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2.1.- OBJECTE I ABAST.  

 

L’objecte d’aquest projecte és realitzar el càlcul i disseny de les instal·lacions d’una 

residència per a la gent gran situada a Barbens. La residència en qüestió és un edifici 

ja existent i funcionant en l’actualitat, per al qual es farà el disseny d’algunes 

instal·lacions que avui en dia manquen, com és la instal·lació d’alguns elements contra 

incendis i la instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar, i d’altres ja 

existents però que es considera que poden optimitzar-se i alhora adaptar-se a la 

normativa vigent degut a les continues inspeccions realitzades pels departaments 

d’Acció Social i Ciutadania i Treball, ja que la residència en qüestió és un centre privat 

però col·laborador amb la Generalitat de Catalunya. 

 

Les instal·lacions que es dissenyaran són les esmentades a continuació: 

- Instal·lació d’aigua calenta i freda sanitària i aigua contra incendis. 

- Instal·lació de seguretat contra incendis. 

- Instal·lació de sanejament: aigües pluvials i aigües fecals, xarxa mixta. 

- Instal·lació d’energia solar per a contribució energètica en l’ACS. 

- Instal·lació de climatització i ventilació de l’edifici. 

- Instal·lació d’electricitat. 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte és el sector serveis, concretament els 

establiments destinats a allotjar de forma permanent o interrompuda a la gent gran, és 

a dir, tant centres de dia com residències. 

 

 

2.2.- ANTECEDENTS. 

 

L’empresa Residència Geriàtrica Barbens S.L. va iniciar el seu funcionament en l’any 

1994 en un edifici situat en el municipi de Barbens, concretament en la Plaça Mestre 

Benet números 5 i 6. L’edifici estava format per dues cases adossades d’un conjunt de 

8 en total, les quals van unir-se en el seu interior per formar un únic habitatge. Tres 

anys més tard, degut a la bona marxa del negoci, es va decidir ampliar el número de 

places residents. El problema fou que l’edifici eren dues cases adossades i no hi havia 

manera d’ampliar l’edificació. Es van adquirir uns terrenys en la mateixa Plaça Mestre 

Benet juntament amb una edificació ja existent que feia temps s’havia utilitzat com a 

granja, però que en aquell moment estava en desús. Es va decidir construir una nova 

residència en aquell nou indret aprofitant únicament l’estructura de l’edificació existent. 

L’enginyer tècnic industrial encarregat de realitzar el disseny de les instal·lacions 

d’aquella nova residència fou el Sr. Jaume Torra i Felip. Va ser així com l’empresa va 

passar a dir-se Residència Geriàtrica Barbens I i II S.L., ja que tot i ser la mateixa 

entitat jurídica, tenia dos indrets diferents d’explotació.  
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Fa 8 anys, en l’any 2001 i 4 anys més tard de l’inici del funcionament d’aquest segon 

edifici de la Residència Geriàtrica Barbens I i II S.L., altra vegada motivada per la bona 

marxa del negoci, es va decidir fer una ampliació en aquest segon edifici per tal 

d’augmentar en 6 el número total de residents que es podien atendre i a més crear una 

nova zona d’estar amb sofàs i taules de joc. L’arquitecte encarregada de realitzar 

aquest projecte fou la Sra. Mercè Cullerè i Solans. 

 

Avui en dia, totes les instal·lacions existents en l’edifici compleixen amb la normativa 

vigent en el moment del seu disseny i a més es troben en continua evolució degut als 

evolutius requisits establerts pel Departament d’Acció Social i Ciutadania per tal de 

poder ser un centre col·laborador amb aquest Departament. 

 

Malgrat això, es decideix realitzar aquest projecte per tal d’optimitzar les instal·lacions 

existents i incorporar-ne de noves per a què, en conjunt, es pugui disposar d’un edifici 

el més eficient possible tant de cara al Medi Ambient com econòmicament. 
 

 

2.3.- NORMES I REFERÈNCIES. 

 

 

2.3.1.- Disposicions Legals i Normes aplicades. 

 

Les diferents disposicions legals, normes d’obligat compliment i normes de NO 

obligat compliment que s’han tingut en compte en la realització d’aquest projecte 

són, entre d’altres, les esmentades a continuació: 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus Documentos Básicos. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

- NTE IFF ( normativa tècnica a seguir en les instal·lacions de A.F.S.) 

- NTE IFC (normativa tècnica a seguir en les instal·lacions de A.C.S.) 

- R.D. 909/2001 (mesures de protecció en front la legionel·la) 

- UNE 100030 (mesures de protecció en front la legionel·la) 

- N.N.S.S. del municipi de Barbens. 

 

 

2.3.2.- Bibliografia. 

 

Els llibres, cursos i pàgines web consultades per tal d’obtenir la màxima informació 

a l’hora de la realització del projecte són les següents: 

- www.calpeda.es 

- Assignatura ICT d’enginyeria industrial, 6è curs: Arquitectura, Construcció i 

Instal·lacions. 
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- Assignatura ICT d’enginyeria industrial, 8è curs: Climatització Industrial. 

- http://www.gencat.cat/diari/4574/06033084.htm 

- www.lapesa.com 

- www.roca.es 

- http://www.iverlux.com/vistas/10.aspx?id=62 

- http://es.rs-online.com/web/search/ 

- http://www.scribd.com/doc/6957928/NBECPI96-PROTECCION-CONTRA-

INCENDIOS-16?__cache_revision=1231652476&__user_id=-

1&enable_docview_caching=1 

- http://www.electrolug.com/programadores%20y%20termostatos1.htm 

- http://www.splitmania.com/index.php?option=com_docman&task=doc_details&

gid=129&Itemid=49 

- http://www.casals.tv/ventilacion_sat/catalogo/pdfcat/10alta/AA2.pdf 

- http://www.isover.net/asesoria/manuales/climaver/pdf/06.pdf 

- http://www.casals.tv/ventilacion_sat/catalogo/pdfcat/10alta/AAZVM.pdf 

- http://www.isover.net/asesoria/manuales/climaver/pdf/06.pdf 

- http://www.isover.net/lista_archivos/pdf/listadepreciosE.pdf 

 

 

2.3.3.- Programes de càlcul. 

 

Els diferents programes utilitzats en la realització d’aquest projecte són: 

 

- DpCLIMA 

- DIALux 4.7 

- DMELECT 2009 instalaciones 

 

 

2.4.- DEFINICIONS I ABREVIATURES.  

 

RITE: Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. 

REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

CTE: Código Técnico de la Edificación. 

PB: Planta Baixa. 

PP: Planta Pis. 

CH: Col·lector Horitzontal. 

C: Col·lector soterrat. 

BP: Baixant Pluvial. 

BF: Baixant Fecal. 

U: Urinari. 

L: Lavabo. 

I: Inodor. 
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B: Bidet. 

ACS: Aigua Calenta Sanitaria. 

AFS: Aigua Freda Sanitaria. 

