 
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3.2.2.4 TEMPERATURES FLUIDS TRANSPORTADORS D’ENERGIA. 

Les temperatures previstes en els diferents fluids emprats com a medi de transmissió d’energia 
queden reflectides en les següents taules: 

Fluids frigorífics (R410A) 

Líquid 2 oC 

Gas 80 oC 

Salt tèrmic 78 oC 

 

3.2.2.5 FACTOR DE BY-PASS 

S’ha suposat un factor de by-pass en la bateria dels fan coils de 0,15. 

3.2.2.6 TEMPERATURA DE L’AIRE. 

Tant a l’hivern com a l’estiu la temperatura interior estarà en relació amb l’exterior, tal i com s’ordena a 
la ITE. 02.2.1. Aquest paràmetre es mantindrà constant en la zona ocupada. 

3.2.2.7 UNIFORMITAT. 

Les cinc condicions bàsiques que cal complir en qualsevol instal·lació d’aire condicionat (temperatura, 
humitat relativa, puresa de l’aire, velocitat i renovació de l’aire) seran idèntiques en tots els punts de 
l’estança. 
El disseny i la distribució dels difusors d’aire tractat i de les boques d’aspiració seran tals que les 
condicions climàtiques siguin uniformes en tot i cadascun dels punts de la zona.  

3.2.2.8 HUMITAT RELATIVA 

El nivell màxim d’humitat relativa interior estarà en relació amb la temperatura, segons indica la ITE 
02.2. 
Per a evitar els efectes de l’electricitat estàtica, mai haurà de baixar de 45 %. 

3.2.2.9 PURESA 

L’aire impulsat a l’interior de l’edifici haurà d’estar filtrat, no contenint partícules superiors a la mida 
determinada per les normatives U.N.E. en relació a l’ús que ha de tenir el recinte. 

3.2.2.10 VELOCITAT RESIDUAL DE L’AIRE 

Seguint la normativa ITE. 02.2.1, la velocitat de l’aire no superarà un valor de 0,24 m/s, en zones 
susceptibles de ser ocupades per l’usuari. 

3.2.2.11 VENTILACIÓ 

L’índex de ventilació seguirà les especificacions de la UNE 100.011. Aquest no serà mai inferior a 30 
m3/h persona. 
Els espais on es puguin produir fortes olors, com lavabos, s’expulsarà l’aire directament a l’exterior, 
estant aquests locals sempre en depressió respecte les zones del voltant, tal i com assenyala la 
R.I.T.E. i les normatives UNE associades. 
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3.2.2.12 SOSTRE 

Totes les conduccions, tant d’aire com d’aigua es faran penjades del sostre. 

3.2.2.13 AÏLLAMENT 

Serà d’obligat compliment l’Apèndix 1 de la ITE. 3 on s’expressen els gruixos en mm per a canonades 
de transport de fluid 
Tots els conductes destinats a transport de fluids cal que vagin convenientment aïllats. Els conductes 
amb fibra de vidre o llana de roca exteriorment, i les canonades d’aigua amb “coquilla” elastomèrica, 
segons la taula següent: 
 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT 
Diàmetres de –10 °C a 0 °C de 1 °C a 15 °C de –16 °C a 65 °C de –66 °C a 100 °C

DN < 32 30 20 20 20 

32<DN<50 40 30 20 30 

50<DN<80 40 30 20 30 

80<DN<125 40 30 30 30 

DN>125 50 40 30 40 

Conductes escuma 9 

Conductes fibra 25 

Fluids frigorífics 20 

 

3.2.2.14 INSONORITZACIÓ I VIBRACIONS. 

Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions sonores 
superiors als indicats per a les diferents zones, segons taula 3 de la ITE. 02.2.3.1. 
Per tal de reduir al màxim la transmissió de vibracions de les instal·lacions mecàniques a l’estructura, 
es dotarà a tots els elements de silentblocks, i les unitats exteriors de la coberta es dotaran de 
bancada antivibradora sobre capa d’anivellació. Entre la bancada i la capa esmentada es col·locarà 
un gruix de material aïllant tipus PKB-2. La bancada de suport es construirà mitjançant estructura de 
perfils d’acer laminar sobre els quals es recolzaran les màquines. S’instal·larà una relliga fixada a 
l’estructura a les zones de pas, que permetrà la circulació de persones per accedir a les màquines. 
Les conduccions de canonades de refrigerant i cables d’alimentació de màquines circularan sota la 
relliga fixats a l’estructura. 

3.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 
Generació de fred i calor per: Sistema VRV, bomba de calor amb recuperació 

Tractament de zones per: Fancoils per anar connectats a conducte 

Aportació d’aire exterior: Pretractat mitjançant recuperador de calor entàlpic de l’aire 
d’extracció 
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3.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es tracta d’una instal·lació VRV (Volum de Refrigerant Variable) que permet la instal·lació de fins a 32 
unitats interiors amb una mateixa unitat exteriors i el límit de potencia que proporcioni la unitat 
exterior.  
El sistema serà tipus bomba de calor amb recuperació. Això permetrà tenir totes les unitats interiors 
en fase de refrigeració o calefacció (quan funcioni com a bomba de calor). 
Quan el sistema estigui funcionant en recuperació, part de les unitats interiors poden estar funcionant 
a regim de fred i part en regim de calor. La quantitat d’unitats funcionant en cadascun dels règims és 
variable, essent el punt de màxim rendiment del sistema quan funcionen 50% en fred i 50% en calor. 
Això es degut a que quan funcionen en recuperació de calor el sistema agafa l’excedent de calor 
produït per donar fred a unes zones per calefactar d’altres (amb un estalvi energètic considerable). 
En edificis amb orientacions clarament marcades i usos indeterminats on poden arribar a produir-se 
acumulació important de gent (sales de reunions, ...) és molt probable que es donin situacions de 
necessitats de fred i calor simultànies.  
En un clima com el de la zona de Tortosa, on les estacions no son radicalment marcades (existeixen 
èpoques intermèdies), es on aquest tipus de sistemes poden arribar a produir més rendiment i estalvi 
energètic. 
Per assegurar la ventilació normativa del local, s’introduirà aire net i es traurà aire viciat a raó del 
cabal indicat a la UNE 100.011 per aquest tipus d’activitat (oficines). De cara a que el regim de 
ventilació suposi una càrrega mínima pel sistema de climatització s’instal·larà a la zona d’office un 
recuperador entàlpic de calor. Aquest aparell aprofitarà el calor de l’aire d’extracció per pretractar 
climàticament l’aire exterior de renovació. Això es produeix mitjançant creuament de fluxos d’aire 
entrada/sortida. 
Les unitats interiors previstes per a cadascuna de les zones són per anar a fals sostre connectades a 
conductes, amb alta pressió. 
La distribució de refrigerant es realitzarà pels muntants previstos d’instal·lacions des de les unitats 
exteriors de coberta fins als col·lectors per a distribució i recuperació de calor de cadascuna de les 
oficines (ubicats a la sala tècnica de l’office de cadascuna).  
Des del col·lector començaran circuits individuals fins a cadascuna de les unitats interiors. El traçat de 
canonades es produirà per fals sostre. Es preveu 2 o 3 circuits lliures per poder instal·lar en un futur 
alguna màquina més. 
La instal·lació es desglossa en els següents conceptes. 

3.4.1 PRODUCCIÓ D’ENERGIA 

3.4.1.1 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR 

Els equips emprat per la producció de fred es descriuen en la següent taula. 
unitats nº Màquina. Marca i model Potència 

tèrmica 
Etapes Potència 

elèctrica 
   [kW]  [kW] 

2 Ue1 MITSUBISHI PURY-P600YGM-A 69.76 INVERTER 15.36 

12 Ue2 MITSUBISHI PURY-P450YGM-A 52.32 INVERTER 13 

 

3.4.2 FONTS D’ENERGIA 

Les fonts d’energia emprades per a l’alimentació dels elements productors d’energia es detallen en la 
següent taula. 
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Màquina Font d’energia 

MITSUBISHI PURY-P600YGM-A Electricitat 

MITSUBISHI PURY-P450YGM-A Electricitat 

 

3.4.3 DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA 

3.4.3.1 GENERALITATS 

La instal·lació és a: Expansió directa 

La distribució d’energia fins els terminals es fa amb: Fluid ecològic R410A 

El material de la instal·lació és: Coure per a refrigerant 

 
La instal·lació consta de distribuïdors independents per a cada oficina que uneixen la part de 
producció (unitats exteriors) amb cadascuna de les unitats interiors de forma individual a cadascuna 
d’elles. El col·lector o distribuïdor serà adequat per al número de unitats interiors previstes per a cada 
oficina i es preveurà algun circuit de més per possible futures ampliacions. 
Aquest col·lector serà adequat també per a instal·lacions amb recuperació de calor. Podran haver-hi 1 
ó 2 col·lectors connectats en sèrie, funcionant el primer com a “master” i el segon com a “slave” units 
entre ells amb 3 canonades (si fos necessari). 
Cada oficina disposarà de col·lector i producció de fred/calor propis, de forma independent a la resta 
de l’edifici. 
La canonada anirà aïllada amb escuma elastomèrica de gruixos els indicats en la taula del punt 2.12 
d’aquesta memòria. 
El diàmetre de cada tram de canonada vindrà donat per la potencia de les màquines alimentades en 
cada cas segons especificacions del fabricant. Els diàmetres quedaran reflectits a la Documentació 
Gràfica. 

3.4.4 TRACTAMENT D’AIRE 

3.4.4.1 UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE 

En general el tractament d’aire es farà mitjançant splits de baixa silueta per a col·locar a l’interior de 
fals sostre, amb pressió suficient per anar connectats a conductes. Les unitats es proporcionaran amb 
filtre al retorn, bateria fred/calor per expansió directe i secció de ventilador (tot adequat a la 
característiques de cada unitat). 
Disposaran de 3 velocitats de funcionament del ventilador per tal de poder ajustar el seu cabal a les 
necessitats del local en cada moment. Cada unitat també incorporarà una bomba de condensats per 
garantir la correcta evacuació d’aigua de condensació de la bateria fins al baixant més proper. 
Totes les màquines tindran aportació d’aire exterior i extracció d’aire viciat de la sala que es realitzarà 
emprant la zona de retorn de les unitats climatitzadores. Tant a la aportació com a la extracció d’aire a 
cada unitat es disposarà de comportes de regulació de cabal per tal de equilibrar la instal·lació. 
Els climatitzadors, per zones seran: 

nº Espai Marca i model Potència 
frigorífica

Potència 
calorífica

Cabal      
(B-M-A)l 

Pressió 
(B-M-A)l 

Potència 
elèctrica 

   [frig/h] [kW] [m3/min] [Pa] [kW] 

Cl1 Oficina 
i local 

Mitsubishi PEFY-
P32VMM-E 

3.150 4.0 7,5 / 9 / 
10,5 

30/50/100 0.250 

Cl2 Aire Mitsubishi LGH- - - 2.000 11 0.200 
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exterior 200RX3 

 

3.4.4.2 DISTRIBUCIÓ 

3.4.4.2.1 IMPULSIÓ D’AIRE 

Les dimensions del conducte estan indicades en la documentació gràfica. Circularan sempre per 
sostre. Es deixaran trapes i registres per poder fer la neteja interior dels conductes cada 10 metres. 
El material del conducte serà: Xapa d’acer galvanitzat junta meto amb escuma elastomèrica i 

aïllament exterior 
 
 
 

3.4.4.2.2 RETORN D’AIRE  

Circularan en paral·lel per dins els falsos sostres a la impulsió, amb el dimensionat indicat en la 
Documentació Gràfica.  
El material del conducte serà: Xapa d’acer galvanitzat junta meto amb escuma elastomèrica i 

aïllament exterior 
 

3.4.4.3 DIFUSIÓ 

3.4.4.3.1 IMPULSIÓ 

La impulsió dins de les sales es farà amb les reixes indicades en la D.G 
El material de difusió a utilitzar serà: Difusors tangencial microperforat integrable a llumenera 

Difusors lineals en els perímetres 
 

3.4.4.3.2 RETORN 

El material de difusió a utilitzar serà: Difusors tangencial microperforat integrable a llumenera 
 

3.4.5 EXTRACCIÓ D’AIRE 

L’extracció es farà: Extracció forçada des del conducte de retorn 
Forçada en els locals humits i amb fortes olors 

 
La totalitat d’aire d’extracció es farà passar per un recuperador entàlpic de calor (on s’incorporen els 
equips de ventiladors per produir la ventilació). 

3.4.5.1.1.1.1.1.1 Maquinària D’EXTRACCIÓ Els ventiladors que realitzaran aquesta tasca són: 
 

nº Espai Marca i model Cabal Pressió Potència 
elèctrica 
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   [m3/h] [mm.c.a] [kW] 

V8 Oficina S&P TD-800/200N 650 15 0.080 

Aquest ventilador es repetirà a cadascuna de les Oficines. 

V6 Sobrepressió Vestíbuls Servoclima MI-12/12 3/4CV 3.600 30 0.200 

Aquest ventilador es centralitzarà a planta altell i hauran 4 unitats corresponents als vestíbuls 
d’independència de les oficines. 
V7 Local P00 S&P TD-800/200N 400 10 0.080 

Hi haurà 1 ventilador per cada local (2 uts). 

V9 Recollida selectiva p-1 S&P CVB-240/180-3/4 1.500 15 0.250 

Hi haurà una unitat 

V5 Sales tècniques S&P CVB-240/180-3/4 2.000 15 0.250 

Hi hauran 2 unitats a planta -1 

 

3.4.5.1.2 CONDUCCIÓ 

Els conductes circularan en paral·lel per dins els falsos amb el dimensionat indicat en  la 
Documentació Gràfica.  
El material del conducte serà: Xapa d’acer galvanitzat junta meto i aïllat 
 

3.4.6 APORTACIÓ D’AIRE EXTERIOR 

L’aportació es farà: forçada al conducte de retorn 
 
L’aire exterior es pretractarà mitjançant recuperació entàlpica de calor de l’aire d’extracció abans 
d’entrar-ho al local. 

3.4.6.1.1 MAQUINÀRIA 

S’utilitzarà el recuperador de calor descrit a l’apartat d’extracció d’aquesta memòria. 

3.4.6.1.2 CONDUCCIÓ 

Circularan en paral·lel per dins els falsos amb el dimensionat indicat en  la Documentació Gràfica.  
El material del conducte serà: Xapa d’acer galvanitzat junta meto i aïllat en tractar-se d’aire 

tractat 
 

3.4.7 SALES DE MÀQUINES 

Les unitats exteriors de producció d’energia s’ubicaran a la coberta de l’edifici. La maquinaria es 
col·locarà sobre bancada de perfils d’acer laminat adequat al pes de les unitats.  
Es disposarà d’elements antivibradors (tipus silent-blocks) a cadascuna de les màquines per tal 
d’evitar la transmissió de vibracions a parts fixes de l’edifici. 
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Entre les unitats es deixarà una distància mínima d’un metre al davant de les presses d’aire. Al llarg 
d’aquest espai es col·locarà un terra elevat de relliga per sota del qual es conduiran els tubs frigorífics. 

3.4.8 EVACUACIÓ DE CONDENSATS 

Es portarà una xarxa separada pels condensats de cada màquina, fins els baixants més propers, amb 
un diàmetre mínim de 25 mm en PP com a mínim. S’instal·larà una bomba de condensats per a cada 
màquina, per garantir el correcte funcionament del sistema. 

3.4.9 REGULACIÓ I CONTROL 

El sistema disposarà d’un control autònom propi de la mateixa marca del material instal·lat.  
Cadascuna de les oficines disposarà d’una unitat de control centralitzat bàsica (tipus G50A) per el 
governament de fins a  50 unitats (interiors de climatització o recuperadors entàlpics tipus loosnay). 
El G50A es una pantalla de cristall líquid que permet controlar els següents conceptes: 

- Parada i posada en marxa de les unitats de forma manual o per programació horària. 
- Assignació de valors de temperatura de consigna. 
- Configuració de grups per poder treballar varies unitats sota uns paràmetres comuns. 
- Proporciona senyal ON/OFF externes de cada unitat. 
- Emprant la connexió d’un PC i la instal·lació del software adient poden fer-se les 

configuracions des de PC. 
 
A mes del control centralitzat, cadascuna les unitats interiors disposarà del comandament a distància 
estandarditzat per a controlar de forma personal les següents funcions. 

- Para/marxa de la unitat 
- Temperatura 
- Velocitat del ventilador 

 
Al capítol d’instal·lacions comuns s’acaba de complementar la descripció del sistema de control de 
climatització. 

3.5 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

Es presenten els fulls de resultats del programa de càlcul utilitzat per la determinació de les 
Càrregues tèrmiques en cada un dels recintes a climatitzar. 
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4 EXTRACCIÓ APARCAMENTS 
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4.1 REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció del present projecte s’han seguit les següents normatives i reglamentacions: 
• Reglament de Seguretat Contra Incendis en Edificis Industrials (R.S.C.I.E.I.) 

• Reglament d’ Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. 

• ITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1751/1998 de 31 
de Juliol de 1.998. 

• Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic Salubritat HS 3: Qualitat de l’aire 
interior. 

• Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic Protecció Acústica HR: Protecció 
front el soroll. 

• Normes UNE d’obligat compliment 

• Recomanacions de les Companyies Subministradores 

4.2 ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació en l’edifici són: 

4.2.1 PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Els paràmetres de càlcul que es prenen són 6 renovacions hora (1) 

Distància màxima de boca a qualsevol punt 25 metres 
(1) Valors segons la normativa referent a aparcaments del DB HS3: Qualitat de l’aire 

4.2.2 ALÇADA SOBRE EL NIVELL DEL MAR 

Alçada considerada sobre el nivell de la mar 15 m 

4.2.3 UNIFORMITAT 

El disseny de la xarxa serà tal que asseguri una extracció homogènia en tot l’aparcament. 

4.2.4 PURESA 

Per assegurar una certa puresa de l’aire s’instal·laran detectors de CO. 

4.2.5 VELOCITAT RESIDUAL DE L’AIRE 

Seguint la normativa RITE 4, la velocitat de l’aire no superarà un valor de 0.25 m/s en zones 
susceptibles de ser ocupades per l’usuari. 

4.2.6 VENTILACIÓ 

L’índex d’aire exterior, segons les ITE i DB HS3, serà de 6 renovacions hora. 
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4.2.7 SOSTRE 

Totes les conduccions es faran penjades del sostre. 

4.2.8 INSONORITZACIÓ I VIBRACIONS. 

Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions sonores 
superiors als indicats per a les diferents zones, segons taula 3 de la ITE. 02.2.3.1. 
Per tal de reduir al màxim la transmissió de vibracions de les instal·lacions mecàniques a l’estructura, 
es dotarà a tots els elements de silent-blocks. 

4.2.9 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 
- Doble sistema d’extracció. 
- Ventiladors aptes per a desenfumatge i temperatures de 400 °C durant 90 minuts al 
sistema d’extracció. 
- Conductes de xapa amb juntes tipus meto resistents al foc al sistema d’extracció. 
- Sistema de detecció de CO. 
- Sistema de detecció d’incendis a P-1 i P-2. 
- Sistema d’extinció automàtica per aigua (ruixadors) de la P-2. 

4.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.3.1 EXTRACCIÓ 

Els ventiladors seran aptes per a estar immersos en un ambient a 400 °C durant dues hores i 
penjaran del subministrament complementari del complex  
Es plantegen dues sortides com a mínim per planta, en la disposició indicada en la Documentació 
Gràfica (als extrems inferiors de l’aparcament). Per plantes tenim: 

Planta -1 2 sortides Muntant zona dreta: 750 x 350 
Muntant zona esquerra: 500 x 500 

Planta -2 2 sortides Muntant zona dreta: 1.200 x 350 
Muntant zona esquerra: 850 x 500 

 
Ambdues sortides per planta s’ubicaran a l’interior d’espais previstos, a on s’ubicaran també els 
extractors. 
Els muntants d’extracció de les diferents plantes aniran a parar fins a dues construccions a nivell de la 
planta baixa (zona dreta i esquerra inferior de l’aparcament) les quals es tractaran acústicament i 
aglutinaran tots els muntants d’extracció en el seu interior. 
Els traçats, recorreguts i dimensions dels conductes d’extracció queden reflectits a la documentació 
gràfica. 

4.3.2 APORTACIÓ D’AIRE 

L’aportació d’aire es realitza mitjançant quatre ventiladors situats al sostre de la planta altell, a 
l’interior de sales específiques que garanteixen l’aportació d’aire exterior. 
Es plantegen dos muntants per planta d’aparcament amb el que tenim: 

Planta -1 2 aportacions Baixant zona dreta: 750 x 350 
Baixant zona esquerra: 750 x 350 
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Planta -2 2 aportacions Baixant zona dreta: 1.200 x 350 
Baixant zona esquerra: 1.200 x 350 

 
Els traçats, recorreguts i dimensions dels conductes d’impulsió queden reflectits a la documentació 
gràfica. 

4.3.3 FONTS D’ENERGIA 

Ventiladors Electricitat 

4.3.4 MOVIMENT DE L’AIRE 

En general el moviment d’aire es farà a través d’unitats de panell sandvitx de cabal d’aire variable. La 
secció de ventilació portarà aïllament acústic. Els ventiladors portaran motors regulables, que 
permetin ajustar el cabal a les necessitats reals en cada moment. 

4.3.4.1 EXTRACCIÓ D’AIRE 

L’extracció d’aire es farà sempre amb conducte de xapa d’acer galvanitzat sense aïllar. Les unions 
entre conducte seran tipus METO. Les dimensions del conducte estan indicades en la documentació 
gràfica. Circularan sempre per sostre. 

4.3.4.2 RENOVACIÓ D’AIRE 

L’entrada d’aire es farà a través d’una xarxa de conductes que repartiran l’aire exterior a les diferents 
plantes. 
El sistema estarà format peles conductes de distribució d’aire i reixetes difusores de les 
característiques i mides indicades a la Documentació Gràfica. 
El moviment de l’aire es realitzarà mitjançant ventiladors (2 per cadascun dels nuclis d’escala) ubicats 
al sostre de la planta altell segons s’indica a la D.G. 
La captació d’aire de l’exterior es realitzarà a través de paret reixada integrada a la jardinera de la 
planta baixa.  

4.3.5 DIFUSIÓ D’AIRE 

La impulsió dins de les sales es farà amb les reixes indicades en la D.G. principalment seran reixes 
lineals per a conducte. 

4.4 SALES DE MÀQUINES 

Els ventiladors s’ubicaran a les sales previstes a la Documentació Gràfica. Es preveuen 2 sales per 
planta col·locades als extrems oposats de la planta de l’aparcament on s’ubicaran els ventiladors 
d’extracció. 
Els ventiladors d’aportació d’aire es col·locaran a sales previstes a la planta altell properes al nucli 
d’escales. 
En qualsevol cas els ventiladors aniran fixats a sostre mitjançant elements antivibradors. Tant les 
sales com les descàrregues dels ventiladors que puguin afectar a persones (a nivell de carrer o a 
l’interior de l’aparcament) hauran de ser tractades acústicament (amb materials absorbents en el cas 
de les sales o silenciadors adequats en el cas de les descàrregues de ventiladors). 
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5 FONTANERIA 
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5.1 REGLAMENTACIÓ 

La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d’aigua és: 
• Document Bàsic Salubritat HS 4: Subministre d’aigua 

 
Totes les canonades i elements que conformin la instal·lació d’aigua seguiran les normatives UNE, en 
quant a toleràncies, característiques mecàniques i condicions tècniques de subministrament. 

5.2 ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat 
projectats tenint en compte les següents consideracions base. 

5.2.1 CABAL I PRESSIONS DISPONIBLES 

Fetes les pertinents consultes amb la Companyia subministradora, aquesta ens comunica que: 
Cabal disponible Suficient 

Pressió disponible Suficient 

 

5.2.2 TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 

El subministrament a l’edifici es farà per: 
 

Per Bateria de comptadors divisionaris situat en sala de 
la planta soterrani –1. 

 

5.2.3 MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

La distribució interior ha estat tota ella prevista en Acer inoxidable per a muntants 
Polipropilè en cel rasos i alimentacions 

 

5.2.4 MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Seguint les recomanacions del DB HS4 sobre màxima velocitat en canonades, s’ha agafat per al 
dimensionat d’aquestes: 
  Trams habitats   1,5 m/s. 
  Trams no habitats  2 m/s. 
 

5.2.5 CRITERIS DE TRAÇAT 

Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que sigui possible, i 
encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat de simple paret 
per diferenciar aigua freda i calenta, si fos el cas. En els falsos sostres totes aniran aïllades, tant les 
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d’aigua freda, per evitar condensacions, com les de calenta, per evitar pèrdues de temperatura, en el 
seu cas. 

5.2.6 CRITERIS DE SUBJECCIÓ 

Tots els suports seran  abraçadores tipus isofòniques, d’acer galvanitzat amb junta de goma que 
impedeixi a la canonada ser malmesa pel propi suport. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en 
relació al pes de la canonada. Les distancies màximes entre suports s’ajustaran a la taula següent: 
 
 
 
 

TUB DE PLÀSTIC  SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS 
DN [mm] TRAM VERTICAL TRAM HORITZONTAL 
DN > 10 0.90 m 0.60 m 
16 DN < 25 1.20 m 0.90 m 
32 DN < 50 1.50 m 1.20 m 
63 DN < 125 1.80 m 1.50 m 

 

5.2.7 TRACTAMENTS CORRECTORS DE L’AIGUA 

No ha estat previst tractament corrector de l’aigua sanitària de consum. 

5.2.8 SISTEMES DE FILTRATGE 

Es posarà un filtre de malla passada la clau general de l’edifici. 

5.2.9 REGULADORS DE PRESSIÓ 

No es preveu la instal·lació d’aquets elements donat que no existeix grup de pressió, ni se supera la 
pressió màxima admissible als punts de consum. 

5.2.10 SECTORITZACIONS 

En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall tipus esfera en el cas que quedin dins de fals 
sostre, i també en cada entrada a recinte humit. En aquest cas seran de pas recte – fins a DN25 - 
soldades i per encastar del tipus amb maneta per anar vista i embellidors. Quan es superi el DN25 
seran del tipus esfera per anar a fals sostre. Cada aparell sanitari que ho permeti – rentamans, 
piques, inodors, bidets,...- anirà connectat amb flexos i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire 
per a poder tallar-li el subministrament d’aigua en cas de necessitat. 
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5.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

5.3.1 ESCOMESES 

L’escomesa general entra a l’edifici soterrada per la façana que dona al C/ de la Cinta a nivell de 
planta altell. Passat el llindar de l’edifici, es troba l’arqueta d’entrada al complex, i en el seu interior es 
troben les vàlvules de tall general, el filtre de malla, la vàlvula antiretorn i el comptador general d’AFS. 
Aquesta seguirà el seu recorregut per la rampa fins a arribar a l’interior de l’aparcament i baixarà per 
un pas fins a accedir a la sala prevista al soterrani –1 a on s’ubicaran les bateries de comptadors. 
La dimensió de l’escomesa així com el seu recorregut queda plasmada a la documentació gràfica, 
tant els plànols en planta com a l’esquema de principi. 

5.3.2 COMPTADORS 

Com s’ha indicat anteriorment hi ha un primer comptador general ubicat a l’arqueta d’entrada al 
complex. Posteriorment es troben les bateries de comptadors previstes per a les diferents plantes i 
recintes, situades a la sala prevista de la planta soterrani –1. 
S’han previst dues bateries independents. La primera, BC1, serà de 8 comptadors (2 files per 5 
columnes, quedant dos espais de reserva) i serà la que mesurarà el consum dels espais adjacents al 
muntant A, que alimenta a 6  oficines, 1 local comercial i 1 servei comú previst a la planta 
d’instal·lacions. 
La segona bateria, BC2, contindrà 8 comptadors (2 files per 5 columnes, quedant dos espais de 
reserva) i serà la que mesurarà el consum dels espais adjacents al muntant B, que alimenta a 6 
oficines 1, local comercial i 1 servei comú previst a l’aparcament. 

5.3.3 GRUPS D’ELEVACIÓ, ACUMULACIÓ 

No es preveu la necessitat d’aquests elements ja que la pressió de xarxa pública és suficient. 

5.3.4 ELEMENTS DE TRACTAMENT D’AIGUA 

No es preveu cap altre sistema que el filtre de l’entrada. 

5.3.5 PRODUCCIÓ D’A.C.S.  

No es preveu producció d’aigua calenta als nuclis humits de les oficines per no considerar-se 
necessària per l’ús final de l’espai. 

5.3.6 FLUXORS 

No s’ha previst xarxa de fluxors per als serveis de les oficines, ja que no es consideren espais de 
pública concurrència (no es consideren locals amb afluència de públic amb una ocupació superior a 
50 persones). 
S’ha previst sistema de cisterna de doble descàrrega per als indonors, aconseguint així un estalvi 
d’aigua significatiu. 
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5.3.7 MUNTANTS INTERIORS 

S’han previst dos muntants verticals generals adjacents a les escales de comunicació i d’accés a les 
diferents plantes del complex (muntant A i B). Des de les bateries de comptadors situades a la sala 
específica de la planta soterrani –1 les diferents alimentacions van a buscar els esmentats muntants 
mitjançant els quals s’alimentaran les diferents plantes i recintes necessaris. 
Ambdós tenen un recorregut vertical simètric entre la planta soterrani –1 fins a la sisena. 
La seva posició i dimensions queda plasmada a la documentació gràfica. 

5.3.8 INSTAL·LACIONS INTERIORS 

Des del muntant principal adjacent a les escales les diferents alimentacions als recintes humits 
entraran a nivell del cel ras i es col·locarà la vàlvula de sectorització de cada recinte. 
En general la distribució interior dels recintes es realitzarà per el cel ras, encastant les diferents 
baixades als diferents elements (bàsicament inodors i rentamans). 
La distribució es farà amb polipropilè correctament aïllat per evitar condensacions, en el cas de 
l’A.F.S..  

5.3.8.1 AIGUA FREDA SANITÀRIA 

Els principals elements a alimentar dels diferents recintes humits seran els inodors i els rentamans i la 
distribució és realitzarà també amb polipropilè. La seva dimensió i recorregut queda reflectida a la 
documentació gràfica. 

5.3.8.2 AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

No es preveu aigua calenta als nuclis humits de les oficines per no considerar-se necessària per l’ús 
final de l’espai. 

5.3.9 RECINTES HUMITS 

Els recintes humits que es tenen són: 
PLANTA SOTERRANI –2  
Sala de neteja 1 Abocador 
PLANTA SOTERRANI –1  
Recinte Lavabos Aparcament 2 rentamans 

2 inodors 
Serveis comuns 1 punt de consum 
PLANTA ALTELL  
Previsió AFS Magatzem Local 1 1 tap 
Previsió AFS Magatzem Local 2 1 tap 
PLANTA BAIXA  
Recinte Lavabos Local 1 2 rentamans 

2 inodors 
Recinte Lavabos Local 2 2 rentamans 

2 inodors 
PLANTA PRIMERA  
Recinte Lavabos Oficina 1 2 rentamans 

2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 
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Recinte Lavabos Oficina 2 2 rentamans 
2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

PLANTA SEGONA  
Recinte Lavabos Oficina 1 2 rentamans 

2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

Recinte Lavabos Oficina 2 2 rentamans 
2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

PLANTA TERCERA  
Recinte Lavabos Oficina 1 2 rentamans 

2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

Recinte Lavabos Oficina 2 2 rentamans 
2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

PLANTA QUARTA  
Recinte Lavabos Oficina 1 2 rentamans 

2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

Recinte Lavabos Oficina 2 2 rentamans 
2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

PLANTA CINQUENA  
Recinte Lavabos Oficina 1 2 rentamans 

2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

Recinte Lavabos Oficina 2 2 rentamans 
2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

PLANTA SISENA  
Recinte Lavabos Oficina 1 2 rentamans 

2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

Recinte Lavabos Oficina 2 2 rentamans 
2 inodors 
1 aigüera 
1 punt de consum per màquina 

PLANTA INSTAL·LACIONS  
Serveis comuns 1 punt de consum 
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5.4 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

S’expressa a continuació els cabals de càlcul de les escomeses. 
Els cabals unitaris de cada aparell són els que venen donats pel DB HS4, corregits pels coeficients de 
simultaneïtat donats per l’expressió:  
 

)1(
1
−

=
n

K  

 
 
Essent “n” el número d’aparells penjats en el tram que es calcula.  
El coeficient mínim considerat és de 0,25. 
El cabal de càlcul vindrà donat per: 
 

ic QKQ ·=  
 
Essent Qc el cabal de càlcul i Qi el cabal instal·lat.   
Per tant el cabal a contractar serà de 15 m³/h, el que equival a DN 75 en Polietilè. 

5.5 CÀLCULS CANONADES 

Per als cabals obtinguts segons la formulació anterior, s’adjunta la taula de càlcul de canonades 
(veure als annexos de càlculs de fontaneria). 
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6 SANEJAMENT 
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6.1 REGLAMENTACIÓ 

Pel que fa a la reglamentació tècnica s’està subjecte o es recomanen les següents, a aplicar en la 
redacció dels projectes, en les direccions d’obra i controls: 

• Document Bàsic Salubritat HS 5: Evacuació de aigües 
• Normes UNE d’obligat compliment 
• Manuals tècnics d’empreses instal·ladores 

6.2 ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El present projecte inclou especificacions descriptives i tècniques sobre la recollida d’aigües servides i 
la xarxa d’evacuació.  
El conjunt de la instal·lació de sanejament s’ha projectat tenint en compte les següents 
consideracions: 

6.2.1 MATERIAL A UTILITZAR 

En tots els casos el material de la canonada de sanejament serà, de 4 bars per a instal·lacions 
interiors penjades o adossades, i de 6 bars per soterrar. 
La instal·lació anirà subjectada sempre amb abraçadores tipus isofònic. En les parts inferiors dels 
baixants, així com en els falsos sostres de zones permanentment ocupades s’aïllaran amb material 
fono absorbent Tipus PKB-2.  
Totes les unions es faran a través d’accessoris abocardats amb unió amb junta de goma. S’admetran 
les solucions en base a termofusió sempre i quan es facin amb materials homologat i amb 
demostrada experiència. 