ACI: Aigua Contra Incendis. 

ESA BT : Energia Solar Activa de Baixa Temperatura 

ESA MT: Energia Solar Activa de Mitja Temperatura 

ESA AT : Energia Solar Activa de Alta Temperatura 

BT: Baixa Tensió 

MT: Mitja Tensió 

AT: Alta Tensió 

Te: Terme d’Energia 

Tp: Terme de Potència 

ET: Estació Transformadora 

 

 

2.5.- REQUISITS DE DISSENY. 

 

La residència compta amb dues plantes, una Planta Baixa de 312m² construïts i una 

Planta Pis de 303,5m² construïts. La residència està dissenyada per a poder acollir a 

31 residents. El número de treballadors total és de 18, 15 dels quals poden arribar a 

treballar de forma simultània.  

 

 

2.5.1.- Instal·lació d’AFS, ACS i ACI. 

 

Pel que fa a la instal·lació de subministre d’AFS i ACS, en la PB hi ha 5 lavabos on 

cal fer arribar aquest subministre els quals estan compostos per 5 rentamans, 3 

urinaris, 4 inodors i 3 bidets i una cuina que compta amb dos rentadors NO 

domèstics. No compta amb rentavaixelles ni es preveu un subministre per a una 

futura adquisició. En la PP hi ha 5 lavabos també, formats per 5 rentamans, 5 

inodors, 5 bidets i 3 dutxes i una habitació de bugaderia on es preveu la instal·lació 

de dues rentadores industrials. A tots aquest indrets cal fer arribar tant subministre 

d’aigua freda sanitària com aigua calenta, amb un pressió mínima en aixeta de 15 

metres de columna d’aigua, segons normativa actual. 

 

Pel que fa a la instal·lació de subministre d’ACI (aigua contra incendis), en la PB 

cal alimentar un total de 3 BIE’s mentre que en la PP cal alimentar-ne 2 de BIE’s. 

 

 

2.5.2.- Instal·lació de Protecció en cas d’incendi.  
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Pel disseny de la instal·lació de protecció contra incendis s’ha tingut en compte que 

la residència per a la gent gran es considera com a “ús hospitalari”, fixant la PB 

com a planta de dia (ja que és on estan situats el menjador, les sales d’estar i de 

jocs, etc.) i la PP com a planta de nit i hospitalització, ja que és on estan situades 

totes les habitacions i on es realitza el cuidat de les persones més necessitades. 

També cal que els elements constructius tinguin unes propietats suficients com per 

a complir la normativa de resistència al foc, ja que l’edifici ja existeix i la normativa 

actual pot diferir de la normativa vigent en el moment del seu disseny inicial. En 

cas que no es compleixi, caldrà disposar de les mesures i materials necessaris per 

tal de complir-la. 

 

 

2.5.3.- Instal·lació de sanejament. 

 

En el disseny de la xarxa de sanejament s’ha de tenir en compte si el municipi 

compta amb una xarxa de recollida separativa (aigües fecals per un costat i aigües 

pluvials per un altre). Si el municipi compta amb una xarxa separativa, cal realitzar 

la canalització de la recollida de les aigües pluvials de forma independent a la 

canalització de la recollida d’aigües fecals i connectar cada xarxa a la corresponent 

xarxa pública: xarxa pública d’aigües fecals i xarxa pública d’aigües pluvials. 

En cas que el municipi no compti amb una xarxa pública de recollida d’aigües 

residuals separativa, en l’edifici aquesta recollida es podrà realitzar com millor 

convingui. Es pot realitzar una recollida conjunta d’aigües pluvials i fecals i abocar-

les a la xarxa pública, o bé es pot realitzar una recollida separativa per tal d’evitar 

propagació d’olors i de més i mesclar aquestes aigües just abans d’abocar-les a la 

xarxa pública. 

 

La recollida d’aigües pluvials s’ha de realitzar en la coberta directament i conduir-la 

primer a nivell de terra i a continuació fins a la connexió amb la xarxa pública. 

La recollida d’aigües fecals cal realitzar-la en baixants que es situïn el més a prop 

possible dels punts de generació d’aigües fecals i conduir-les fins a la connexió 

amb la xarxa pública. 

 

 

2.5.4.- Contribució solar mínima d’aigua calenta sa nitària. 

 

Segons el nou Codi Tècnic de l’Edificació, en els edificis de nova construcció i en 

la rehabilitació d’edificis existents de qualsevol tipus on existeixi demanda d’aigua 

calenta sanitària, cal preveure un cert percentatge de contribució energètica solar 

per a l’aigua calenta sanitària que es consumeixi en l’edifici. 

Aquesta instal·lació s’haurà de dimensionar per a subministrar un percentatge de 

l’energia necessària per a l’ACS d’origen solar, en funció de la zona climàtica on 
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estigui situat l’edifici. Aquesta contribució d’energia solar es realitzarà mitjançant 

captadors solars plans, elements específics per a la producció d’ACS de baixa 

temperatura. Un cop captada l’energia solar, aquesta caldrà transmetre-la a un 

fluid caloportador i, alhora, el fluid caloportador haurà de transmetre aquesta 

energia a l’aigua. 

Malgrat disposar d’aquesta instal·lació solar per a la producció d’ACS, és necessari 

i obligatori disposar d’una instal·lació de suport energètic que no depengui 

d’energies renovables per tal de poder subministrar ACS en aquells dies en que no 

es possible aprofitar l’energia solar que arriba als captadors. 

 

 

2.5.5.- Instal·lació de climatització i ventilació.  

 

En la realització dels càlculs per a la instal·lació de climatització i ventilació s’ha de 

tenir en compte, primer de tot, l’indret on ha de funcionar la instal·lació. Cal 

conèixer les condicions de l’aire exterior al llarg de l’any per tal d’obtenir uns valors 

extrems tant a l’estiu com a l’hivern per al dimensionament dels elements tant de 

calefacció com de refrigeració. 

És molt important també realitzar un bon càlcul de l’ocupació de cada zona o local 

en què es divideixi l’edifici ja que això marcarà el volum d’aire a renovar per tal de 

complir amb la normativa. 

Caldrà escollir quin tipus de tecnologia s’utilitza per a la climatització de l’edifici. Si 

més no, per al subministre d’aigua calenta sanitària cal instal·lar una caldera de 

gran potència, la qual podria ser l’encarregada de subministrar l’aigua calenta als 

elements de calefacció, ja siguin radiadors o bateries de calor. Per altra banda, en 

totes les sales o locals de l’edifici es disposa de fals sostre, per tant una opció 

factible seria la climatització de l’edifici amb sistemes del tipus tot aire que tindrien 

els seus conductes de distribució d’aire en el fals sostre. 

 

Degut a què cal calefactar l’edifici a l’hivern i refredar-lo a l’estiu, es descarta 

l’opció de calefacció mitjançant radiadors, ja que aquesta opció no permet 

refrigeració. 