El material a utilitzar serà polipropilè 

 

6.2.2 SISTEMA A UTILITZAR 

El sistema de la instal·lació que es farà servir és: 
Interior separatiu   

Sortida   separatiu   

6.2.3 SORTIDES 

L’evacuació de les plantes sobre rasant (des de planta altell fins a la sisena) sortirà per gravetat, tant 
la xarxa fecal com la pluvial. No obstant es preveu un bombejament per a les plantes de sota rasant 
(de planta soterrani –1 a la planta soterrani –2). La recollida d’aquestes es portarà fins a un pou i 
posteriorment es bombejarà fins a la sortida general de la planta altell. A partir d’aquí, les principals 
conduccions aniran penjades del sostre de la planta altell, fins arribar a dos sifons de sortida, tant per 
pluvials com per fecals. Passats aquests es connectarà a la xarxa de clavegueram general del carrer.  

6.2.4 PENDENTS 

En els casos de col·lectors horitzontals s’anirà a una pendent mínima del 1.5%. En el cas que ens 
veiéssim condicionats per les cotes de la sortida la pendent mínima admesa seria del 1%. 
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6.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

6.3.1 GENERALITATS 

La instal·lació té el seu origen en planta coberta, on arrenquen els baixants de pluvials i les 
ventilacions dels fecals. Aquestes baixaran per les últimes plantes i aniran a buscar els muntants 
principals ubicats al costat de les escales d’accés a les oficines de les diferents plantes. 
La instal·lació es dividirà en els apartats que es relacionen a continuació. 

6.3.2 RECOLLIDES INTERIORS DE RECINTES HUMITS 

Les recollides de tots els aparells es faran, tal i com indiquen totes les normatives vigents, a través de 
sifó amb tancament hidràulic, ja sigui incorporat en el propi aparell (inodors i urinaris), o externs 
(rentamans). 
Es conduiran amb un diàmetre mínim de 32 mm pels rentamans, 40 mm pels aparells i 110 pels 
inodors i abocadors. També es realitzarà la recollida dels condensats de les màquines de clima de 
l’interior de les oficines. Totes es conduiran als baixants més propers, situats a prop de les escales de 
comunicació. 
El seu recorregut, dimensions i posició queda reflectida a la documentació gràfica. 

6.3.3 RECOLLIDES DE COBERTA 

Totes les recollides de coberta es faran amb buneres sifòniques que disposaran d’elements mecànics 
per a impedir l’entrada al sistema d’elements estranys, com fulles d’arbre, com per sortida d’animals 
que transitin per la xarxa. Les recollides de buneres de coberta es connectaran al baixant més proper. 
 
El seu recorregut, dimensions i posició queda reflectida a la documentació gràfica. 

6.3.4 COL·LECTORS HORITZONTALS 

Seran bàsicament de tres Tipus, d < 63 mm, penjats i soterrats. 

6.3.4.1  D < 63 MM 

En principi seran les recollides de rentamans. El seu petit diàmetre permet portar-los encastats a 
paret, recollint tota la bateria i punxar el sostre en el seu extrem final. 

6.3.4.2 PENJATS 

Seran totes les recollides individuals d’inodors, i també les unions generals d’urinaris i rentamans. 
S’uniran tots ells en un sol col·lector de diàmetre l’especificat en la D.G. Se sortirà del recinte humit o 
conjunt d’ells que siguin contigus en un sol col·lector que anirà a buscar el baixant general de fecals. 
Aquest col·lector determinarà el diàmetre del baixant, no atenent-se a les especificacions de la si 
indiqués un diàmetre inferior a aquest col·lector per evitar reduccions, sempre nocives en una xarxa 
d’evacuació. 
Se subjectaran correctament del sostre amb abraçadora isofònica de diàmetre adequat, no superant-
se mai la distancia entre elles que indiquen per les normes UNE en funció del seu diàmetre. 
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6.3.4.3 SOTERRATS 

El diàmetre mínim serà de 160 mm per evitar obstruccions tant d’objectes com d’animals. Aniran dins 
de rasa i es protegirà directament el tub amb formigó pobre H-100. 

6.3.5 BAIXANTS 

6.3.5.1 PLUVIALS 

Els baixants de les conduccions d’aigües pluvials comencen a nivell de la planta coberta, per tal de 
recollir les cobertes dels badalots d’escala. Aquests primers baixants es situaran a prop dels badalots 
i posteriorment es portaran fins a la bunera de recollida prevista a la planta d’instal·lacions. Aquest 
baixant únic posteriorment es portarà fins al nucli vertical general de muntants i baixants, situat al 
costat de les escales d’accés a les diferents plantes i es conduiran fins a la planta baixa mitjançant 
dos baixants verticals. 
En general totes les conduccions d’aigües pluvials es connectaran als baixants principals, situats a la 
zona adjacent de les escales de comunicació dels nuclis d’oficines. A nivell de planta accés, al sostre 
d’aquesta, es situarà el col·lector principal de les aigües pluvials, el qual es connectarà posteriorment 
a la xarxa general de sanejament pública. 
La posició i dimensions dels baixant de recollida de pluvials queda indicada a la documentació 
gràfica. 
Els baixants de pluvials aniran canviant de direcció al llarg del seu recorregut per evitar cops d’ariet 
deguts a l’alçada del baixant. 

6.3.5.2 FECALS 

Els baixants de fecals es situaran als nuclis verticals adjacents a les escales de comunicació de les 
oficines. Els primers surten a nivell de la planta d’instal·lacions, a on ja trobem recintes humits. 
Aquests aniran fins a la planta d’instal·lacions per poder ventilar-se, gràcies a les conduccions 
annexes previstes. 
Una vegada realitzada la recollida de tots els recintes humits i de les màquines interiors de les 
oficines, els baixants principals es connectaran a nivell de planta altell al col·lector fecal principal 
previst, i posteriorment a la xarxa de sanejament pública. 
La posició i dimensions dels baixant de recollida de fecals queda indicada a la documentació gràfica. 
Els baixants de fecals aniran canviant de direcció al llarg del seu recorregut per evitar cops d’ariet 
deguts a l’alçada del baixant. 
També s’instal·larà en paral·lel al baixant de fecals un tub de polipropilè de 90 mm de diàmetre per la 
ventilació secundària del baixant. Aquest tub s’anirà connectant a cada planta amb el baixant de 
fecals fins arribar a coberta on haurà de tenir contacte directe amb l’exterior. D’aquesta manera 
s’evitaran possibles desifonaments dels aparells de la instal·lació per depressions a la xarxa. 

6.3.6 GRUPS DE SOBREELEVACIÓ 

Degut a la presència d’elements que necessiten recollides a nivell de sota rasant s’ha plantejat 
realitzar una distribució convencional de recollida, la qual es portarà fins a un pou de recollida ubicat a 
la planta fonaments i mitjançant una bomba submergida en el seu interior s’impulsarà fins a nivell de 
la planta altell, a on es realitzarà una nova connexió al col·lector general de sanejament comentat 
anteriorment.  
Tant a la sortida de bomba com a la connexió amb el col·lector general de sortida, s’instal·laran 
vàlvules d’antiretorn per evitar, d’una banda el possible buidat del muntant i d’altre possibles retorns 
d’aigua de la instal·lació sobre rasant. 
Es preveu un dipòsit d’acumulació de fecals de 2m3 de capacitat fabricat d’obra a la planta fonaments, 
amb trapa d’accés metàl·lica de 1x1m col·locada a planta –4. 
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A l’interior es col·locaran 1+1 bombes (una en reserva) de fecals amb sistema de tall de cossos 
sòlids, registrable des de la trapa i extraïble mitjançant cadena d’acer i politja. 
Les característiques de la bomba es descriuen a l’annexa de càlculs d’aquesta memòria. 

6.4 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

6.4.1 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ 

El càlcul dels diàmetres per a les conduccions d’evacuació depenen de diversos factors en cada tram, 
com el nombre d’aparells evacuats i el pendent de la canonada. El diàmetre dels baixants és constant 
en tota la seva alçada i determinat pel tram que ha d’evacuar màxim cabal, també la determinació del 
diàmetre dels col·lectors es té en compte. La descàrrega i el pendent segons taules. 

6.4.1.1 JUSTIFICACIÓ 

 
ZONA CABAL A 

EVACUAR 
[l/s] 

UNITATS DE 
DESCARREGA 

Lavabos 1 2 

Wc 3 5 

Urinaris 1 2 

Abocadors 4 8 

Claveguerons 1.5 3 

 
• Diàmetre de càlcul per ocupar ½ diàmetre 
• Velocitat prevista: entre 0,6 i 6 m/s 
 

6.4.1.2 DIMENSIONAT DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 
APARELLS   DIÀMETRE mm 

Rentamans      40 

 Inodor      110 
Urinari       40 
Clavegueró local humit    40 
Clavegueró pati      90 

 
Els col·lectors vindran dimensionats per les taules corresponents del DB HS5. 

6.4.2 CÀLCUL DE BOMBES 

S’adjunta a continuació el full de càlcul obtingut. 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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7 ELECTRICITAT  BAIXA TENSIÓ  
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7.1 REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció d’aquest projecte s’han seguit les següents normes i reglamentacions: 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002)  i Instruccions 

Complementàries 
• Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic de SU 4: il·luminació inadequada 
• Normes UNE d’obligat compliment. 
• Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 
• Recomanacions de la Companyia Elèctrica. 
• Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic d’Estalvi d’Energia HE 5: Contribució de 

fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
• Reial Decret 2818/1998, del 23 de Desembre, sobre producció d’energia elèctrica per 

instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovables. 
• Reial Decret 1663/2000 del 29 de Desembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a 

la xarxa de baixa tensió. 
• Reial Decret 1955/2000 de l’1 de Desembre pel qual es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediment d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica. 

• Normes UNE d’obligat compliment. 
 

7.2 BASES DE DISSENY 

7.2.1 TENSIONS I FREQÜÈNCIA 

El subministrament d’energia elèctrica es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de 
distribució pública de la Companyia. 
Les tensions d’usuari normalitzades en l’edifici a partir de la xarxa de distribució pública de 
Companyia, són les següents: 
ÚS TENSIÓ FREQÜÈNCIA 

Subministrament de l’edifici i habitatge 230 / 400 V 50 Hz 

Receptors trifàsics dels serveis comuns 400 V 50 Hz 

   
 

7.2.2 RÈGIM DE NEUTRE 

L’esquema de distribució adoptat en les instal·lacions elèctriques de l’edifici corresponen al TT per el 
que els neutres dels transformadors estan connectats directament a terra i les masses de les 
instal·lacions receptores estan connectats a una presa de terra separada de la presa de terra de 
l’alimentació (ITC-BT-08). 
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7.2.3 PRESES DE TERRA 

L’edifici es dota de preses de terra, tal com s’indica a continuació. 
• Preses de terra separades i independents, amb possible connexió a posteriori segons 

demanda de l’usuari, per la xarxa de preses informàtiques. 
• Preses de terra separades i independents per a alta i baixa tensió. 
• Protecció catòdica del conductor i piques de terra soterrades per a perllongar la vida útil del 

sistema de preses a terra. 
 

7.2.4 CRITERIS DE SELECCIÓ DE CABLEJATS 

7.2.4.1 PER CAIGUDA DE TENSIÓ 

Reducció de pèrdues de potència en les línies elèctriques mitjançant un exhaustiu control de les 
caigudes de tensió. 

7.2.4.2 PER MATERIAL CONSTITUENT DE LA LÍNIA 

Utilització de cables i safates no propagadors de flama, incendi i baixa emissió de fums tòxics.  

7.2.5 PROTECCIONS 

7.2.5.1 CONTRA SOBRETENSIONS 

Protecció de les instal·lacions d’utilització mitjançant la pressa de terra de les masses associades a 
dispositius de tall per corrents de defecte. 
Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de línies mitjançant interruptors magnetotèrmics de les 
característiques adequades a cada circuit. 

7.2.5.2 CONTRA CONTACTES INDIRECTES I FUITES 

Utilització d’interruptors diferencials d’alta sensibilitat per a la protecció contra xoc elèctric o contactes 
indirectes en les instal·lacions a l’abast de persones. 

7.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

7.3.1 ESCOMESES I PREVISIÓ DE POTÈNCIA 

Les línies generals d’alimentació partiran cada una dels borns de sortida de la Caixa General de 
Protecció (CGP), situada al centre de transformació de l’edifici, fins als comptadors amb cables de 
coure amb aïllament denominació UNE RZ 0,6/1 kV de secció suficient per suportar cada un dels 
consumidors especificats en el punt anterior, sense patir escalfament ni deformacions, ni provocar 
una caiguda de tensió superior al 0.5 %. Més endavant es detallen aquestes seccions. 
Aniran dins de conducció blindada o safata precintada des de la Caixa de Protecció situada dins del 
Centre de Transformació a la planta soterrani –1, de l’edifici, fins als comptadors.  
Les línies generals d’alimentació corresponents a cada oficina i als centres comercials partiran d’un 
armari de protecció situat al centre de transformació de l’edifici fins cada un dels comptadors de cada 
oficina i centre comercial. Es faran amb canalització elèctrica prefabricada d’alumini de 3000A per 
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suportar cada un dels consumidors especificats i no provocar una caiguda de tensió superior al 1 %, 
donat que es tracta de comptadors per plantes. 
En el esquema elèctric adjunt amb la D.G., es pot observar clarament tota la distribució elèctrica de 
l’edifici. 
 
 
Subministrament principal Quadre General Distribució 485 kW 

Subministrament complementari Quadre General Distribució 25 kW 

Subministrament Quadre Principal Aparcament 85 kW 

Subministrament complementari Quadre Principal Aparcament 31 kW 

S’ha previst la instal·lació d’un Centre de Transformació amb 2 transformadors de: 630 kVA 

 
 
La secció de la línia repartidora principal serà de: 

 

Quadre General Distribució 3x500+300N mm² 
Complementari Quadre General Distribució 3x16+16N mm² 
Quadre Principal Aparcament 3x150+150N mm² 
Complementari Quadre Principal Aparcament 3x16+16N mm² 
 

7.3.2 COMPTADORS 

Els comptadors estan situats dins del recinte de la propietat amb accés des de la zona de serveis 
comuns, tal i com s’observa en els plànols que s’adjunten, seguint la ITC-BT-16. Aquest espai estarà 
destinat únicament a aquesta finalitat.  
Es col·locaran tots els comptadors elèctrics de l’edifici distribuïts de tal manera que cap d’ells quedi a 
una altura inferior a 0,5 m, ni a una altura superior a 1,8 m.  
Es seguiran estrictament les normes de la companyia en quant a la ubicació de les escomeses i la 
centralització dels comptadors.  
De cada comptador sortirà, dintre de tub, la derivació individual de les mateixes característiques 
tècniques que l’escomesa, les quals donaran servei a cada usuari i aniran protegides per un 
interruptor automàtic (ICP) precintat, situat a l’interior de cada una de les oficines, locals o en el 
quadre dels serveis comuns i de l’aparcament. 
El recorregut de cada una de les línies generals d’alimentació i derivacions individuals queda reflectit 
a la Documentació Gràfica. 
Per a cada un dels subministraments previstos a l’edifici es tindran els següents comptadors: 
El comptador del subministrament de cada oficina serà: T-20  
El comptador del subministrament de cada local comercial serà: T-20  
El comptador del subministrament quadre general de distribució serà: T-30 
El comptador del subministrament de reserva quadre general distribució serà: T-2 
El comptador del subministrament principal de l’aparcament serà: T-30 
El comptador del subministrament de reserva de l’aparcament serà: T-2 
 

7.3.3 DERIVACIONS INDIVIDUALS 

És el tram de cable que anirà des dels comptadors de l’edifici fins el quadre General de Baixa Tensió 
de cada un dels serveis de l’edifici (oficines, locals, aparcament i serveis comuns). Es realitzarà 
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mitjançant cables de coure unipolars, amb aïllament denominació UNE RZ, amb baixa emissió de 
fums i opacitat reduïda i no propagadors de l’incendi. Aquests seran de secció suficient per suportar el 
consum calculat en l’apartat anterior sense patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una 
caiguda de tensió superior al 1%. 
Anirà dins de conducció blindada o safata precintada. 