 

 

2.5.6.- Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió. 

 

El disseny de la instal·lació elèctrica es realitzarà en base a l’establert a la 

normativa vigent en matèria d’electricitat a nivell domèstic, és a dir, seguint el 

REBT, les seves Instruccions Tècniques i les normes UNE de referència. Caldrà 

doncs, preveure potències de consum als aparells de la instal·lació d’aigua 

(bombes d’aigua per a AFS, bomba de recirculació per a ACS, grup de pressió per 

a ACI, bombes de recirculació per a la instal·lació solar), aparells de climatització i 
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demés, però també caldrà preveure en cada sala o local una certa potència en 

endolls per a què l’activitat es pugui desenvolupar amb total normalitat en l’edifici. 

 

La contractació es pot realitzar en Baixa Tensió o Mitja Tensió, depenent de les 

necessitats de cada abonat. Si es contracta en Mitja Tensió cal preveure un 

transformador de tensió que ha d’anar ubicat en una sala especial per al 

transformador, el Centre de Transformació. 

Per saber que surt més a compte, si la contractació en BT o bé en MT, el que 

s’acostuma a realitzar és un estudi de contractació. 

 

 

2.6.- ANÀLISI I SOLUCIONS.  

 

 

2.6.1.- Identificació de les alternatives. 

 

A continuació es realitza un anàlisi detallat de les diferents alternatives existents en 

cada tipus d’instal·lació projectada en aquest projecte. 

 

 

2.6.1.1.- Instal·lacions d’aigua 

 

Les instal·lacions d’aigua de l’edifici han de garantir un cert cabal, una certa 

pressió, temperatura i qualitat de l’aigua segons marca la normativa del CTE. 

Un cop conegudes les necessitats d’aigua de l’edifici, s’han de prendre un 

seguit de decisions pel que fa la instal·lació. 

 

Escomesa i dipòsit acumulador 

  

 L’escomesa d’aigua de l’edifici pot ser: 

 

- connexió directa a xarxa pública amb dipòsit acumul ador 

aquesta opció  suposa no haver de realitzar cap tipus de tractament a 

l’aigua ja que la xarxa pública ja assegura la qualitat de l’aigua necessària 

pel consum, sense necessitat d’inversió en sistemes de tractament. A més, 

el manteniment de l’escomesa a l’edifici és a càrrec de l’empresa 

subministradora.  

Per altra banda, cal pagar un cànon de forma periòdica i en cas que hi hagi 

alguna avaria en la xarxa pública, l’empresa encarregada no assegura el 

subministre continu. 

El dipòsit acumulador permet que en cas de tall del subministre hi hagi un 

cert volum d’aigua emmagatzemat per tal de satisfer les necessitats 
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primàries. Per altra banda, quan la pressió de la xarxa no és suficient per 

superar les pèrdues de càrrega existents en la instal·lació també cal 

instal·lar un dipòsit acumulador per tal que les bombes hidràuliques pugin 

assegurar aquesta pressió. 

 

- connexió directa a xarxa pública sense dipòsit acum ulador  

aquesta opció  suposa no haver de realitzar cap tipus de tractament a 

l’aigua ja que la xarxa pública ja assegura la qualitat de l’aigua necessària 

pel consum, sense necessitat d’inversió en sistemes de tractament. A més, 

el manteniment de l’escomesa a l’edifici és a càrrec de l’empresa 

subministradora.  

Per altra banda, cal pagar un cànon de forma periòdica i en cas que hi hagi 

alguna avaria en la xarxa pública, l’empresa encarregada no assegura el 

subministre continu. 

En aquest cas, en no disposar de dipòsit d’acumulació, en cas de tall en el 

subministre, la instal·lació es queda també sense aigua. 

 

- connexió amb captació d’aigua d’un pou o un riu  

aquesta opció permet captar l’aigua per al consum en la instal·lació d’un 

pou o d’un riu. Això significa que aquesta aigua, abans de ser consumida, 

ha de ser tractada degut a la elevada concentració de minerals pel fet de 

ser aigua natural. Alguns dels tractaments a aplicar a aquesta aigua per tal 

que pugui ser apta per al consum humà són: cloració, descalcificació, 

desmineralització, etc. 

Aquest tipus de connexió suposa no haver de pagar el cànon periòdic però 

haver d’assegurar tot un conjunt d’equips de tractament d’aigua i realitzar 

de forma periòdica el manteniment de la instal·lació. 

  

 Grups de pressió 

 

En cas de disposar de dipòsit d’acumulació d’aigua cal disposar d’un grup de 

pressió per a impulsar l’aigua a través de tota la instal·lació. Aquest grup de 

pressió pot ser: 

 

- Grup de pressió de cabal constant 

Aquest grup ha d’estar format per un mínim de 2 bombes d’impulsió (una 

principal i una auxiliar coneguda com a jockey) i un dipòsit hidropneumàtic, 

que té la finalitat de mantenir la pressió en la xarxa de distribució. 

 

- Grup de pressió de freqüència variable 

Aquest grup està format també per un mínim de dues bombes connectades 

a un motor elèctric (presscontrol) i que treballen en funció de les necessitats 
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de la instal·lació. Aquesta configuració no requereix un dipòsit 

hidropneumàtic. 

  

 Tractaments a l’aigua 

 

En cas de realitzar la captació d’aigua a través d’un pou o un riu, abans de 

subministrar l’aigua pel consum humà cal que estigui degudament tractada. 

Aquests tractaments són, entre d’altres, els següents: 

 

- Cloració 

Sistema utilitzat per a potabilitzar l’aigua d’un pou o un riu o bé per a 

mantenir la potabilitat de les aigües emmagatzemades en dipòsits. Aquest 

procés es realitza sobre tot el volum d’aigua que es subministra. 

 

- Descalcificació 

Procediment que consisteix en extreure els minerals que hi ha dissolts en 

l’aigua. Cal fer desaparèixer les sals per tal de no fer malbé les 

instal·lacions i això es realitza escalfant l’aigua a temperatures elevades i 

sotmetent-la a processos de descalcificació. 

 

- Desmineralització 

Procediment que es realitza quan cal purificar totalment l’aigua, treure tots 

els minerals que hi ha dissolts per tal d’obtenir una aigua totalment pura. 

Aquest procés s’usa sobretot en la industria farmacèutica i química. 

 

Xarxa de distribució 

 

La xarxa de distribució està formada per tots aquells elements que serveixen 

per a portar l’aigua des del punt de subministre fins als diferents llocs de 

consum. Per a què una xarxa de distribució estigui ben dissenyada ha de 

garantir el subministrament continu a tots els diferents punts de consum 

(sectoritzant amb vàlvules de pas tots aquells trams que puguin patir alguna 

avaria). Les diferents configuracions de xarxa de distribució són les següents: 

 

- xarxa de distribució ramificada 

aquest tipus de subministre d’aigua als diferents punts de consum té un 

esquema d’arbre, a cada punt de consum només s’arriba per un únic camí. 