7.3.4 QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ  

7.3.4.1 SERVEIS COMUNS I APARCAMENT 

El Quadre General de Distribució estarà constituït per un armari metàl·lic IP44 amb porta metàl·lica 
lacada i pany CH 25/10, pintat en pintura epòxid polimeritzada al forn, amb placa de muntatge per 
fixació de carrils DIN, canaletes de cables i regletes de borns, que contindrà en el seu interior, 
degudament muntat, l’aparellatge descrit en l’esquema unifilar de la Documentació Gràfica. 
Es muntarà directament adossat a paret, tenint tant l’entrada principal com les sortides per la part 
superior del quadre. 
Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. 
El Quadre General de Distribució es dimensionarà deixant un 20% d’espai lliure per a futures 
ampliacions. 
Per la posada a terra dels equips elèctrics i dels quadres, es col·locarà en cadascun una o vàries 
barres equipotencials des de on partiran les diverses línies de posta a terra d’equips i consumidors.  
Totes les línies estaran identificades, i en la porta del quadre es posarà, plastificat, l’esquema unifilar 
corresponent. 
La situació de Quadre General de Distribució està dibuixada en els plànols d’electricitat. 

7.3.4.2 OFICINES I LOCALS COMERCIALS 

Es muntarà directament adossat a paret, tenint tant l’entrada principal com les sortides per la part 
superior del quadre. 
Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. 
El Quadre interior es dimensionarà deixant un 20% d’espai lliure per a futures ampliacions. 
Totes les línies estaran identificades, i en la porta del quadre es posarà, plastificat, l’esquema unifilar 
corresponent. 
El Quadre interior de cada oficina estarà situat, en cada cas, a les proximitats de la porta d’accés a 
aquestes. 
Es col·locaran les llumeneres definides en plànols. 
Es deixarà una previsió d’espai per ubicar els quadres generals de distribució dels locals comercials 
però no s’instal·larà cap, ja que les seves característiques depenen de l’ús que li farà cada propietari. 
Es deixaran preparades unes llumeneres provisionals alimentades des del quadre general de serveis 
comuns per poder donar un enllumenat mínim a cada local en el moment de realitzar la visita 
comercial per la seva venda. 
 

7.3.5 LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ 

7.3.5.1 SERVEIS COMUNS I APARCAMENT 

Des del Quadre General de Distribució partiran les línies als quadres secundaris.  
Les línies d’enllumenat i força, a les zones comuns de l’escala i aparcament estaran formades per 
cable de coure amb aïllament de designació UNE RZ-K 0,6/1 kV sense emissió d’halògens i no 
propagador de la flama de secció suficient per suportar el consum calculat en l’apartat anterior sense 
patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una caiguda de tensió superior al 3% per les línies 
d’enllumenat ni el 5% en les línies de força.  
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En els circuits de l’aparcament que alimentin circuits de seguretat, s’utilitzarà conductor de designació 
UNE SZ, resistent 90 minuts a 400ºC al foc. 
Les línies discorreran generalment dintre de tub plàstic tipus corrugat sense emissió d’halògens 
reforçat d’execució encastada a la paret, per safata o bé amb tub de PVC rígid quan circulin en 
instal·lacions vistes.  

7.3.5.2 OFICINES 

Les línies d’enllumenat estaran formades per cable de coure amb aïllament designació UNE RZ-K 
0,6/1 kV sense emissió d’halògens i no propagador de la flama de secció suficient per suportar el 
consum calculat en l’apartat anterior sense patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una 
caiguda de tensió superior al 3% per les línies d’enllumenat. 
Les línies discorreran generalment dintre de tub plàstic tipus corrugat sense emissió d’halògens 
reforçat d’execució encastada a la paret o bé amb tub de PVC rígid quan circulin en execució vista o 
sobre safata en falç sostre.  
Es disposarà de caixa de derivació i distribució de PVC previstes amb regletes de connexió de secció 
adequada al cable. No es realitzarà cap connexió ni derivació mentre no es realitzi amb regletes de 
connexió, ni en la seva corresponent caixa. Per tant, en cap cas es permetrà connexions a l’interior 
dels tubs o de les canalitzacions. 
En el cas de les línies que circulin per falsos sostres es preveurà una caixa de derivació de PVC per 
cada equip que alimenti, des d’on sortirà el cable d’alimentació en tub corrugat reforçat fins a les 
bornes d’entrada del consumidor a alimentar. 
Els diàmetres mínims dels tubs de protecció, corrugats o rígids seran: 

• Il·luminació: 16mm (diàmetre exterior segons ITC-BT 19) 
• Preses d’ús general: 20mm  

 
Les enceses es realitzaran mitjançant mecanismes tipus interruptors, commutadors, creuaments o 
polsadors, encastats a paret. 
En tots els casos es dimensionarà una secció en que quedi el 40% lliure de la superfície per a futures 
ampliacions. 
Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, provistes amb regletes de 
connexió de secció adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d’espai de reserva. 
No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva 
corresponent caixa. 
Per tant, sota cap concepte es permetran enllaços en l’interior de tubs o canalitzacions. 
Totes les línies d’enllumenat disposen de control d’encesa i apagada centralitzat en el pupitre de 
control situat a recepció encara que parcialment l’encesa es realitzarà mitjançant interruptors, 
commutadors o encreuaments a cada una de les sales a excepció de les d’ús públic. 
Els mecanismes d’encesa se situaran a una alçada del terra acabat de 90 cm. (o segons 
especificacions de la Direcció Facultativa.) 

7.3.6 ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

S’ha previst il·luminació d’emergència a les zones comuns i a l’aparcament. 
Les línies d’emergència estaran formades per aparells autònoms d’emergència i bateries 
independents que alimenten una làmpada fluorescent de diferents llumeneres de l’edifici, que 
s’encendran automàticament en cas de fallida de tensió de xarxa. La seva durada mínima serà d’una 
hora i mitja, donant la lluminositat mínima d’1 lux en zones de pas i recorreguts d’evacuació d’acord 
amb el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió. 
La línia serà del mateix tipus i característiques que l’enllumenat normal, amb cable UNE RZ-K 0,6/1 
kV sense emissió d’halògens i no propagador de la flama de secció suficient per suportar el consum 
calculat en l’apartat anterior sense patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una caiguda de 
tensió superior al 3%, però de secció 1,5 mm2. 
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7.3.7 FORÇA ELECTROMOTRIU 

Les canalitzacions seran del mateix tipus que les de les línies d’enllumenat. 
Les línies seran constituïdes per cable de coure, i canalització de les següents característiques: 

• Tub PVC rígid en els trams vistos  
• Tub plàstic tipus corrugat sense emissió d’halògens en els trams encastats d’accés a 

mecanismes i de fals sostre.  
 
La secció dels cables ha de ser la suficient per suportar el pas de la intensitat nominal prevista sense 
escalfaments, i que la caiguda de tensió entre a Caixa General de Protecció i el consumidor final no 
superi el 5%. La secció mínima acceptada serà de 2,5 mm2. 
Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que 
accedeixin a la caixa. Aquestes caixes seran de PVC i estaran provistes amb regletes de connexió 
per a la realització de enllaços.  
No es permetrà, sota cap concepte, enllaços a l’interior dels tubs.  
Els tubs per les línies de força electromotriu seran totalment independents dels tubs d’enllumenat 
normal o d’emergència.  
La distribució de força electromotriu queda reflectida en els plànols respectius de la Documentació 
Gràfica 

7.4 PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  

7.4.1 PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS (ITC-BT-22) 

La protecció contra les sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en els aparells, defectes 
d’aïllament de gran impedància i curtcircuits, es realitzarà mitjançant l’ús d’interruptors automàtics 
magnetotèrmics i/o fusibles instal·lats a l’inici de cada circuit i en aquells punts on la intensitat 
admissible disminueixi per canvis a la secció dels conductors, condicions de la pròpia instal·lació, 
sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats, segons els esquemes unifilars que s’ inclouen al 
projecte i en els plànols del projecte d’instal·lacions i on s’especifiquen les característiques (intensitat 
nominal, corbes d’intensitat - temps, poder de tall etc.). 

7.4.2 PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS D’ORIGEN ATMOSFÈRIC (ITC-BT-23) 

La protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric, no constitueix part integrant de la present 
memòria, encloent-se en un altre capítol del projecte de l’obra, definint-se en la present memòria 
únicament les condicions prèvies de resistència exigides a la Posta a la Terra.  

7.4.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació es realitza mitjançant el 
cobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, embolcalls de quadres, llumeneres i interposició 
d’obstacles com a mesures d’allunyament de tal manera que cap punt de la instal·lació en tensió sigui 
accessible directament a persones, necessitant-se eines determinades. 

7.4.4 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes indirectes està formada per la posta a terra de totes les parts 
metàl·liques de la instal·lació, inclòs les carcasses dels equips consumidors elèctrics. Aquesta 
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protecció es realitzarà mitjançant un cable de coure d’idèntiques característiques, en tots els casos, 
que el neutre de la instal·lació i es reforçarà mitjançant la inclusió en totes les línies d’un aparell 
detector de las corrents de fuita que desconnectarà al sobrepassar aquest un valor determinat. 

Així s’ha de complir que: 
Ja que s’utilitzaran diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 
Es disposarà de dispositius de retard calibrades selectivament per evitar que saltin els diferencials en 
cascada. 
Es projecten proteccions dels següents tipus: 
Classe A, mitjançant connexions equipotencials entre totes les masses accessibles de les 

instal·lacions interiors de recintes de banys i la seva posta a terra. 
 
Classe B, mitjançant la posta a terra de les masses i la utilització d’interruptors diferencials la 

sensibilitat de tall o corrent de defecte dels quals s’elegeix de la següent forma:  
 

En emplaçaments secs:    Resistència de terra < 50/I 
En emplaçaments molls:    Resistència de terra < 24/I 
 

7.4.5 POSADA A TERRA 

En primer lloc, i en tot moment s’haurà de complir la Instrucció de Posada a Terra ITC-BT-18. 
Es preveu una xarxa general de terres enterrada per l’edifici. Aquesta xarxa estarà formada per un 
anell perimetral realitzat mitjançant cable d’acer inoxidable nu que es dipositarà directament a l’interior 
de les rases a 400 mm de profunditat mínima. Aquesta xarxa principal recorrerà el perímetre de 
l’edifici o blocs i d’ella sortiran mitjançant unions amb soldadura aluminotèrmica derivacions a cada un 
dels conjunts de mesura o quadres elèctrics de l’edifici. La situació exacta dels recorreguts del cable 
de posta a terra es grafia en els plànols que s’adjunten. 
Aquesta xarxa principal es connectarà amb la xarxa de l’edifici adjunt d’habitatges. 
Es col·locaran, abans d’arribar a les barres equipotencials dels quadres, un pont de comprovació per 
a realitzar les mesures periòdiques de manteniment del valor de la resistència a terra de la xarxa 
Per tal de que la xarxa de terra tingui els valors de resistivitat permesos al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, s’instal·laran al llarg de la xarxa principal varis elèctrodes formats per piques d’acer 
recobertes de coure de 2 m de longitud i 1,4 cm de diàmetre.  
La resistència total de presa a terra de la xarxa no serà superior a 37 Ω, per tant la tensió de contacte, 
en cas d’una corrent de defecte, serà inferior a 24 V, ja que s’utilitzen interruptors diferencials de 
sensibilitat 30 i 300 mA. 
En cas de que l’amidament de la resistència a terra superi aquest valor, es col·locaran tantes piques 
com siguin necessàries per a que la resistència a terra sigui inferior a 37 Ω.  
Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s’hi arribarà amb un conductor de coure 
d’igual secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la 
meitat per a les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. L’aïllament exterior del cable de 
protecció serà, en general, de color verd - groc. 
A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i 
maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o be 
amb terminal cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. 
Els equips d’enllumenat d’emergència no es connectaran al circuit de terres si dits aparells són de 
Classe II sense part metàl·lica alguna accessible. En cas contrari, hauran de connectar-se les parts 
metàl·liques dels mateixos al circuit de terra. 
Els conductors de posada a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant en les parts 
metàl·liques que es desitgen posar a terra com en l’elèctrode. 

 A0,65 = 
37
24

 = 
 terraR

 V24
 < Is  
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No s’interrompran els circuits de terra amb seccionadors, fusibles, interruptors manuals o automàtics 

7.5 CÀLCUL DE SECCIONS I CAIGUDES DE TENSIÓ 

7.5.1 OBJECTE 

Part fonamental de tot el projecte la constitueix la determinació de les característiques dels elements 
de que consta la instal·lació objecte del projecte. 
Això exigeix efectuar uns càlculs basats en fórmules a les que se’ls apliquen els valors propis de la 
instal·lació. 
Els elements es determinaran per a que funcionin amb seguretat, no solament en condicions normals 
si no en anomalies que esporàdicament es puguin presentar. 
Donat que quasi tot el sistema elèctric que es contempla en aquest projecte treballa a una tensió igual 
o inferior a 380 V, i de que tots els elements utilitzats en la instal·lació admeten amb folgança, no hi ha 
que esperar dificultats en aquest sentit. En canvi els elements es veuran afectats directament per les 
intensitats que els recorre, d’aquí que la magnitud que fonamentalment determinarà les 
característiques dels elements serà precisament la intensitat que els recorre en condicions normals i 
en les de curtcircuit. 

7.5.2 CÀLCULS EFECTUATS 

La instal·lació que ens ocupa consta de: 
• Distribució d’energia 
• Correcció del factor de potència 
• Enllumenat dels locals 
• Posada a terra 

 
Per aquesta raó els aparells més significatius que intervenen en la instal·lació són: 

• Interruptors automàtics 
• Fusibles 
• Interruptors diferencials 
• Interruptors manuals 
• Cables 
• Condensadors 
• aparells d’enllumenat 

 
En conseqüència, els càlculs efectuats han estat per determinar: 

• Característiques dels interruptors 
• Secció dels cables 
• Número i potència de condensadors 
• Número d’aparells d’enllumenat 

7.5.3 MÈTODE DE CÀLCUL 

Pràcticament en la seva totalitat els càlculs s’han realitzat en ordinador, i donada la seva magnitud i 
representativitat, en especial en el càlcul de cables, no s’adjunten els fulls de resultats, encara que 
apareixen en els esquemes unifilars. 
A continuació s’exposen, per cada càlcul efectuat, les bases del programa i els criteris d’aplicació.  
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7.5.4 CÀLCUL DE CABLES 

Per al dimensionat dels cables s’han tingut presents tres factors: 

7.5.4.1 AMPACITAT 

D’acord amb la intensitat nominal del circuit, el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió dóna la 
secció corresponent per a diversos tipus de cables, seccions, condicions d’instal·lació i temperatura 
ambient. 
Només caldrà, d’acord amb les instruccions del Reglament fixar el factor d’agrupament per a 
determinar la capacitat de transport de corrent de cada cable. 
Coneguda la intensitat de la corrent a transportar es buscarà un cable d’una secció tal que la seva 
capacitat de transport sigui la immediatament superior a la corrent a transportar. 
S’ha suposat que la corrent a transportar és aquella a la qual està regulat l’interruptor automàtic de 
protecció del cable. 

7.5.4.2 CAIGUDA DE TENSIÓ. 

Un cop trobada la secció pel procediment anterior, es calcularà la caiguda de tensió mitjançant les 
següents fórmules: 

• Circuit monofàsic 

 
 

• Circuit trifàsic 

 
 
essent 

P  Potència nominal en watts 
  L  Llargària del circuit en metres 

e  Caiguda de tensió en % 
δ  Resistivitat del cable  
S  Secció del cable en mm² 

 

7.5.4.3 INTENSITAT DE CURTCIRCUÏT 

El nivell de curtcircuit que pot aguantar un cable ve determinat per la fórmula: 

 
essent: 

Icc Corrent de curtcircuit simètrica 
t Temps de duració del curtcircuit 

V
100*

0,8*S*δ*V
L*P*2= e  

V
100*

0,8*S*δ*V
L*P= e  

S *K  < t* I 1/2
CC  
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K Factor que depèn de la naturalesa del material (115 pel Cu) 
S Secció del conductor 
 

Si la caiguda de tensió calculada és inferior al 3 % en el cas d’enllumenat i del 5% en el de força i 
alhora satisfà la condició anterior s’adoptarà la secció trobada com a vàlida. 

7.5.5 RELACIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

S’adjunta la relació de línies ( veure annexos de càlculs elèctrics). 

7.5.6 ESQUEMES UNIFILARS 

S’adjunten els esquemes unifilars ( veure documentació gràfica unifilars). 
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7.6 VALOR D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT (DB HE 3) 

L’Eficiència Energètica d’una Instal·lació d’enllumenat per a una zona, es determina mitjançant el 
valor d’eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100 lux per mitjà de la següent 
equació: 

 

7.6.1.1.1 ESSENT 

 P la potencia total instal·lada en llumeneres més equips auxiliars [W] 
 S la superfície il·luminada [m2] 
 Em nivell d’il·luminació mitjana horitzontal mantinguda [lux] 
 
 
 
En el nostre cas, es realitzarà l’estudi per a tres zones en concret:, oficines, local i aparcament, donat 
que són els espais principals de l’edifici i , conseqüentment, els de major demanda energètica. 

  
Sup. 

Il·luminada 
Índex 
local 

Índex 
Reflex. 

Índex 
Reflex. 

Factor 
Utilit. 

  (m2) (K) Sostre Parets (U) 
Oficina tipus 291,0 5,26 55% 45% 0,48 
Local tipus 229,0 3,25 55% 45% 0,46 
Aparcament tipus 1.685,0 5,94 30% 30% 0,58 

 
 
  Nº Pot.Nom Pot.insta coef.Reduc. Depreci. Rend. Manten. Flux  
  llums (W) (W) (Cr) (D) (lm/W) (M)   
Oficina tipus 66 60 3.960 0,80 0,80 75 0,70 3.600 
Local tipus 37 60 2.220 0,80 0,80 75 0,70 3.600 
Apacament tipus 94 84 7.896 0,75 0,80 80 0,70 5.040 

 
 
Per calcular el valor del nivell d’il·luminació mitjana de cada zona, es procedirà de la següent manera: 

 
essent 
 n nº de llumeneres 
 Lφ  flux de la llumenera ( Lφ  = φ * Cr = (Pn*ρ) * Cr) 
 U factorn d’utilització 
 M coeficient de manteniment 
 D coeficient de depreciació 

S.Em
100*P=  VEEI  

S
D*M*U**n  =  Em Lφ  

Lφ
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 Índex 
local 

Índex 
Reflex. 

Índex 
Reflex. 

Factor 
Utilit. Em VEEI 

 (K) Sostre Parets (U) (lux) (W/m2) 

Grup 
repres. 

Oficina tipus 5,26 55% 45% 0,5 243,9 3.5 1 (OK) 
Local tipus 3,25 55% 45% 0,6 208,5 4,7 2 (OK) 
Apacament tipus 5,94 30% 30% 0,65 95,9 4,9 1 (OK) 

 
 
Com s’ha comprovat, la instal·lació d’enllumenat del present projecte, compleix amb l’exigència 
d’eficiència energètica vigent al Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
 
 
 
 

7.7 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  (DB HE 5) 

El present document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació, exigeix incorporar processos de captació i 
transformació d’energia solar per mitjà de sistemes fotovoltaics quan es superen els límits d’aplicació 
establerts:  

Administratius_______Límit d’aplicació: 4.000 m2 construïts 

En el nostre cas  tenim una superfície total construïda de: 
    Nº plantes Sup. Planta Sup.Resul.
    iguals (m2) (m2) 
Planta Fonaments 1 57 57 
Aparcament -2 1 1770 1770 
Aparcament -1 1 1837 1837 
Planta Altell  1 766 766 
Planta Baixa 1 729 729 
Planta oficina tipus 6 752 4512 
Planta Instal·lacions 1 573 573 
Sup.Total Construïda     10.244 

 
Com s’ha pogut corroborar, el Codi Tècnic de l’Edificació ens requereix contribució d’energia 
fotovoltaica. 

7.7.1 CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES 

7.7.1.1 POTÈNCIA ELÈCTRICA MÍNIMA 

Les potències que es recullen tenen el caràcter de mínims, podent ser ampliades voluntàriament pel 
promotor o com a conseqüència de disposicions dictades per les administracions competents. 

7.7.1.2 DETERMINACIÓ DE LA POTÈNCIA A INSTAL·LAR 

1. La potència pic a instal·lar es calcularà mitjançant la següent equació:  P = C * (A*S + B) 
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Essent, 
P la potència pic a instal·lar [kWp]. S’entén com a potència pic o potència màxima del 

generador, aquella que pot entregar el mòdul en les condicions estàndard de mesura 
(Irradiància=1.000 W/m2; distribució espectral AM 1,5 G; incidència normal; 
temperatura de la cèl·lula 25ºC). 

 
 A,B els coeficients definits a la taula 2.1 del DB HE 5, en funció de l’ús de l’edifici.  
  En el nostre cas es tracta d’un edifici administratiu: A = 0.001223 i B = 1.36 
 

C el coeficient definit a la taula 2.2 del DB HE 5, en funció de la zona climàtica 
establerta a l’apartat 3.1 del DB HE 5. 

 En el nostre cas, Zona climàtica IV: C = 1.3 
 
S la superfície construïda de l’edifici [m2].  
 En el nostre cas S = 10.244 m2 
 

Per tant, 
P = 1.3 * (0.001223 * 10.244 + 1.36) = 18 kWp 

 

7.7.2 CONDICIONS GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ 

7.7.2.1 CRITERIS GENERALS DE CÀLCUL 

1. Tots els mòduls compleixen amb les especificacions de la UNE-EN 61215:1997, per a mòduls 
de silici cristal·lí, i estan acreditats, amb els corresponents certificats, pel Departament 
d’Energies Renovables del CIEMAT. 

2. El mòdul fotovoltaic seran vidres aïllants amb els elements fotovoltaics integrats, d’un rendiment 
teòric de 42 Wp/m2 ( marca SCHOTT IBÉRICA), per requerirà una superfície de 430 m2, per 
cobrir una demanda teòrica de 18 kWp, que s’instal·laran a les façanes SE i SO, que són les 
cares de major incidència solar. 

3. Els mòduls són de classe II i tenen un grau de protecció IP65, i formen el tancament cristal·lí de 
les oficines. 

4. Els suports dels mòduls compleixen el DB de Seguretat Estructural. 
 

7.7.2.2 INVERSOR 

1. L’inversor compleix les Directives Comunitàries de Seguretat Elèctrica de Baixa Tensió i 
Compatibilitat Electromagnètica. 

2. Característiques bàsiques: 
a. El seu principi de funcionament es la font de corrent 
b. Autoconmutat 
c. Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador 

3. La potència de l’inversor és com a mínim es el 80% de la potència pic del generador fotovoltaic 
,15 kW aproximadament.  

4. L’inversor tindrà la possibilitat de connexió a quadre general de distribució, quan ho requereixi 
la instal·lació, però també estarà connectat a xarxa de companyia, amb la possibilitat de cedir 
l’energia produïda excedent.  
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7.7.3 CÀLCUL DE LES PÈRDUES PER ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ 

7.7.3.1 CRITERIS GENERALS DE CÀLCUL 

Donat que a la planta d’instal·lacions no resta molt de lloc per poder ubicar les plaques solars 
fotovoltaiques, aquestes formaran part del tancament de l’edifici. Desenvoluparan la funció de 
finestres a la façana orientada al sud de la planta 6 d’oficines. 

D’aquesta manera  s’obté un angle d’incidència β  = +90º i un angle d’azimut α = 0º. 

7.7.3.2 CÀLCUL DE LES PÈRDUES MÀXIMES ACCEPTADES RESPECTE A LA INCLINACIÓ 
ÒPTIMA 

Un vegada determinat l’angle d’azimut del captador, es determinarà mitjançant la figura 3.3 del DB HE 
5, els límits d’inclinació acceptats  d’acord amb les pèrdues màximes respecte a la inclinació òptima 
establerta.  
Primerament es determinarà a la figura 3.3 del DB HE 5 els límits per a la inclinació en el cas d’una 
latitud de Ф = 41º, que és aquest cas,. Per aquest motiu, en aquest projecte d’oficines on la 
instal·lació solar fotovoltaica s’integra arquitectònicament, les pèrdues màximes per aquest concepte 
són del 40%. 
Finalment, de la taula 3.3 s’extreu que el percentatge de pèrdua d’energia respecte al màxim com a 
conseqüència de les pèrdues per orientació i inclinació són del 60%, amb el que la superfície de 
captació s’haurà d’incrementar a 650 m2 per poder assolir els 18 kWp. 
 

7.7.3.3 CÀLCUL DE PÈRDUES DE RADIACIÓ SOLAR PER SOMBRES 

En el present projecte no existeixen construccions adjacents susceptibles de produir ombres que 
afectin als captadors solars, per aquest motiu no es tindran en compte aquestes pèrdues. 

7.7.4 ESPECIFICACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els col·lectors solars seran vidres aïllants amb elements fotovoltaics integrats, col·locat amb llistó de 
vidre suport d’acer o alumini. 
El mòdul solar tindrà les següents característiques: 

• Rendiment teòric 42 Wp/m2 
• Intensitat nominal 0,34 A 
• Intensitat de desconnexió en curtcircuit 0,49 A 
• Tensió de treball 93 V 
• Tensió màxima admissible 600 V 

 
S’instal·larà un conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una 
potència de fins a 15 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble 
aïllament de poliester reforçat, amb una base de fusibles i sortida de borns, sense comptadors, amb 
ICP de 30 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat, col·locat superficialment. 
 
Es disposarà de tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb portafusible separable de 
grandària 22x58 mm. 
 
L’inversor serà de continua-alterna de 15 kVA de potència, format por un ondulador estàtic electrònic 
de 15 kVA de potència, un rectificador, un inversor estàtic (PWM) i amb sistema de control a 
microprocessador. 
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INSTAL·LACIONS ESPECIALS 
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8 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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8.1 DETECCIÓ D’INCENDIS 

8.1.1 OBJECTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D’INCENDIS 

En compliment del CTE DB SI 4: Detecció, control i extinció d’incendis, s’ha dissenyat l’esmentada 
instal·lació. L’objectiu  de la instal·lació és poder evitar la propagació d’un incendi gràcies a la detecció 
immediata d’aquest, per donar peu a una intervenció contra incendis el més ràpida possible. 

8.1.2 DISSENY DEL SISTEMA 

El sistema de detecció d’incendis, doncs, constarà dels següents elements: 
- Detectors d’incendi 
- Central de detecció d’incendis 
- Bus de detecció d’incendis 

 
Els sistemes automàtics de detecció d’incendi i les seves característiques i especificacions s’ajustaran 
a la norma UNE 23.007 i R.I.P.C.I.. 

8.1.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ 

8.1.3.1 FUNCIONALITAT 

La funció del sistema de detecció és poder detectar, en zones amb cert risc, situacions d’un possible 
incendi. 

8.1.3.2 ELEMENTS 

S’utilitzaran detectors d’incendis del tipus analògic que detectaran i informaran a la central d’incendis 
del nivell de detecció que tenen en cada moment. Així, la central en tot moment podrà determinar si 
ha d’activar un senyal d’alarma o no. De la mateixa manera la central també podrà informar de quan 
els detectors comencen a estar bruts i s’han de netejar o, inclòs, substituir si és que han deixat de ser 
operatius. 
En tractar-se de detectors analògics, es podran identificar exactament cada un dels detectors per 
separat. 
El sistema de detecció constarà dels següents elements: 

• Detector Òptic Analògic: És l’element encarregat de detectar l’augment de densitat de fum en 
la zona on s’instal·la (instal·lat a oficines i sales tècniques). 

• Detector Lineal: instal·lat a aparcaments. 
• Detector Termovelocimètric: És l’element encarregat de detectar l’augment brusc de la 

temperatura produït per un foc (instal·lat en planta –1 i -2 d’aparcament). 
• Polsador: Integrat a l’armari tècnic d’extinció manual. 
• Centraleta de detecció analògica: rebre senyals dels diferents punts i emetrà l’alarma o estat. 

 
La distribució d’aquests elements queda detallada en els plànols d’aquest projecte.  
S’han instal·lat tenint en compte els graus de cobertura d’aquests elements i les condicions d’ambient 
a on es troben. 
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8.1.3.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ 

Els detectors de cada planta es connectaran en llaç mitjançant cable de 2 x 1.5 mm2 trenat i 
apantallat. No superant mai en cada llaç la quantitat de 126 elements. Cadascun dels llaços es 
connectaran a la central d’incendis. 
Hauran els següents llaços: 

• Un llaç per a cada mòdul d’oficina. Unirà detector òptic analògics 
• Un llaç per a tots els espais i serveis comuns de plantes sobre rasants (detectors òptics 

analògics a espais d’instal·lacions i vestíbuls). 
• Un llaç per a la planta –1 d’aparcament. Que unirà detectors òptics (a sales tècniques) i 

termovelocimètrics (a zona d’aparcament) i detectors lineals. 
• Un llaç per a la planta –2 d’aparcament. Que unirà detectors òptics (a sales tècniques) i 

termovelocimètrics (a zona d’aparcament) i detectors lineals. 
 
Es planteja ubicar la centraleta de detecció a la planta baixa, de forma que pugui estar 
permanentment vigilada pel personal de seguretat de l’edifici. En qualsevol cas la centraleta 
disposarà de connexió telefònica per poder donar avís al departament de prevenció. 
L’activació d’una alarma per detecció suposarà la posada en marxa dels elements de senyalització 
luminico-acústica (sirenes). 

8.2 EXTINCIÓ MANUAL D’INCENDIS 

8.2.1 OBJECTIU DE LA INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ 

L’objectiu de la instal·lació, és sufocar qualsevol focus d’incendi tan ràpidament com sigui possible. 
Per aquest propòsit cal doncs una instal·lació de certs dispositius, que s’esmentaran en aquesta 
memòria. 

8.2.2 BASES DE DISSENY 

En compliment del CTE DB SI 4: Detecció, control y extinció d’incendis, l’edifici estarà dotat amb la 
instal·lació d’extinció d’incendis. 
El disseny, execució, posta en marxa i funcionament, el manteniment, així també els materials, els 
seus components i equips, compliran amb el que es prescriu tant en el CTE DB SI 4, com en el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. 

8.2.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els elements considerats com a mitjans d’extinció en aquest projecte seran els extintors, les boques 
d’incendi equipades i les columnes seques. 

8.2.3.1 OBJECTIU 

L’objectiu de la part principal de la instal·lació d’extinció d’incendis és assegurar que en cas que 
aquest es produeixi la instal·lació disposi dels mitjans necessaris per poder fer front a l’incendi. 
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8.2.3.2 LOCALITZACIÓ 

S’instal·laran els corresponents dispositius d’extinció en llocs visibles i seguint el que es prescriu en el 
DB SI 4, on s’esmenten les superfícies màximes de distribució d’aquests, així com també les longituds 
màximes a les quals poden estar instal·lats. 
L’alçada màxima de la part superior de l’extintor a  on estigui col·locat no podrà sobrepassar 1.70 m 
d’alçada. 

8.2.3.3 ELEMENTS 

8.2.3.3.1 - EXTINTORS 

La instal·lació estarà composta per extintors, segons el DB SI 4. Es col·locaran extintors en totes les 
plantes, de manera que el recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d’evacuació  fins 
a l’extintor més proper, una distància màxima de 15 metres. 
Aquests extintors seran de pols polivalent eficàcia 21A-113B. En tots aquells locals de risc especial, 
definits en el CTE DB SI 1,  s’instal·laran extintors d’eficàcia 21A o 55B segons la classe de foc 
previsible. A la planta baixa hauran tres extintors de CO2 d’eficàcia 55B, així com a l’interior de sales 
on hi hagin material elèctric o informàtic. 
Els extintors es col·locaran a tot arreu de l’edifici. Preferiblement i sempre que es pugui els extintors 
hauran d’anar integrats dintre del mòdul tècnic d’extinció manual. 

8.2.3.3.2 - BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (BIE): 

Es considerarà una zona diàfana com zona protegida quan considerada la longitud de la mànega més 
el radi d’acció de la sortida de l’aigua garanteixi que no es superin els 25 m màxims establerts pel 
reglament. 
S’instal·laran al llarg de l’edifici a les posicions previstes a la Documentació Gràfica. Aniran sempre 
integrades a l’interior d’un mòdul tècnic (que podrà ser vertical o horitzontal). 

8.2.3.3.3 - COLUMNA SECA: 

S’ha previst un numero de columnes seques per a que la distància, seguint recorreguts d’evacuació, 
partint d´ una boca de sortida fins a qualsevol origen d’evacuació sigui menor de 60 metres. 
Es diferenciaran dues columnes seques independents, una destinada per a les plantes sobre rasant 
(aparcament) i una altre per a les plantes sota rasant (locals, oficines i planta instal·lacions). 
Cadascuna d’elles es composarà per una pressa d’aigua amb ràcord Barcelona ubicada a la façana 
de l’edifici a l’interior de nínxol, senyalitzada adequadament i accessible pels serveis de prevenció, en 
el cas de la planta baixa, i al replà d’accés de l’escala, a les plantes superior. 
La canonada serà de 80mm de diàmetre en tot el seu recorregut en acer galvanitzat. S’instal·laran 
nínxols amb preses bessones d’aigua amb ràcord tipus Barcelona a cadascuna de les plantes, 
senyalitzats adequadament.  
Al muntant general es disposarà de clau de seccionament a la planta 3ª i a la 6ª. En aquests casos el 
nínxol haurà de ser adequat per la correcta manipulació. 
 

8.3 SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

Es comptarà amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència a les següents zones: 
• Tots els recintes, l’ocupació dels quals sigui superior a 100 persones. 
• Totes les escales i passadissos protegits, així com vestíbuls previs de les escales d’incendis. 
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• Locals de risc especial 
• Els locals on s’instal·lin els equips generals de protecció 
• Els quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat d’aquestes zones 

 
Així doncs, s’han disposat senyals indicatius de direcció dels recorreguts a seguir des de tot  origen 
d’evacuació, fins el punt des del qual sigui visible la sortida o el senyal que la indica. 
També s’han senyalitzat els punts de qualsevol recorregut d’evacuació en els que existeixin 
alternatives que puguin induir a errada, de manera que quedi clara l’alternativa correcta. 
S’han seguit les indicacions del CTE DB SI 4, i tots els senyals d’evacuació tenen les dimensions 
segons normes UNE 23034 i el seu color queda fixat segons la norma UNE 1115. 