A continuació, en la Figura M1, es mostra un esquema d’una xarxa de 

distribució ramificada. 
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Figura M1.- Esquema d’una xarxa de distribució ramificada. 

 
 

- xarxa de distribució en anell 

aquest tipus de subministre es basa en que a tots els diferents punts de 

consum s’hi pot arribar per dos camins diferents, formant així una xarxa en 

anell, és a dir, una xarxa tancada. A continuació, en la Figura M2, es 

mostra un esquema d’una xarxa de distribució en anell. 

 

 
Figura M2.- Esquema d’una xarxa de distribució en anell. 

 

 Materials de les canonades 

 

Les canonades de la xarxa de distribució d’aigua es poden realitzar en diferents 

materials, segons necessitats i preus de cadascun. A continuació es realitza un 

llistat dels diferents materials que es poden utilitzar en les canonades de la 

xarxa de distribució: 

 

- Acer negre 
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Material que s’usa quan l’aigua no ha de ser consumida, ja que aquesta 

canonada NO està polida. S’utilitza en instal·lacions de calefacció, de reg, 

de neteja, en xarxes contra incendis, etc. 

 

- Acer galvanitzat 

Canonada de material polit que pot ser utilitzada en instal·lacions de 

subministre d’aigua per a consum. És un material molt resistent que pot 

anar en construcció vista. També s’utilitza per a xarxes contra incendis i 

sobretot quan les canonades han de tenir diàmetres grans (diàmetres 

superiors a 2”). 

 

- Acer inoxidable 

Material les canonades del qual s’utilitzen en sales nobles. Aquest material 

és molt poc utilitzat en canonades degut al seu elevat cost, només 

s’utilitzen pràcticament si el procediment ho requereix. S’utilitzen en 

processos de la indústria farmacèutica i química si es requereix aigua 

desmineralitzada. És un material molt resistent, per la qual cosa es pot 

utilitzar en construcció vista. 

 

- Coure 

És el material més utilitzat en instal·lacions d’ACS i AFS. És un material 

econòmic, no gaire resistent per la qual cosa s’utilitza en construcció 

empotrada, i que s’usa fins a diàmetres de 2 polsades. 

 

- Polipropilè 

Canonada plàstica que s’utilitza molt en instal·lacions d’ACS i AFS, és molt 

mal·leable però poc resistent per la qual cosa s’ha d’utilitzar en construcció 

empotrada. 

 

- Poliestirè 

Canonada plàstica que s’utilitza molt en instal·lacions d’ACS i AFS, és molt 

mal·leable però poc resistent per la qual cosa s’ha d’utilitzar en construcció 

empotrada. 

 

- PVC 

Canonada plàstica que s’utilitza per a xarxes de reg, aigües residuals i 

xarxes de sanejament. 

 

2.6.1.2.- Instal·lació de protecció en cas d’incend i 

 

Pel que fa a la instal·lació contra incendis, les diferents alternatives a escollir 

tant en la detecció i alarma de l’incendi com les alternatives d’extinció de 
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l’incendi les marca el nou CTE en el seu Document Bàsic SI de Seguretat en 

cas d’Incendi. 

 

 

 2.6.1.3.- Instal·lació de sanejament 

 

Pel que fa a la instal·lació de sanejament, el primer que cal veure és si les 

aigües residuals arrossegaran residus sòlids de processos industrials o bé 

seran únicament aigües residuals provinents d’una activitat domèstica. 

 

Si és el cas que les aigües residuals provenen de processos industrials i 

arrosseguen residus que no poden abocar-se a la xarxa pública d’aigües 

residuals, aquestes hauran de ser tractades prèviament mitjançant 

decantadors, separadors de reactius, separadors d’hidrocarburs, etc.  

La xarxa d’aigües residuals, si va soterrada, no tindrà mai un diàmetre inferior a 

200mm per tal d’evitar embussaments. 

 

En el cas que les aigües residuals siguin provinents d’una activitat domèstica, 

aquestes es recolliran en el lloc de generació i, mitjançant ramals col·lectors i 

baixants, es conduiran fins a la cota de carrer de l’edifici on els col·lectors 

aniran soterrats o bé penjats del sostre de la planta baixa en cas d’haver-hi una 

planta -1. En ambdós casos, el diàmetre de la canonada no serà inferior a 

200mm per tal d’evitar embussaments.  

 

Les canonades de la xarxa de sanejament acostumen a ser de material plàstic 

tipus PVC, tot i que també es poden utilitzar altres materials no tant usuals. 

 

Si la xarxa pública de sanejament queda a una cota inferior que els col·lectors 

soterrats de la xarxa de sanejament de l’edifici, la connexió es pot realitzar de 

forma directa mitjançant la interposició d’una arqueta sifònica. 

 

En el cas que la xarxa pública de sanejament quedi a una cota superior que els 

col·lectors més baixos de la xarxa de sanejament de l’edifici, les aigües hauran 

de ser impulsades mitjançant un pou de bombeig fins a la xarxa pública. 

 

Per altra banda, depenent de la ordenança municipal caldrà tenir una xarxa 

separativa de recollida d’aigües o no. Si la ordenança ho indica, caldrà recollir 

de forma separada tant les aigües pluvials com les aigües residuals i evacuar-

les en les corresponents xarxes públiques de sanejament. En cas que la 

ordenança no ho indiqui, la recollida es podrà realitzar de forma separativa o 

conjunta, però la evacuació sempre serà la mescla d’ambdues aigües a la 

xarxa pública. 
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2.6.1.4.- Instal·lació d’energia solar 

 

Les instal·lacions d’energia solar es poden utilitzar per produir tant electricitat 

com energia en forma de temperatura. 

 

En les instal·lacions solars tèrmiques s’utilitzen col·lectors o captadors, els 

quals transmeten tota l’energia que reben del sol a un fluid caloportador. 

 

Les instal·lacions elèctriques funcionen utilitzant l’energia solar per a moure els 

electrons continguts en les cèl·lules fotovoltaiques i així produir electricitat, la 

qual es recollida per al consum. 

 

Degut a què l’edifici en qüestió no requereix d’instal·lació solar elèctrica, a partir 

d’ara es tractaran únicament les instal·lacions d’energia solar tèrmica. 

 

Les instal·lacions d’energia solar tèrmica es poden classificar en tres grups 

diferents depenent de la temperatura a la qual escalfen el fluid caloportador i 

són: 

 

- Energia Solar Activa a Baixa Temperatura (T<100ºC) (ESA BT) 

 

- Energia Solar Activa a Mitja Temperatura (100ºC<T<400ºC) (ESA MT) 

 

- Energia Solar Activa a Alta Temperatura (T>400ºC) (ESA AT) 

 

Degut a què en aplicacions domèstiques la única tecnologia que s’utilitza és la 

energia solar activa a baixa temperatura, a partir d’ara es tractaran únicament 

les instal·lacions d’aquest tipus. 