8.3.1 SENYALITZACIÓ MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els mitjans de proteccions contra incendis d’utilització manual que no quedin fàcilment 
localitzables estan assenyalats segons es descriu a la memòria sobre instal·lació de proteccions 
contra incendis i a la documentació gràfica segons els detalls. 

8.3.2 ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia, que entrarà automàticament en 
funcionament en produir-se una errada d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal.  
 
S’entén per errada el descens de l’alimentació per sota del 70 % del valor nominal. L’autonomia de la 
il·luminació d’emergència serà com a mínim d’1 hora. S’ha previst un nivell d’il·luminació d’1 lux al 
terra en els recorreguts d’evacuació, mesurat a l’eix dels passadissos i escales. 
 
En els punts on estan situats els equips de protecció contra incendis d’utilització manual, s’ha 
d’obtenir un nivell de 5 lux. Per a la resta d’espais s’ha col·locat la il·luminació d’emergència de 
manera que s’obtingui una correcta uniformitat. 
 
Tots els nivells han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets, sostres i 
contemplant un factor de manteniment que redueix el rendiment lluminós a causa de la brutícia de les 
lluminàries i de l’envelliment dels llums. 
 
A cada mòdul tècnic d’extinció s’inclourà una llum d’emergència, un polsador, una sirena d’alarma. 
A tots els espais generals de distribució (halls, vestíbuls, passadissos,...) les llums d’emergència es 
substituiran per bateries a les llumeneres per tal d’aconseguir el nivell lumínic mínim requerit. 
La senyalotecnia als espais referits anteriorment es resoldrà mitjançant panells penjat de sostre a 
passadissos i portes il·luminats per LEDS. 
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9 DETECCIÓ DE MONÒXID DE CARBONI 
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9.1 OBJECTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ DE MONÒXID DE CARBONI 

L’objectiu de la instal·lació, és alertar d’una concentració tòxica de monòxid de carboni. Per aquest 
propòsit cal doncs una instal·lació de certs dispositius, que s’esmentaran en aquesta memòria.  
La instal·lació actuarà en conseqüència un cop s’hagi superat la concentració màxima de CO 
permesa i indicada a la centraleta. 

9.2 BASES DE DISSENY 

S’utilitzarà una central de detecció de monòxid de carboni de 5 zones. 
Hi haurà una zona per cada planta. Es col·locarà un detector cada 300 m2, com a màxim. 
S’utilitzaran detectors de CO que estaran normalment situats als pilars, a una alçada aproximada de 
1’80m. Es protegiran davant del vandalisme mitjançant reixa d’acer. 

9.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació es composarà dels següents elements: 
• Centraleta de detecció de CO analògica: Encarregada de rebre i emetre senyals. Rebrà 

alertes per concentració màxima i donarà ordre de posada en marxa dels ventiladors de 
l’aparcament (impulsió i extracció d’aire) mitjançant maniobra elèctrica. 

• Cable bus de control: Unirà els elements terminals de la instal·lació amb la centraleta unint els 
elements mitjançant un anell de 2x1’5mm2. 

• Detector de CO: Detectarà la concentració CO. 
 

Al lloc de control es visualitzarà en un monitor tots els extractors de CO, per a que el personal de 
manteniment puguin controlar-los. 
En aquests monitors un comandament associat a un horari diari per cadascun dels extractors. 
Aquests comandaments podran activar-se de forma manual tot i que ens trobéssim fora de l’horari 
d’encesa. 
S’ha de tenir en compte que els extractors poden rebre l’ordre d’encesa, bé mitjançant la gestió 
centralitzada, o bé, per la pròpia centraleta de CO o de la central d’incendis, per tant, front qualsevol 
actuació citada, els extractors s’han de posar en funcionament. 
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10  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
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10.1 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

10.1.1 INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 

Es disposarà d’una instal·lació de megafonia repartida per les zones comunes de tot l’edifici, 
controlada per un sistema de gestió diferenciant 12 zones. La distribució dels altaveus, equipats amb 
el corresponent transformador, encastats a sostre, queda reflectida a la documentació gràfica. 
 
Al centre de controles col·locarà un pupitre microfònic de trucada per al sistema de gestió de so, que 
permet controlar les 12 zones diferenciades. 

10.1.2 INSTAL·LACIÓ DE PORTER AUTOMÀTIC 

Es disposarà de videoporter automàtic a l’entrada d’accés de l’edifici, als accessos dels locals i a 
cadascuna de les oficines, amb els obreportes elèctric d’accionament automàtic. També s’instal·larà 
una unitat exterior (placa de carrer) d’intercomunicador telefònic i de vídeo amb 14 polsadors, un per 
cadascuna de les oficines i locals. Aquest intercomunicador portarà una bateria de reserva. 

10.1.3 INSTAL·LACIÓ RADIO/TV 

S’instal·larà una antena receptora de tipus circular per a la banda de FM, amb un guany de 1dB, una 
relació davant/darrera de 0 db i una longitud de 500mm. També s’instal·larà una altra antena 
receptora per a la banda de UHF, canals 21 a 69, amb un guany de 17 dB, una relació davant/darrera 
de 28 dB i una longitud de 1.020 mm. 
 
Juntament amb aquestes dues, es disposarà, també d’antena parabòl·lica receptora per banda de 
10,75 GHZ, amb un guany de 41 dB, de diàmetre 1.000 mm, suportada a terra. 
 
Aquestes antenes es col·locaran sobre màstil de 3 metres de longitud, 45 mm de diàmetre i 2 mm de 
gruix, amb 2 suports de 300 per subjectar aquest màstil. 
 
A més es col·locarà: 

• un equip d’amplificació complet d’alt guany 
• equip de reamplificació 
• derivadors 
• punts d’accés a usuari 
• presses de senyal RTV/FI separadora 

10.1.4 INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA 

Es realitzarà una escomesa al RITI composta per: 
• Regletes amb capacitat per a 10 parells equipada amb caràtula identificativa de cadascun 

dels parells 
• La distribució es farà en cable de 75 parells, diàmetre conductor >0,5 <0,6, resistència 

òhmica <98 ohms/km, resistència d’aïllament >1000 Mohms/km. 
• Punts d’accés a usuari (PAU) amb capacitat per a 2 línies. 
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INSTAL·LACIONS COMUNS  
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11 REGULACIÓ I CONTROL 
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11.1 INTRODUCCIÓ 

El present apartat te per objecte fixar les bases de un Sistema de Gestió Tècnica (SGT) , de les 
instal·lacions de climatització, electricitat, fontaneria, ascensors, incendis, il·luminació i 
telecomunicacions. 

11.1.1 CRITERIS GENERALS 

El Sistema de Gestió Tècnica 
 
Permet : 

- La supervisió i control dels equips 
- Adaptar el funcionament de les instal·lacions a les necessitats amb el mínim 
cost. 
- Obtenir informació objectiva i instantània de les instal·lacions. 
- Gestió de les alarmes de la instal·lació 
- Registre històric de les dades de las variables 

 
Per a :  

- Optimitzar el funcionament de les instal·lacions. 
- Optimitzar els consums d’energia. 
- Optimitzar els costos de conducció i manteniment. 
- Prestacions complementaries, fonamentalment, millorar la qualitat del servei de 
les instal·lacions. 

 
Mitjançant:  

- Un Centre de Control. 
- Un conjunt de Controladores Distribuïts. 
- Equip de Camp. 
- Instal·lació elèctrica. 

 
La instal·lació estarà centralitzada en el centre de control, d’una manera gràfica i còmoda a l’usuari, 
situat a la planta baixa de l’edifici, a la zona de recepció on es preveu hi hagi un vigilant 
permanentment En aquest punt s’ubicarà un panell informatiu que rebrà les alarmes de funcionament 
dels diferents elements que composen les instal·lacions. També donarà informació a un centre extern 
de gestió de l’edifici, el qual supervisarà l’estat de les instal·lacions. 
 
El sistema de lectura serà un panell informatiu. Mitjançant aquest interfase la persona encarregada 
del control d’instal·lacions podrà rebre estats i alarmes, rebre senyals de mesura de diferents 
elements de camp i actuar sobre els elements en la seva parada i posta en marxa, programació 
horària, informes de funcionament,... 
 
El sistema de gestió treballarà sobre totes les instal·lacions de l’edifici, independentment de que 
tinguin el seu control específic de forma individual. 

11.1.2 BASES 

Per la supervisió de les instal·lacions es disposarà d’un centre de control (ordinador, teclat, monitor, 
ratolí i impressora) amb lloc de treball i Gestió de les instal·lacions Tècniques. 
 
 
 
Els criteris base per implementar el SGT son: 
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- Tots els controladors estan dimensionats i s’instal·laran tots els elements de camp necessaris per 
realitzar les funciones de regulació explicats per als diferents sistemes. 
 
- L’arquitectura dels controladors es ampliable per contemplar futures ampliacions de funcions. 
 
- Les funcions de l’ordinador central son de visualització i registre de les informacions de cada 
sistema. Per tant, si es desconnecta o avaria, només es perdria la visualització i registre, quedant 
totes les instal·lacions en perfecte funcionament d’acord amb el programa preestablert. 
 
- Els controladors estaran connectats entre ells a través de la seva xarxa de comunicacions i amb el 
centre de control. 

11.1.3 ABAST 

L’abast del sistema de Gestió Tècnica es: 
 
- El centre de control. 
- La xarxa de comunicacions dels controladors de les instal·lacions Tècniques. 
- Els quadres de control. 
- Equips de camp. 
- La instal·lació elèctrica de control i el muntatge dels equips, excepte les de canonades (vàlvules, 
beines, etc.) 

11.1.4 DESCRIPCIÓ 

Els processadors de control distribuïts, son autònoms en si, poden funcionar sense la intervenció de 
l’ordinador central en cas d’avaria o d’interrupció del bus. 
 
En aquests programes i/o regulacions l’ordinador central pot intervenir, ja sigui modificant punts de 
consigna, canviant el propi programa o únicament prenen dades de regulació, per a un arxiu històric o 
d’alarmes. 
 
Per al control distribuït els controladors disposen de les següents característiques: 
 
- Llaços de regulació PID 
- Automatismes 
- Programes horaris 
- Tractament de variables analògiques 
- Programació de càlculs, optimització i Gestió 
- Banc històric de dades 
- Intercanvi de dades amb els altres controladors 
- Connexió per comunicació amb elements portàtils 
- Comunicació amb el Centre de Control 
- Supervisió de la xarxa  
- Microprocessador 32 bits 
- Memòria adequada en RAM i EPROM (RAM suportada per bateria). 
- Entrades universals configurables com digitals o analògiques (de tensió, intensitat i òhmiques) 
- Sortides universals analògiques o digitals 
 
 
Els elements de camp, es a dir, els transmissors, servomotors i vàlvules son del tipus següent: 
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- Sensors de temperatura del tipus NTC  
- Sensors d’humitat relativa, pressió diferencial del tipus actiu  (4..20 mA)  
- Vàlvules de regulació PN-16 i servomotors proporcionals 
 
El Centre de Control es basa en una infraestructura Hardware tipus PC amb processador tipus Pentium 
IV, Monitor color de 17", teclat, ratolí, impressora i mòdem. 
 
El programa de Gestió Tècnica d’instal·lacions està especialment dissenyat per la Gestió d’instal·lacions 
de les instal·lacions que engloben l’edifici d’oficines. Està desenvolupat sota entorn Windows per ser 
compatible i poder compartir dades amb altres aplicacions. 
 
El programa permet: 
 
- Representació gràfica d’esquemes de principi de la instal·lació o esquemes d’arquitectura, amb 
elements dinàmics. 
- Integració d’àudio i vídeo en les pantalles de supervisió (missatges de guia o alarma gravats, vídeos 
d’introducció o instruccions,...) 
- Integració de documentació d’obra al programa de supervisió (manuals d’equips, fulls tècnics, 
esquemes elèctrics,...) 
- Biblioteca de símbols gràfics a disposició de l’operador. 
- Supervisió de les comunicacions entre els controladors i el Centre de Control. 
- Visualització i registre automàtic d’alarmes de la instal·lació. 
- Transferència d’alarmes a correu electrònic i telèfons mòbils. 
- Representació gràfica i impresa de les evolucions de les variables en el temps. 
- Programes de comandament automàtic, programes de Gestió energètica, etc. 
- Transferència de les variables del sistema a arxius (*.mdb) tipus Access o similar. 
- Protecció front a personal no autoritzat mitjançant un sistema de contrasenyes i nivells d’accés.  
- Fàcil i ergonòmic accés de l’operador a les modificacions d’horaris, arrancades - parades i modificacions 
de punts de consigna. 
- Possibilitat d’integració amb CCTV (presentació en pantalla de càmeres en sales de màquines o equips 
lligats amb la recepció d’alarmes) 
- Possibilitat de connexió a instal·lacions o altres PC's a través Ethernet/Internet. Comunicacions 
TCP/IP. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb la normativa elèctrica vigent. 
 
La part d’instal·lació elèctrica inclosa en el control, es la que correspon exclusivament al bus de 
comunicacions d’unió entre controladors i a les línies elèctriques entre controladors i els elements de 
camp i entre controladors i els borns de connexió dels altres quadres elèctrics de les altres 
instal·lacions. 

11.1.4.1 SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

El programa de Gestió de les instal·lacions estarà implementat sobre un entorn gràfic (Windows 2000) 
i la seva estructura serà a base de pantalles gràfiques que serviran tant per la navegació dins del 
sistema com per representar els sinòptics de les instal·lacions gestionades. 
 
El sistema disposarà de les següents funcions: 
 

11.1.4.2 COMANDAMENT MANUAL DELS EQUIPS 

L’usuari podrà posar des del supervisor cadascun dels equips en mode horari o en mode manual. En 
mode manual podrà mantenir l’equip parat o en funcionament indefinidament. En mode horari l’usuari 
podrà també arrancar o parar manualment cada equip, en paral·lel amb el programa horari. 



IMPLANTACIÓ  D’UN SISTEMA DE GESTIÓ EN UN EDIFICI D’OFICINES Pag 77 de 98

 

 

 
L’usuari podrà comandar manualment des de el supervisor cada vàlvula i comporta de cada 
climatitzador o unitat terminal. 
 
L’arrencada i parada de la regulació de cada equip es realitzarà en funció de l’estat del ventilador, 
amb la finalitat de permetre intervencions a peu d’equip sense necessitat d’anar a parar l’equip des 
del supervisor. 

11.1.4.3 AJUSTOS 

Els ajustos de consigna de l’usuari estarà limitat, entre un màxim i un mínim, amb la fi d’evitar la 
introducció de valors fora de rang. 
 
Tots els ajustos i commutadors soft disposaran de nivells d’accessos sobre el propi commutador, per 
evitar manipulacions indegudes, tant des de el supervisor com des dels displays d’usuari fixos o 
portàtils. 

11.1.4.4 HORARIS 

Cada unitat de producció, climatitzador, unitat terminal o arrencada/parada d’equip en general 
disposarà del seu propi programa horari, independent dels altres equips, amb un total de 5 horaris per 
controlador. Cada horari permet definir 3 arrencades i parades diàries independentment per cada dia 
de la setmana. El sistema de Gestió agruparà aquests horaris per zones d’us simultani, amb la 
finalitat de facilitar a l’usuari la Gestió d’horaris.  
 
Cada zona horària podrà tenir predefinits fins a vuit plantilles d’horaris, segons necessitats, amb la 
finalitat de que l’usuari pugui programar fàcilment el règim d’una zona sense tenir que introduir 
manualment l’horari cada vegada que estableixi un dia especial. 
 
El programa gestionarà automàticament la descàrrega d’horaris a controladors, de manera que 
l’usuari únicament hagi de realitzar la descàrrega manualment si realitza un canvi amb menys de 3 
dies d’antelació, en el cas de programar la descàrrega 2 cops per setmana, que es l’habitual. 
 
El programa supervisor permet establir els horaris i festius amb anticipació de varis anys.  

11.1.4.5 ALARMES 

Totes les lectures de sonda disposaran com a mínim d’una alarma alta i una baixa amb límits 
configurables des de la pantalla del supervisor. També disposaran d’una alarma de fallida de sonda. 
 
Totes les sortides digitals disposaran d’una alarma de disfunció (estat no coincident amb l’ordre) i 
d’una alarma de límits d’hores de funcionament. 
 
Les alarmes de filtre quedaran enclavades, de manera que s’enviaran únicament quan el climatitzador 
corresponent estigui en funcionament. L’usuari haurà de “resetejar-les” des del supervisor una vegada 
netejat el filtre. 
 
A l’aturada de cada equip s’anul·laran les alarmes alta i baixa de les sondes associades, per evitar 
alarmes irrellevants. 
 
El supervisor filtrarà les alarmes a la seva recepció, es a dir, realitzarà una primera classificació 
segons qualsevol combinació dels  camps que composen el text de  l’alarma : 
  
- Origen de l’alarma (d’anell o d’instal·lació),  
- Tipus (alta, baixa, servei, fora de rang). 
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- Controlador,  
- Tipus de senyal (sonda, estat, sortida).  
- Etiqueta de la senyal.  
 
Per definir els filtres es poden fer servir rangs i comodins per seleccionar. La selecció es realitza en 
cascada, de manera que les alarmes no capturades per un filtre, son processades pel següent. Per 
cada classe d’alarma s’establiran una o varies de les següents reaccions del sistema: 
 
- Visualitzar panell d’alarma 
- Presentar la pantalla sinòptica corresponent 
- Imprimir amb un color diferent 
- Demanar reconeixement d’usuari 
- Gravar en diferents fitxers 
- Retransmetre a un altre supervisor 
- Transmetre per DDE a un altre programa 

11.1.4.6 MANUAL TÈCNIC 

Des de les pantalles sinòptiques l’usuari podrà fer “clic” als diferents components visualitzats i obtenir 
la visualització en pantalla de la documentació tècnica corresponent. La documentació es visualitzarà 
com a mínim pels equips de control, per a la resta dels equips, aquesta funció quedarà condicionada 
al subministrament d’informació en format pdf per part del proveïdor corresponent. 

11.1.4.7 HISTÒRICS 

S’efectuarà un registre històric en cada controlador de les lectures de totes les sondes i la posició de 
totes las vàlvules i comportes. 
 
El sistema de supervisió realitzarà automàticament un bolcat diari de la informació de cada històric al 
disc dur, guardant en un mateix fitxer fins 250 bolcats d’informació. Quan un fitxer està ple el 
programa realitza automàticament una copia de seguretat abans de sobreescriure’l. El supervisor 
exportarà cada bolcat a format ASCII, per la seva importació en fulles de càlcul. 
 
Per a la còmoda visualització dels històrics es  concentraran les corbes relacionades amb cada equip 
en un sol gràfic, (per exemple temperatura ambient i posicions de vàlvules d’un climatitzador), amb un 
màxim de 4 corbes per gràfic. 
 
En zones crítiques (sales de màquines,..) es disposarà d’un registre històric de la pantalla sinòptica 
que les representa, amb tots els seus valors. 
Es disposarà d’un registre històric a intervals de 15 minuts de la demanda global de xarxa i de calor 
dels climatitzadors i unitats terminals. 
Es disposarà d’un registre històric dels consums elèctrics, integrats a intervals de 15 minuts, 
juntament amb els màxims, a més d’acumulats mensuals.  

11.1.4.8 USUARIS 

Existirà una base de dades que contindrà el nom de cada un dels operaris amb accés al sistema. A 
cadascun d’ells es podrà associar un nivell d’accés, que establirà les accions sobre el sistema a que 
tenen dret.  
Quedaran registrats a un històric les altes i baixes dels diferents usuaris en l’ús diari del sistema. 
 

11.1.4.9 GESTIÓ DE MANTENIMENT 

Es generaran alarmes de manteniment en funció de les hores de funcionament dels diferents equips.  
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Es visualitzaran en el supervisor les hores de funcionament i el nombre d’arrencades de cada equip. 
El sistema podrà transmetre les incidències de la instal·lació en temps real a un programa extern de 
Gestió de manteniment. 

11.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

Els elements a controlar per cadascuna de les instal·lacions seran els següents: 

11.2.1 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

Disposarà d’un control centralitzat autònom i podrà ser visualitzat pel sistema gestor de l’edifici. Cada 
usuari disposarà del sistema específic que proporciona el fabricant del sistema VRV. Totes les 
accions possibles del sistema de gestió sobre el sistema de climatització queden supeditades al 
funcionament del propi sistema de climatització, el qual pot actuar de forma autònoma. 
 
Cada unitat interior es comandarà des del control automatitzat de la pròpia instal·lació de 
climatització. Aquest sistema autònom podrà ser visualitzat des del sistema de gestió tècnic 
d’instal·lacions de l’edifici. Tanmateix, les unitats interiors, tindran la opció de disposar d’un panell de 
control o comandament a distancia per poder controlar de manera individual la parada i posada en 
marxa de la unitat, així com la velocitat del ventilador, el mode de funcionament (fred, calor, ventilació) 
i la temperatura de consigna mitjançant un G-50. 
Les alarmes detectables pel sistema, entre d’altres seran: 

- Parada / posada en marxa/temporització 
- Alarma per anomalia 
- Neteja de filtre 
- Funcionament i estat del Lossnay (recuperador entàlpic) 
- Consignes 

 

11.2.2 SISTEMA DE VENTILACIÓ 

Es rebrà senyal de cadascun dels ventiladors de l’aparcament, sales tècniques i sobrepressions 
d’espais protegits. Es podrà controlar l’estat punt per punt, així com la seva parada/posada en marxa 
directe o mitjançant programació horària. 

11.2.3 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

El control d’aquestes instal·lacions (detecció, detecció de CO, extinció automàtica) es farà des de les 
respectives centraletes específiques de cadascuna. 
 
Es podran rebre les següents senyals a través dels diferents displays de cada centraleta:  

- Estat d’activació de detector òptic o termovelocimètric i zona. 
- Estat d’activació de polsadors i zona 
- Estat d’activació de detector de CO i zona 
- Ordre de posada en marxa de ventiladors (en cas de concentració màxima de CO o en 

cas d’incendi). 
- Estat i alarmes de grup de pressió contra incendis a traves del lloc de control. 
- Estat d’activació del sistema d’extinció automàtica per aigua. 
- Estat d’activació del sistema d’extinció manual, BIES 
- Emissió d alarmes amb connexió telefònica fins a Departament de Prevenció. 
- Donar ordre d’aturada de climatització de la zona afectada per un incendi. 
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- Nivells del dipòsit contra-incendis. Mitjançant sondes de nivell es rebre l’estat 
d’emplenatge del dipòsit, via centraleta de extinció o per el control centralitzat. 

 
El funcionament dels sistemes de protecció hauran de complir les normatives vigents a tals efectes. 
 
La centraleta de control de les instal·lacions contraincendis s’integrarà via bus de comunicació al 
sistema de gestió tècnic, el qual monitoritzarà els estats dels diferents elements que composen la 
instal·lació. 

11.2.4 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT I FORÇA 

Per aconseguir adaptar les hores de funcionament de la instal·lació a les necessitats reals de l’edifici, 
es controlarà de forma centralitzada tot el sistema elèctric. 
Mitjançant el sistema control es podrà realitzar les següents operacions: 

- Visualització d’estat de les diferents zones d’enllumenat i força de l’edifici i estat en que 
es trobin. 

- Parada i posada en marxa de totes les llums de les zones comuns de l’edifici, (de forma 
manual, temporització horària o per cèl·lula de llum natural en funció del circuit de que es 
tracti) (llums interiors de sales, escales, vestíbuls, façanes, de plantes sobre rasant i sota 
rasant). 

- Visualització de l’estat de la instal·lació de panells fotovoltaics. Registres de producció 
energètics i control de connexió i desconnexió a xarxa. 

 

11.2.5 SANEJAMENT 

La instal·lació de control ens mantindrà informats de l’estat dels elements mecànics de la instal·lació 
de sanejament per assegurar una perfecta evacuació d’aigües en cas necessari. 

• Estat, parada/posada en marxa de les bombes de fecals 
• Alarmes de les bombes 
• Nivells del dipòsit de fecals 

 

11.2.6 FONTANERIA 

Es connectarà a un bus de comunicació els comptadors, adaptats per a informar de la lectura del 
consum al sistema de gestió. D’aquesta manera es tindrà un registre dels consums i es podran 
detectar possibles fuites de la instal·lació. 

11.2.7 CONTROL AUTÒMATES MECÀNICS 

Es controlarà l’obertura i el tancament de les lames dels vidres de les oficines, depenen dels 
requeriments tèrmics interiors i del nivell d’il·luminació mesurat. Tanmateix, es podrà visualitzar l’estat 
de diferents elements de l’edifici i en cas d’algun incident, visualitzar la zona amb CCTV. 

11.2.8 ASCENSORS 

Dels ascensors es recollirà la següent informació que quedarà representada en la pantalla ubicada al 
centre de control: 
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• Estat de tensió dels ascensors 
• Alarma dels ascensors 
• Alarma interior del ascensors 

 
Lògicament els ascensors estan molt lligats a la detecció d’incendis, així que si es detectés un incendi 
en zones pròximes, automàticament el sistema de gestió a través de l’actuació sobre els quadres de 
baixa tensió corresponents, posicionaria els ascensors en posició d’evacuació i incendi. 
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12 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
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12.1 OBJECTE DE L’AVALUACIÓ 

L’objecte d’aquest capítol és el d’avaluar l’impacte ambiental resultant d’un edifici destinat a oficines. 
Per tant, la tasca més important durant tot el capítol, serà la d’ “Identificar”, “Avaluar” i “Gestionar” 
correctament tots els aspectes ambientals derivats de l’activitat en condicions normals d’un edifici 
destinat a ús d’oficines. 
 
No s’entrarà ha determinar números, ni càlculs complexos, ni s’entrarà a aprofundir tècnicament amb 
les incidències ambientals, si no que es tractarà de donar una visió de la gestió global; primer amb el 
marc normatiu al qual s’està subjecte, i segon; poder identificar tots els aspectes ambientals de 
l’activitat a desenvolupar, ja que sols identificant i avaluant és com es pot millorar la gestió, en aquest 
cas la gestió ambiental de l’edifici. 

12.2 DADES INICIALS 

L’edifici objecte d’estudi d’aquest projecte consta d’un edifici d'oficines de 9 plantes de les quals de la 
planta 1 fins a la 6 estan destinades a oficines i la planta 7 destinada a instal·lacions, amb 2 plantes 
soterrani, destinades a aparcament i una planta altell del soterrani –1 destinat a comercial juntament 
amb la Planta baixa. 
 
El programa de les oficines es divideix de la següent manera: 
 
L'edifici d'oficines té l’accés per la façana SE a cota topogràfica +4.70 que es el +0.00 de projecte i es 
distribueix en planta baixa més 6 plantes pis i 1 planta instal·lacions (PB+6PP+PI). La planta baixa és 
ocupada per 2 locals comercials que comuniquen amb l’altell del soterrani –1 (-2.90) i per l’accés i 
vestíbul del nucli de comunicacions verticals. Les plantes des de la 1 fins a la 6 es destinen a oficines 
i la planta 7 es destina a instal·lacions.  
 
El funcionament bàsic és el dos nuclis centrals de comunicacions vertical, que conté quatre ascensors 
i dues escales que compleixen els requisits d'escales adaptades per a ús públic. A cada costat de les 
escales trobem uns passos d'instal·lacions, on s'ubicaran totes les instal·lacions específiques de 
planta junt amb els muntants i conductes d'extracció d'aire. I també hi trobem els serveis sanitaris de 
cada planta. 
 
L’accés a l’aparcament es fa des del carrer Misericòrdia. La planta P-1 (-4.60/-6.00) es destina una 
part a trasters per a les oficines (cota –4.60) i una altra (-6.00) a aparcament de les oficines. La planta 
P-2 es destina a aparcaments de les oficines. 
L'aparcament es desenvolupa pel sistema de mitges plantes, amb una capacitat per a 248 cotxes. 
L'accés i sortida es realitza des del carrer Misericòrdia amb rampes que salven l'alçada des de cota 
0.00 fins a –4.60 m. 

12.3 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES NORMATIVES MEDIAMBIENTALS VIGENTS 

Per l’estudi del compliment legislatiu aplicable ambiental, s’ha considerat oportú basar-se sols amb 
l’activitat principal de l’edifici, que és la d’ús d’oficines.  
 
Per tant, per a sol·licitar la llicència d’activitats d’aquest edifici, el titular de l’activitat corresponent ha 
de presentar a l’administració la sol·licitud d’adequació acompanyada d’una AIA (Avaluació d’Impacte 
Ambiental) degudament verificada per una UTVA (Unitat Tècnica de Verificació Ambiental).  
 
Però, l’objecte principal d’aquest capítol no és el d’explicar tots els tràmits i l’entorn legislatiu, al qual 
està subjecta l’activitat de l’edifici que s’ha dissenyat, sinó que es vol mostrar el fet que el tenir en 
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consideració tots els aspectes ambientals de l’edifici és no només una acció voluntària, sinó que 
d’obligat compliment, regulat legislativament. 
 
El procés al qual està emmarcat l’activitat d’ús d’oficines és el de tramitació de  Comunicació 
Ambiental , regulat per l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal 
en les activitats i instal·lacions de Tortosa, que ordena el sistema d’intervenció administrativa referit a 
la Llei 3/1998, Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA). 
 
Les normatives Mediambiental exigides es citen a la bibliografia, dins del corresponent apartat. 

12.4 DADES RESULTANTS DE L’ACTIVITAT 

A continuació es relaciona el residus generats, per àrees presents i algunes de previstes, en l’edifici 
dissenyat. També es classifica els residus segons el vigents Catàleg Europeu de Residus (CER). 

12.4.1 GENERACIÓ DE RESIDUS 

12.4.1.1 OFICINES: 

RESIDUS GENERATS       DESTÍ DELS RESIDUS 
PAPER (CER-200101)      RECICLATGE 
MATERIAL OFICINA ESGOTAT  (CER-200103)  BANALS 
TONERS (CER-080318)     RECICLATGE 
CAIXES PETITES DE CARTRÓ (CER-200101)   RECICLATGE 
DISQUETS, CD'S (CER-200103)    BANALS 
AMPOLLES D’AIGUA (CER-150102)    BANALS 

12.4.1.2 LOCALS 

RESIDUS GENERATS       DESTÍ DELS RESIDUS 
MATERIA ORGANICA (CER-200108)    BANALS 
ENVASOS D’ALIMENTS (CER-150105)   BANALS 
ENVASOS DE PRODUCTES DE NETEJA (CER-150105) BANALS 
CAIXES DE PLÀSTIC (CER-150102)    RETORN AL PROVEÏDOR 
CAIXES CARTRÓ (CER-200101)    BANALS 
OLIS DE CUINA (CER-200108)     GESTOR 
FUMS         ATMOSFERA 
AIGÜES RESIDUALS (CER-190800)    CLAVEGUERAM 

12.4.1.3 SERVEI DE NETEJA 

RESIDUS GENERATS       DESTÍ DELS RESIDUS 
ENVASOS DE PRODUCTES DE NETEJA (CER-150105) BANALS 
DRAPS BRUTS (CER-150201)     BANALS 
AIGÜES RESIDUALS (CER-190800)    CLAVEGUERAM 

12.4.1.4 MANTENIMENT GENERAL 

RESIDUS GENERATS       DESTÍ DELS RESIDUS 
OLIS HIDRAULICS (CER-130205)    GESTOR 
GASOS REFRIGERANTS      ATMOSFERA 
FERRALLA (CER-200106)     RECICLATGE 
FILTRES AIRE (CER-150201)     BANALS 
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CABLES (CER-200104)     RECICLATGE 
OLIS LUBRICANTS ( CER-130205)    GESTOR 
CAIXES CARTRÓ (CER-200101)    BANALS 
ENVASOS (CER-150000)     BANALS 
FLUORESCENTS (CER-200121)    RETORN A DISTRIBUIDOR 
LAMPARES        BANALS 
PILES I ACUMULADORS (200120)                                             GESTOR 
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12.4.1.5 AIGÜES RESIDUALS 

Origen de l’abocament Contaminants Freqüència Gestió 
Sanitaris Fecals, sabó contínua Clavegueram 
Cuina (previsió) Orgànica, sabó contínua clavegueram 

12.4.1.6 EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

Origen de l’emissió Contaminant Freqüència Medi receptor 
Caldera calefacció gasos combustió, 

gas natural 
a diari a l’hivern atmosfera exterior 

Cuina fums a diari atmosfera exterior 
Fugues refrigeració HCFC contínua atmosfera exterior 

12.4.1.7 COSTOS DE GESTIÓ ACTUALS DE RESIDUS 

Residu Preu gestió Preu transport 
Olis No disponible No disponible 
Residus de cuina 739,24 €/MES No disponible 
Compactadora de banals 33,96€/Tn 69,12 €/VIATGE 
Paper No disponible No disponible 
 

12.5 SISTEMES DE MINIMITZACIÓ APLICATS 

12.5.1 IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA 

12.5.1.1 OBJECTIU 

Recuperar i valoritzar els residus, fent una tria selectiva a origen. 

12.5.1.2 DESCRIPCIÓ 

El sistema implantat consta de la disposició de varis contenidors, estratègicament ubicats en planta, 
per poder fer una tria selectiva a origen eficaç i eficient. 
 