 

La ESA BT s’utilitza principalment per a produir aigua calenta i per tal que la 

instal·lació sigui rendible calen grans superfícies de captació. 

Una instal·lació de ESA BT està formada per 3 grans subsistemes: 

 

- Subsistema col·lector 

És el subsistema encarregat d’absorbir l’energia solar. El seu rendiment és 

funció de la inclinació i de l’orientació i per tal que aquest sigui el màxim 

possible, la radiació ha d’incidir perpendicularment al panell col·lector. Aquí 

es pot escollir entre una gran varietat de col·lectors solars plans. 

 

- Subsistema d’emmagatzematge 

La demanda màxima d’aigua calenta no acostuma a coincidir amb la 

màxima radiació solar, per això es necessiten acumuladors on guardar 
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l’aigua calenta fins al moment en que sigui requerida pel consum. Per tant, 

el subsistema d’emmagatzematge està format, principalment, per un dipòsit 

acumulador el volum del qual ve marcat pel RITE.  Aquest subsistema pot 

ser únicament un acumulador o bé ser, a més d’un acumulador, un 

bescanviador de calor entre el fluid caloportador i l’aigua. 

 

- Subsistema de distribució 

El subsistema de distribució està format per les canonades de distribució de 

fluid caloportador, els purgadors, els vasos d’expansió, els sistemes de 

regulació i control, les bombes de recirculació, etc. 

  

La ESA BT es pot configurar en 4 tipus d’instal·lacions diferents i esmentades a 

continuació: 

 

- Sistema en circuit obert 

Sistema en què l’aigua calenta circula pels captadors solars, 

s’emmagatzema en un acumulador i posteriorment es distribuïda als 

diferents punts de consum. En la Figura M3 es pot observar un esquema 

d’aquest tipus de sistema. 

 

 
Figura M3.- Esquema sistema solar en circuit obert. 

 

- Sistema en circuit tancat 

Sistema en què l’energia solar recollida pels captadors és transmesa a un 

fluid caloportador el qual cedeix aquesta energia a l’aigua mitjançant un 

bescanviador de calor. D’aquesta manera en el circuit primari sempre hi 

circula el fluid caloportador i en el secundari l’aigua, sense que arribi a 

haver-hi contacte entre ambdós fluids. A continuació, en la Figura M4, es 

mostra un esquema d’aquest tipus de sistema. 

 



Disseny de les instal·lacions d’una Residència per a la gent gran 
 
 
 

 
MEMÒRIA  Jose Plaza Garcia - 17 - 

 
Figura M4.- Esquema sistema solar en circuit tancat. 

 

- Sistema per convecció natural 

Aquest sistema és un sistema en circuit obert que no precisa de bomba de 

recirculació en el circuit primari ja que l’aigua (o el fluid caloportador) circula 

a través del circuit per convecció natural (l’aigua calenta tendeix a situar-se 

en les parts més elevades). Aquest sistema s’utilitza en volums i potències 

petites. A continuació, en la Figura M5, es pot observar un esquema 

d’aquest tipus d’instal·lació. 

 

 
Figura M5.- Esquema sistema solar per convecció natural. 

 

- Sistema per convecció forçada 

Sistema en circuit tancat en que el fluid caloportador es mou per l’acció 

d’una força externa. Aquest té un principi molt semblant a l’anterior però 

s’utilitza en instal·lacions amb consums més elevats. 

 

 

2.6.1.5.-Instal·lació de climatització i ventilació  

 

La climatització és una tècnica que consisteix en la modificació de les 

condicions de l’aire per tal de que aquest presenti unes condicions de confort 
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pels humans. Per tant, la climatització inclou alhora diferents tècniques com 

són la ventilació, la calefacció i la refrigeració. 

A continuació es realitza una descripció de les diferents tècniques de 

climatització existents. 

 

Ventilació 

 

Pot definir-se la ventilació com aquella tècnica que permet substituir l’aire 

ambient interior d’un local, considerat inconvenient per la seva falta de puresa, 

temperatura inadequada o humitat excessiva, per un altre exterior de millors 

característiques. La ventilació resolt als éssers vius funcions vitals com la 

respiració i el control de la calor que produeixen, a la vegada que els hi 

proporciona condicions de confort depenent-n’hi la temperatura, la humitat, la 

velocitat de l’aire i la dissolució d’olors indesitjables. 

L’objectiu de la ventilació és aportar aire net amb unes condicions acceptables 

que rebaixi la concentració dels agents contaminants fins a uns valors 

admissibles. Aquest aire s’agafa de l’exterior ja que es parteix de la hipòtesi de 

que sempre estarà menys contaminat que el del local a ventilar. 

Per saber la quantitat d’aire que cal extreure de la sala, s’ha calculat el cabal 

necessari que cal extreure de la zona sala, tal com indica la ITE 03.9. 

Les xarxes de conductes per excel·lència, per un sistema de ventilació, són de 

xapa galvanitzada de secció quadrada, rectangular o cilíndrica. Si la ventilació 

forma part d’un sistema de climatització, serà aquesta la que imposi els 

materials i formats a utilitzar. 

 

Sistemes de Ventilació 

 

Per aconseguir la correcta ventilació d’un interior existeix l’opció d’utilitzar dos 

grans procediments coneguts normalment com ventilació natural i ventilació 

mecànica. 

 

- La ventilació natural aconsegueix el moviment d’aire per diferencies de 

pressió entre diferents zones de l’edifici provocades per fenòmens naturals. 

 

- La ventilació mecànica produeix el moviment de l’aire gràcies a ventiladors 

alimentats amb corrent elèctrica (aquest tipus de ventilació també es coneix 

com “ventilació forçada”). 

 

La ventilació natural es pot aconseguir per dos procediments independents i en 

ocasions complementaris, com són: 
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• La ventilació circumstancial, la denominació de la qual es refereix al fet 

voluntari de l’obertura temporal de finestres o portes exteriors. Amb 

aquestes accions s’afavoreix a crear corrents d’aire interiors: sigui per la 

corrent d’aire exterior; sigui per la diferència de temperatures entre el dos 

ambients; sigui perquè l’aire contaminat tendeix a difondre’s en l’aire més 

net; o sigui per la combinació total o parcial de les anteriors. 

 

• La ventilació contínua per tiratge forçat, es basa en el principi de 

funcionament de xemeneia, és a dir que l’aire es mou en sentit ascendent 

degut a que és menys dens que l’aire exterior. I és menys dens perquè està 

més calent respecte a l’aire exterior, per tant podrem utilitzar aquest mètode 

quan la diferència de temperatures entre l’aire interior i exterior sigui 

positiva. 