Cada planta de l’edifici d’oficines, serà un sector de recollida, on s’ubicaran una sèrie de contenidors 
bàsics, en funció dels principals residus generats (descrits en l’apartat 12.4 d’aquest capítol). 
 
Els treballadors del despatx, seran els encarregats de dipositar cada residu al seu contenidor i 
l’empresa usuari de les oficines serà l’encarregada de donar la informació i formació necessària als 
seus treballadors. Aquesta tasca és de vital importància, ja que la base d’una bona gestió eficient 
comença com tot, per la base. 
 
Els Serveis de Manteniment Integral de l’Edifici (SMIE) seran els encarregats de gestionar els residus 
ja seleccionats de cada sector de recollida, i seran aquests els qui tornaran a posar els contenidors 
buits al seu lloc.  
Els SMIE seran els responsables de contactar amb els gestors de residus, i acordar els tractes amb 
ells. Aquests gestors de residus han de estar acreditats pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
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12.5.2 MINIMITZACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS 

12.5.2.1 OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest criteri és el de minimitzar tant la producció de residus, com el volum dels residus ja 
generats. 

12.5.2.2 DESCRIPCIÓ 

La minimització de la producció, sols es pot dur a terme fent un seguiment dels mateixos, i veure els 
punt a atacar. El primer pas és conscienciar als usuaris de fer un ús racionals del recursos, i això 
passa per tenir un bon pla de formació i informació de bones practiques en l’empresa, dirigit per l’alta 
direcció. Però això ja no és objecte d’aquest apartat. 
 
L’altre punt que si s’ataca és la minimització del volum de residus. Per poder reduir el volum de 
residus el SMIE disposarà de diferents tipus de trituradores i compactadores de residus. Bàsicament 
hi hauran dos tipus de trituradores/compactadores: de paper/cartró i envasos. Aquestes màquines 
estaran ubicades dins les sales de contenidors. 
 
Les raons d’aquestes mesura són dos; la primera perquè el gestor no transporti aire en el seu viatge a 
la planta de tractament, el que significa que al cap de l’any reduïm el nombre de viatges i per tant el 
nombre de € repercutits al transport. 
 
 I, la segona perquè molts de gestor et facturen els residus per densitat. I la relació que segueixen és 
que a menor densitat dels residus, major preu per contenidor. 
 
Com es pot observar, les dues raons són bàsicament econòmiques, però alhora convincents. 
Una altra mesura complementaria adoptada és la d’instaurar fonts amb ampolles de 20l retornables, i 
evitar així les ampolles de 1,5l, les quals generarien més residus al sistema. 

12.5.3 SEGUIMENT I ESTALVI ENERGÈTIC 

12.5.3.1 OBJECTIU 

L’objectiu principal d’aquesta mesura és la de reduir, el màxim possible, els consums energètics; tant 
aplicant un sistema de bones practiques i uns mecanismes eficients a l’edifici. A banda, ja s’ha tingut 
n consideració en el disseny del projecte els criteris del Codi Tècnic de l’Edificació, estalvi energètic. 

12.5.3.2 DESCRIPCIÓ  

Per poder reduir el consum energètic, el primer pas és el d’instaurar un sistema de seguiment i 
mesura dels consums; mensuals, trimestrals i anuals. 
 
Però també aquest criteri serveix per dotar a l’edifici de sistemes i mecanismes de baix consum. 
L’il·luminació de tot l’edifici ve donada per bombetes de baix consum, llums fluorescents compactes 
(LFC); les quals consumeixen menys i duren 12 vegades més que les incandescents, encara que 
siguin un poc més cares.  
 
Totes les estances per a serveis van dotades de sensor de presència, i de polsadors, per reduir al 
màxim el temps de funcionament. També s’utilitzaran perlitzatdors, i reductors de cabal d’aigua: 
Perlitzadors 

Petit dispositiu que s’incorpora a les aixetes i barreja l’aigua amb l’aire. Proporciona la 
mateixa sensació amb un cabal d’aigua inferior. Elimina els problemes ocasionats per 
la cal. Disponibles en diferents nivells d’estalvi, en funció de la pressió. Estalvia fins a 
un 40 % d’aigua i limita el cabal a uns 4,6 l./minut. 
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Reductor de cabal d’aigua 

Dispositius que s’adapten a les dutxes i a les aixetes. El funcionament és mecànic: redueixen el 
cabal en funció de la pressió sense barrejar aigua i aire. Estalvia fins a un 
40 % d’aigua. 
 

Sistemes economitzadors d’aigua als inodors  
Malgrat que la normativa (Norma UNE 67-001-88, paràgraf 10.1: "Qualitat per a Obtenir el Segell 
AENOR".) fixa en nou litres la capacitat màxima dels inodors, el criteri estalviador situa aquesta 
quantitat en els sis litres. 
 
Per a considerar un inodor com a estalviador, és necessari que tingui un sistema de retenció del 
buidat que pot ser de diferents tipus: 
 
- Dipòsits amb interrupció de la descàrrega; disposen d’un únic polsador que interromp la sortida 
d’aigua, uns cops mitjançant dos accionaments i, d’altres, només deixant-lo polsat. L’usuari, a 
més d’estalviar aigua, guanya en confort perquè, al buidar-se només una part del dipòsit, es 
redueix el soroll que produeix al omplir-se complertament. 
 
- Dipòsits amb doble polsador; permeten dos nivells de descàrrega d’aigua, de manera que amb 
un polsador es produeix el buidat total de la cisterna, i amb l’altre es fa un buidat parcial. A més, 
el polsador que acciona la sortida del major caudal pot regular-se si es modifica el mecanisme de 
descàrrega, reduint la capacitat total del dipòsit (dels 9 litres habituals als 6 litres recomanables). 
 
- Mecanisme de descàrrega per a dipòsits; són mecanismes que poden adaptar-se a qualssevol 
dipòsit i permeten convertir en estalviador un inodor, reduint el problema que es presenta quan 
s’ha extingit el color o el model en el mercat i no es desitja substituir la resta de les peces. La 
seva instal·lació no presenta complicacions. 
 
- Fluxòmetre de dos etapes; s’han desenvolupat fluxòmetres que permeten dos nivells de 
descàrrega, controlats per un polsador. tenen les mateixes exigències de pressió i diàmetre de les 
canonades que qualsevol altre fluxòmetre. 

 
També el SMIE té realitzada una planificació de revisions per al sistema de fontaneria, per verificar 
que no existeixen fuites per cap lloc de la instal·lació. 
 
La valoració econòmica d’aquesta avaluació es recull al capítol de pressupostos del present 
document. 
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13 CAPÍTOL ECONÒMIC 
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13.1 RESUM PRESSUPOST INSTAL·LACIONS AMB SISTEMA DE GESTIÓ 
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13.2 VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL  

     
Valoració Econòmica criteris ambientals 

     
 Partida Unitats Preu  Total 

Contenidors plantes 
(6pl.) 100,00 8,00 800,00

Transport gestor 
autoritzat 36,00 120,00 4.320,00

     

Sistema de 
recollida 
selectiva 

 Total 5.120,00
     
     

Trituradors 
(paper/cartró) 2,00 920,00 1.840,00

Trituradors (envasos) 1,00 1.150,00 1.150,00

Fonts aigua (amp. 20l) 
Contracte 12,00 5.100,00 61.200,00
     
     

Minimització 
Residus 

  Total 64.190,00
     
     

Bombetes (LFC) 1.300,00 15,00 19.500,00
Perlitzadors 55,00 18,00 990,00
Reductors cabal d'aigua 55,00 12,00 660,00
     
Dipòsit interrupció de 
càrrega 0,00 23,00   
Dipòsit doble polsador 30,00 40,00 1.200,00
Mecanismes de 
descàrrega 30,00 58,00 1.740,00
Fluxòmetres de 2 etapes 55,00 37,00 2.035,00
     
     

Elements 
D’Estalvi 
energètic 

  Total 26.125,00
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13.3 HONORARIS 

Per fer el càlcul dels honoraris, s’utilitzarà com a base el P.E.M.(Pressupost Execució de Material), 
que aplicant uns coeficients, dóna una bona aproximació dels honoraris a facturar. 
      

PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIONS + ESTUDI AMBIENTAL 
            
            
PROJECTE    Oficines     
SUPERFICIE 8000 m² OFICINES (Q. Alta)   
    2000 m² APARCAMENT 

(s>500) 
  

           
SITUACIÓ  
P.E.M.       3.498.394,22 € 
        188.929,00 € 
         
P.E.M. 
PREVIST   

  3.687.323,22 € 

            
INSTAL·LACIONS A IMPLANTAR       

x CLIMATITZACIÓ x ELECTRICITAT 
  CALEFACCIÓ x SEGURETAT 
x EXTRACCIÓ x PCI 
x FONTANERIA x P.D.S. 
x SOLAR FOTOVOLTAICA x MEGAFONIA 
x SANEJAMENT   PARALLAMPS 
  GAS NATURAL   x INTERFONIA   
  GASOS ESPECIALS   x TV-FM   
  GAS-OIL   x ALTRES INSTAL. (**) 
        

            
honoraris enginyer       
  S/PEM     13.827,46 €    
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14  CONCLUSIONS 
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El disseny del conjunt de les instal·lacions necessàries per poder cobrir les necessitats de l’edifici 
d’oficines, és un procés que requereix, en primer lloc, un coneixement de l’activitat en concret. Això 
permet determinar les necessitats que han de cobrir cadascuna de les instal·lacions, climatització, 
fontaneria, sanejament, elèctrica... Aquest disseny resulta, finalment, un procés iteratiu, on són 
necessàries constants revisions del projecte per poder integrar perfectament totes les instal·lacions 
que discorren simultàniament l’edificació. 
 
Les instal·lacions citades, han estat dissenyades de manera que permetin satisfer les necessitats de 
l’edifici d’oficines, i en determinades ocasions, ha estat més el sentit pràctic que els coneixements 
teòrics, el que han permès decantar-se per una o altra alternativa. Simultàniament, s’ha vigilat que en 
tot moment es compleixin amb les especificacions imposades pels diferents reglaments tècnics, 
normatives i legislacions vigents. Per això ha estat necessari que els documents de Memòria i Càlculs 
Justificatius, es complementin amb els corresponents esquemes i plànols i amb el document del Plec 
de Condicions. 
 
El fet de saber des d’un principi que les instal·lacions projectades haurien d’integrar-se en un Sistema 
de Gestió Tècnic d’Instal·lacions, ha condicionat el disseny de les mateixes i l’elecció d’un o altre 
sistema a implantar. Igualment, les bases de disseny del sistema de Gestió Tècnic, han estat 
definides des dels inicis,  optimitzant la funcionalitat del conjunt instal·lacions - Sistema de Gestió 
Tècnic. 
 
Un altra consideració que s’ha tingut en compte per al disseny de les instal·lacions, ha estat 
l’Avaluació de l’Impacte Ambiental, amb la qual s’han obtingut unes mesures mediambientals que 
s’han incorporat al disseny de les instal·lacions. Tanmateix, per complir la normativa vigent, s’han 
incorporat panells solars fotovoltaics integrats a la façana de l’edifici, la qual cosa és bastant 
innovador, amb lo que es promou el consum d’energies renovables i ,alhora, s’obtenen uns ingressos 
extraordinaris per la venda de l’excedent energètic produït per aquesta instal·lació. 
 
Finalment, s’ha obtingut un edifici d’oficines d’un nivell elevat d’automatització i de sostenibilitat, capaç 
d’esser gestionat des d’un Centre de Control ubicat dins el propi edifici o exterior al mateix. Amb això 
s’obté un control més exhaustiu de les instal·lacions, ja sigui de funcionament com de consums, amb 
la qual cosa s’aconsegueix una reducció de la demanda energètica i de subministres de l’edifici, que 
justifica l’augment de d’inversió inicial pel fet d’implantar el Sistema de Gestió Tècnic i pel fet, també, 
incorporar les mesures dictades per l’Avaluació d’Impacte Ambiental. 
 
Aquest estalvi energètic i la incorporació de panells fotovoltaics, des del punt de vista mediambiental, 
es tradueix amb una interessant reducció de les emissions de CO2 associades a la producció 
d’energia elèctrica. Els plaços d’amortització d’aquestes instal·lacions són una mica elevats, però un 
previsible augment del cost de l’energia elèctrica i de subministres, pot reduir considerablement 
aquests plaços. En el present cas la instal·lació d’aquests panells fotovoltaics permet cobrir el 10 % 
del consum total d’energia elèctrica dels serveis comuns de l’edifici, amb la corresponent reducció 
d’emissions de CO2. 
 
Des del punt de vista econòmic, un altre aspecte positiu de l’edifici, és que aquesta reducció de 
consums i la possibilitat de vendre l’excedent d’energia elèctrica a la xarxa, repercuteix directament 
als costos d’explotació de l’edifici, ja que es redueixen considerablement. 
 
En quan a millores del present projecte, es podria citar, que si en un futur l’edifici tingués unes 
necessitats d’ Aigua Calenta Sanitària, aquesta es podria produir mitjançant panells solars tèrmics, 
integrats a la coberta de l’edifici, i recolzats per una caldera de gas natural, amb la qual cosa, seria 
necessari el disseny de la corresponent instal·lació solar tèrmica i de gas. 
 
Com a conclusió última, remarcar que l’elaboració d’aquest projecte ha aportat a l’autor del mateix, 
nous coneixements relacionats amb el disseny simultani de diverses instal·lacions en la mateixa 
edificació. La necessitat de realitzar estudis d’alternatives en quant a sistemes d’instal·lacions a 
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implantar i la reducció de consums, és un altre dels aspectes importants que engloba l’elaboració del 
present projecte 
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Instal·lació Elèctrica 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002)  i Instruccions 

Complementàries. 
- Codi Tècnic de l’edificació Document Bàsic de SU 4: il·luminació inadequada 
- Normes UNE d’obligat compliment. 
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- Codi Tècnic de l’edificació Document Bàsic d’Estalvi d’Energia HE 5: Contribució de 
fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

- Reial Decret 2818/1998, del 23 de Desembre, sobre producció d’energia elèctrica per 
instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovables. 

- Reial Decret 1663/2000 del 29 de Desembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a 
la xarxa de baixa tensió. 

- Reial Decret 1955/2000 de l’1 de Desembre pel qual es regulen les activitats de transport, 
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- Normes UNE d’obligat compliment. 
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- ITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1751/1998 de 31 de Juliol de 

1.998 
- RCL 1993/3334 Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (R.I.P.C.I.) 
- Reglament d’Aparells a Pressió, i Instruccions tàctiques complementaries. R.D. 1.244/79 
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- Recomanacions de les Companyies Subministradores. 
- Reglament i Instruccions Tècniques de les Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. 

 
Instal·lació d’extracció 

- Reglament de Seguretat Contra Incendis en Edificis Industrials (R.S.C.I.E.I.) 
- Reglament d’ Instal·lacions de Protecció Contra Incendis 
- ITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1751/1998 de 31 de Juliol de 

1.998. 
- Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic Salubritat HS 3: Qualitat de l’aire interior. 
- Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic Protecció Acústica HR: Protecció front el soroll. 
- Normes UNE d’obligat compliment 
- Recomanacions de les Companyies Subministradores 
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- Document Bàsic Salubritat HS 4: Subministra d’aigua 
- Normes UNE d’obligat compliment 
- Recomanacions de les Companyies Subministradores 
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- Document Bàsic Salubritat HS 5: Evacuació de aigües 
- Normes UNE d’obligat compliment 
- Manuals tècnics d’empreses instal·ladores 

 
Instal·lació Protecció Contra Incendis 

- Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguretat Incendis 4: Detecció, control i extinció 
d’incendis. 
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- Documentació Tècnica Fundació UPC 
- Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) 

 
Instal·lacions Telecomunicacions 

- Reial Decret Llei 1/1998, 27 de Febrer, ICT per a l’accés als serveis de telecomunicació 
- Llei 11/1998 General per Telecomunicacions 
- Reial Decret 401/2003, Annexos 1(Normativa tècnica relativa la distribució de senyals RTV), 

Annex 4 (Especificacions tècniques mínimes de les edificacions en matèria de 
telecomunicacions). 

- Documentació Tècnica de la Fundació UPC 
 
Sistema Gestió Tècnic d’Instal·lacions 

- Normes UNE d’obligat compliment 
- Manuals tècnics d’empreses instal·ladores 

 
Avaluació de l’Impacte Ambiental 

- Llei 3/1998, Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA). 

Protecció del Medi Ambient 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 

residus. 
 
Salubritat 

- Codi Tècnic de l’Edificació, DB HS, Salubritat. 
- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, què estableix les disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut en els llocs de treball (BOE de 23 d’abril). 
- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de 

Seguretat i Salut en el treball (BOE de 23 d’abril). 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE de 10 de novembre). 

 
Prevenció d’Incendis 

- Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI, Seguretat en cas d’incendi. 
- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis en els edificis. 
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis. 
 
Supressió de barreres arquitectòniques 

- Codi Tècnic de l’Edificació, DB Seguretat d’Utilització. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques,   d’aprovació del Codi 
d’Accessibilitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