 

La ventilació mecànica s’aconsegueix a partir d’un equipament compost pels 

següents elements bàsics: el ventilador, els filtres d’aire, la xarxa de conductes 

d’impulsió o/i extracció i el nombre i la disposició de reixes i/o difusors. A les 

obertures (reixes o difusors) per on entra l’aire de l’exterior se les anomena 

d’admissió i a les de sortida d’expulsió. Aquestes comuniquen amb el que es 

pot anomenar espai exterior adequat, que complementa el concepte “d’exterior” 

amb unes restriccions espacials mínimes. 

 

Quan el cabal de ventilació es produeix impulsant aire a l’interior del local, es 

provocarà una sobrepressió que evitarà qualsevol tipus d’infiltració no 

controlada.  

 

Aquest procediment està normalment associat als sistemes de climatització “tot 

aire”, en els que és necessari filtrar i tractar tèrmicament l’aire abans d’introduir-

lo en el local, el qual serà el cas del present projecte. 

 

Quan el cabal de ventilació es produeix extraient l’aire del local, es provocarà 

en aquest una depressió, que evitarà qualsevol exfiltració incontrolada. Aquest 

procediment és imprescindible pels locals més contaminants com cuines, 

banys, habitacions de deixalles, etc. 

 

En el cas que s’utilitzin ventiladors per ajudar l’expulsió de l’aire, en un sistema 

de sobrepressió, el cabal impulsat haurà de ser necessàriament major que 

l’extret. En l’altre cas que s’utilitzen ventiladors per ajudar l’admissió de l’aire, 

en un sistema per depressió, el cabal impulsat haurà de ser necessàriament 

menor que el d’extracció. 
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Tot seguit es detallen més específicament els diferents processos de ventilació 

mecànica: 

 

- Ventilació per sobrepressió, que s’obté introduint aire en un local, posant-lo 

en sobrepressió interior respecte a la pressió atmosfèrica. L’aire surt del 

local per les obertures disposades. Al seu pas l’aire s’emporta els 

contaminants interiors i deixa el local ple d’aire net exterior. 

 

- Ventilació per depressió, s’aconsegueix instal·lant un ventilador extractor 

d’aire del local, provocant que aquest quedi en depressió respecte a la 

pressió atmosfèrica. L’aire penetra des de fora per les obertures 

adequades, efectuant una ventilació d’igual efectes que l’anterior.  

 

- Ventilació ambiental o general, en la que l’aire que entra en el local es difon 

per tot l’espai interior abans d’arribar a la sortida. Aquest tipus de ventilació 

té l’inconvenient de que, en el cas d’existir un focus contaminant concret, 

l’aire de ventilació dispersa el gas tòxic per la totalitat del local abans de ser 

extret. 

 

- Ventilació localitzada, en la qual l’aire contaminat és captat en el mateix lloc 

on es produeix, evitant així la seva difusió per tot el local. S’aconsegueix a 

base d’una campana d’extracció que es situa estretament en el focus de 

pol·lució i extreu aquest gas directament a l’exterior. 

 

 

- Ventilació mecànica controlada, o també V.M.C., és un sistema peculiar 

que s’utilitza per controlar l’ambient de tot un habitatge, local comercial o 

també un edifici de pisos, permetent introduir recursos per l’estalvi 

d’energia. 

 

Climatització 

 

Es defineix la climatització com la tècnica utilitzada per, de forma forçada, 

garantir les condicions òptimes de benestar en les persones quan aquestes es 

troben en l’interior d’un local realitzant  un tipus d’activitat determinada. 

Aquesta tècnica va acompanyada normalment de la ventilació del local, ja que 

el benestar també va lligat a la renovació de l’aire interior del local.  

 

L’objectiu de la climatització d’un local és el d’aportar aire nou, amb les 

condicions de temperatura, humitat i qualitat adequats per al benestar de les 

persones que s’hi troben. Aquest aire nou, prové en part de la recirculació de 
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l’aire que passa pels conductes de ventilació de la sala i en part de l’exterior, ja 

que hi ha d’haver un mínim de renovació d’aire, tal com la norma indica. 

 

Dins de la climatització hi ha diferents tècniques emprades per a 

l’acondicionament de l’aire. Algunes d’aquestes tècniques són: 

� climatització de l’ambient mitjançant l’escalfament d’aigua a través 

d’una caldera convencional i distribució amb radiadors o fan-coils. 

� Climatització de l’ambient mitjançant aparells elèctrics de climatització 

d’aire del tipus split, multi-split, fan-coils, que funcionen amb el conegut 

cicle de Rankine. 

� Climatització de l’ambient mitjançant aparells d’aigua calenta, com 

radiadors o fan-coils, provinent d’energia solar. 

 

Primera opció: caldera convencional de gasoil 

 

Aquesta opció és l’existent actualment. Una caldera convencional que funciona 

cremant gasoil és l’encarregada d’escalfar l’aigua, tant per a consum directe 

(ACS) com per a calefacció. Només permet l’opció de calefacció, no 

refrigeració. 

 

Segona opció: condicionament amb aparells de climatització elèctrics d’aire 

 

Aquesta opció consisteix en muntar repartits per tot l’edifici aparells que 

s’encarreguen d’escalfar o refredar, segons convingui, l’aire de la zona on 

estan funcionant. Aquest escalfament o refredament es duu a terme gràcies al 

cicle tèrmic dut a terme per la compressió i posterior expansió d’un fluid tèrmic, 

el qual intercanvia la seva energia amb l’aire mitjançant un evaporador o bé un 

condensador, depenent de si treballa en mode refrigeració o calefacció. Tots 

aquests elements que intervenen en el cicle tèrmic funcionen amb electricitat. 

 

Tercera opció: fan-coils o radiadors d’aigua calenta solar 

 

Aquesta opció, a més de requerir una gran superfície de captadors solars, 

necessita d’un equip de suport paral·lel com és una caldera convencional per 

tal de poder funcionar quan l’energia solar no arribi amb una potència suficient 

per a escalfar les estances. 

 

 

2.6.1.6.-Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió 

 

El primer que cal fer abans de realitzar cap tipus de disseny de la instal·lació 

elèctrica és un estudi de contractació. 
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El subministrament elèctric d’una instal·lació (industrial, comercial, esportiva, 

domèstica,etc.) es pot contractar en Baixa Tensió o en Mitja Tensió, a més a 

més, en ambdós casos es disposa de diversos tipus de tarifes elèctriques. Per 

a poder prendre la decisió de si s’ha de contractar en BT o MT i el tipus de 

tarifa més adient, és necessari dur a terme un estudi de contractació, a partir 

del qual es podrà decidir quin tipus de contracte és el més favorable. 

 

Tota tarifa elèctrica, ja sigui de BT o MT, parteixen d’una facturació bàsica a la 

qual se li apliquen una sèrie de complements i impostos per tal d’obtenir 

l’import final de la factura. 

 

- Facturació Bàsica 

La facturació bàsica està formada per un Terme de Potència (Tp) que va en 

funció de la potència contractada, i per un Terme d’Energia (Te) que va en 

funció de l’energia consumida en el període de facturació. És, per tant, aquí 

on cal escollir la potència a contractar per a la instal·lació elèctrica de 

l’edifici objecte del projecte. 

 

- Complement per discriminació horària 

Aquest complement té en compte el cost de l’energia elèctrica en cada 

període horari. Aquest complement implica aplicar un recàrrec o un 

descompte sobre el Terme d’Energia de la facturació bàsica. Dins d’aquest 

complement existeixen sis tipus diferents de subcomplements per 

discriminació horària, entre els quals es pot tria el que més convingui a la 

instal·lació projectada. 

 

- Complement per energia reactiva 

Aquest complement consisteix en aplicar un recàrrec o descompte en 

funció del factor de potència de la instal·lació (aquest complement s’aplica 

sobre la totalitat de la facturació. S’apliquen descomptes a factors de 

potència superiors a 0,95 i recàrrecs a factors de potència inferiors a 0,9. 

 

- Complement d’estacionalitat 

Aquest complement preveu descomptes del 10% sobre el Terme d’Energia 

pels consums efectuats en temporada baixa (maig, juny, agost i setembre) i 

recàrrecs del 10% pels efectuats en temporada alta (gener, febrer, 

novembre i desembre). Aquests descomptes o recàrrecs són aplicables als 

abonats que facturin de forma estacional i és incompatible amb alguns 

complements de discriminació horària. 

 

- Complement d’interrompavilitat 
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Aquest complement és d’aplicació als grans abonats en tarifes generals 

d’AT. S’aplica sobre la facturació bàsica i consisteix en que el client, a canvi 

d’uns determinats descomptes en la factura, es compromet a, durant un 

període de 5anys, reduir la demanda energètica i no superar una potència 

màxima preestablerta en uns períodes que sol·liciti l’empresa 

subministradora. 

Aquest complement desapareix en 2007 per la qual cosa només és 

aplicable als consumidors que la tinguessin contractada abans del 1 de 

gener de 2007. 

  

A continuació, en la Figura M6, es mostra un resum de les principals tarifes 

existents en Baixa Tensió i Mitja Tensió, amb preus actualitzats a l’any 2009. 

 

Un cop dit tot això, per a realitzar un estudi de contractació elèctrica és 

necessari, primer de tot, conèixer la previsió de consum de la instal·lació, ja que 

juntament amb un factor de simultaneïtat dependent del tipus de receptor, es 

podrà decidir la potència a contractar. 

  

El següent punt a considerar són els costos d’inversió  en funció de si la 

contractació s’efectua en BT o en MT.  

 

Els costos derivats dels drets d’escomesa (drets que s’han d’abonar a la 

companyia subministradora per tal que faci arribar la línia elèctrica fins a la 

parcel·la) depenen altra vegada de si la contractació es realitza en Baixa 

Tensió o en Mitja Tensió són els mostrats en la Figura M7, tenint en compte 

que són preus referents a l’any 2007, per la qual cosa caldria aplicar-los-hi la 

corresponent actualització de preus. 

 

Amb tot això també cal tenir en compte que si la contractació es realitza en MT 

cal disposar d’una estació transformadora (ET), els costos de la qual es poden 

considerar, a títol orientatiu, de 130€/kW sol·licitat . 
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Figura M6.- Taula resum de les principals tarifes elèctriques i preus basats en l’any 2007. 

 

 
Figura M7.- Costos d’extensió de l’escomesa fins a la parcel·la de la instal·lació. 

 

Finalment, també cal considerar que si la contractació es realitza en MT s’haurà 

de tenir en compte un increment dels costos del 2% degut a l’energia perduda 

en el transformador i un 5% degut al manteniment que cal realitzar de forma 

anual a l’Estació Transformadora. 

 

Finalment, en la  es mostra una taula resum dels costos anuals i dels costos 

d’inversió que suposa realitzar la contractació en Baixa Tensió o en Mitja 

Tensió. 
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Figura M8.- Taula resum de costos anuals i d’inversió tant en BT com en MT. 

 

 

2.7.- RESULTATS FINALS.  

 

 

2.7.1.- Instal·lacions d’AFS, ACS i ACI 

 

 

2.7.1.1.- Consideracions inicials 

 

Les instal·lacions d’aigua s’han decidit realitzar mitjançant una escomesa de 

connexió directa a la xarxa pública ja que no es disposa de cap riu ni pou en 

les proximitats de la parcel·la i a més amb dipòsit acumulador d’aigua que 

permeti el subministre a la instal·lació durant 24hores, ja que es considera prou 

important garantir el subministre d’aigua al màxim possible degut a què es 

tracta d’una residència per a gent gran. 

 

Pel que fa al grup de pressió, s’instal·larà un grup de pressió de freqüència 

variable per tal que aquest funcioni quan realment hi ha demanda d’aigua, 

evitant així haver de disposar també d’un grup hidropneumàtic 

 

Degut a què la connexió és directa a la xarxa pública i els requeriments d’aigua 

no són per a cap tipus de procés químic o farmacèutic, no es preveu realitzar 

cap tipus de tractament sobre l’aigua. 
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Es dissenyarà una xarxa de distribució ramificada ja que els punts de consum 

d’aigua estan distribuïts de manera aleatòria al llarg de l’edifici i una xarxa en 

anell no tindria massa sentit, a més de que requeriria molts metres de 

canonada. 

 

Per una altra banda, les instal·lacions d’AFS i ACS es realitzaran amb 

canonades de material COURE, mentre que la instal·lació d’ACI es realitzarà 

amb material ACER NEGRE. 

 

Un cop coneguts els paràmetres de disseny a seguir, cal iniciar els càlculs de la 

instal·lació.  

 

Les instal·lacions de l’edifici es dissenyen per a satisfer les necessitats de 31 

residents, juntament amb les necessitats de les 15 persones que es calcula 

poden treballar de forma simultània. 

 

En la planta baixa hi ha 5 lavabos, formats en total per 5 rentamans, 3 urinaris, 

4 inodors i 3 bidets i una cuina que compta amb dos rentadors NO domèstics. 

En la planta pis hi ha un total de 5 lavabos també, formats per 5 rentamans, 5 

inodors, 5 bidets i 3 dutxes i una habitació de bugaderia on es preveu la 

instal·lació de dues rentadores industrials. Aquests són tots els punts de 

consum d’aigua existents.  

 

A continuació, en la Taula M1 i en la Taula M2, es mostren els cabals d’AFS i 

ACS que consumeixen els diferents aparells considerats, nombre d’usos per 

persona al dia i temps que aquests estan en funcionament. 

 

TIPUS D’APARELL 

CABAL 

INSTANTANI MÏNIM 

DE AFS (l/s) 

USOS PER 

PERSONA TEMPS (s) 

Rentamans PB 0,05 2 60 

Rentamans PP 0,05 1 60 

Urinari amb aixeta 

temporitzada  
0,15 

2 
60 

Inodor amb cisterna 

PB 
0,10 

2 
100 

Inodor amb cisterna 

PP 
0,10 

2 
100 

Dutxa 0,20 0,5 600 
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Rentador NO 

domèstic 
0,30 

1 
600 

Rentadora Industrial 0,60 - 1800 

Bidet PB 0,10 0,5 120 

Bidet PP 0,10 0,5 120 

Taula M1.- Cabals mínims de subministre de AFS, usos i temps d’ús, on PB = planta baixa i PP = 
planta primera. 

 

 

TIPUS D’APARELL 

CABAL 

INSTANTANI MÏNIM 

DE ACS (l/s) 

USOS PER 

PERSONA TEMPS (s) 

Rentamans 0,03 2 60 

Dutxa 0,10 1 600 

Rentador NO 

domèstic 
0,20 

1 
600 

Rentadora Industrial 0,40 1 1800 

Bidet 0,065 0,5 120 

Taula M2.- Cabals mínims de subministre de ACS, usos i temps d’ús. 
 

A continuació, en la Taula M3, es mostra el consum de les BIE’s que cal 

instal·lar en l’edifici com a mesura de protecció contra incendis, i que cal tenir 

present a l’hora de dimensionar dipòsits i canonades. Malgrat ser necessària la 

instal·lació de 4 BIE’s en l’edifici, només cal preveure l’alimentació de 2 BIE’s 

de 25mm durant 1hora. 

 

ELEMENT CONSUM 1 HORA (l) 
CONSUM INSTANTANI 

(l/s) 

Qt (cabal total S.H.) - 6,4 

Qsim (cabal simultani) - 3,2 

B.I.E. 25mm (x2) 5760 1,6 

TOTAL 11520 - 

Taula M3.- Necessitats d’Aigua Contra Incendis 
 

 

2.7.1.2.- Disseny del dipòsit d’aigua. 

 

Un cop coneguts els diferents consums que tenen els diferents aparells, el 

número total de persones que poden fer ús de la instal·lació i el nombre de 

usos per persona considerats, juntament amb el consum previst d’aigua contra 
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incendis, s’obtenen les necessitats diàries d’aigua de l’edifici, que es mostren 

en la Taula M4. 

 

 CONSUM (l/dia) 

TOTAL A.F.S. 7508  

TOTAL A.C.S. 3916,2  

TOTAL A.C.I. 11520 

TOTAL AIGUA 22944,2 

Taula M4.- Necessitats diàries totals d’aigua. 
 

Finalment, amb el càlcul de les necessitats diàries totals d’aigua es pot obtenir 

el volum del dipòsit d’acumulació d’aigua de la instal·lació, que en aquest cas 

és de 28m³. 

 

 

2.7.1.3.- Disseny del dipòsit acumulador i potència  de la caldera per a la 

producció d’ACS 

 

Un cop conegudes les necessitats diàries d’aigua, concretament les necessitats 

diàries d’aigua calenta, es pot obtenir el volum del dipòsit d’acumulació d’ACS i 

la potència de la caldera que ha de subministrar aquesta ACS. 

El consum d’ACS en hora punta s’ha estimat en 675,6 litres , que juntament 

amb un temps de consum en hora punta de 30minuts i un temps de preparació 

de l’ACS de 120minuts, fan un temps de funcionament total de la caldera de 

150minuts .  

Amb tot això es pot obtenir el volum del dipòsit d’acumulació d’ACS, que és de 

3378litres  i la potència de la caldera per a poder subministrar aquesta aigua 

calenta és de 78,5kW. Aquestes dades es poden veure reflexades en la Taula 

M5. 

 

Consum d’ACS en hora punta 675,7 litres 

Temps de consum en hora punta 30 minuts 

Temps de preparació de l’ACS 120 minuts 

Volum del dipòsit acumulador d’ACS 3378 litres 

Potència de la caldera  78,5 kW 
Taula M5.- Resum de valors per a l’obtenció del volum del dipòsit acumulador d’ACS i potència de 

la caldera. 
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 2.7.1.4.- Dimensions de la xarxa de distribució i ramals 

 

El primer que cal establir abans de calcular les dimensions de les canonades 

és la velocitat a la qual ha de circular el fluid en el seu interior. Les velocitats de 

disseny considerades es mostren en la Taula M6. 

 

TIPUS DE CANONADA VELOCITAT DE L’AIGUA (m/s) 

Col·lectors zona NO ocupada 2 

Col·lectors zona ocupada 1,5 

Ramal zona ocupada 1 

Taula M6.- Velocitat de l’aigua en els diferents trams de canonada. 
 

Amb la velocitat de l’aigua en cada tram i el cabal simultani que ha de 

transportar cada canonada, s’obtenen els diàmetres de les diferents canonades 

que formen la xarxa de distribució d’aigua. En la Taula M7 es mostren els 

diàmetres de les canonades d’AFS i en la Taula M8 i Taula M9 els diàmetres 

de les canonades d’ACS d’impulsió i retorn respectivament. 

 

CANONADA 

Velocitat 
de l'aigua 

(m/s) Cabal (l/s) Dn (mm)  

Canonada 
seleccionada 

(mm) 

Escomesa 2 1,2746      28,49   33/35 Cu 

Col·lector impulsió A.F.S. 2 0,8416      23,15   26/28 Cu 

A serveis PB 1,5 0,3741      17,82   20/22 Cu 

     a serveis PB dreta 1 0,2236      16,87   20/22 Cu 

     a WC 4 1 0,1767      15,00   16/18 Cu 

     a WC 5 1 0,1767      15,00   16/18 Cu 

     a serveis PB esquerra 1 0,3182      20,13   20/22 Cu 

     a WC 1 1 0,2      15,96   16/18 Cu 

     a WC 2 1 0,2857      19,07   20/22 Cu 

     a WC 3 1 0,15      13,82   16/18 Cu 

A cuina 1,5 0,6      22,57   26/28 Cu 

     a rentador NO domèstic 1 0,3      19,54   20/22 Cu 

A alimentació BIE's PB 2,5 3,3941      41,58   52/54 Cu 

     a BIE's 1, 2 i 3 2,5 3,3941      41,58   52/54 Cu 

     a BIE 1 o 2 o 3 o 4 o 5 2,5 1,6      28,55   33/35 Cu 

     a BIE's 2 i 3  2,5 3,2      40,37   40/42 Cu 

A alimentació BIE's PP 2,5 3,2      40,37   40/42 Cu 

     a BIE's 4 i 5  2,5 3,2      40,37   40/42 Cu 
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A preparació ACS 2 1,2084      27,74   33/35 Cu 

A alimentació PP 2 0,6997      21,11   26/28 Cu 

Col·lector PP 1,5 0,6997      24,37   26/28 Cu 

     a serveis PP dreta +                  
bugaderia 1,5 0,6783      23,99   33/35 Cu 

     a serveis PP esquerra 1,5 0,2857      15,57   20/22 Cu 

     a bugaderia 1 1,2      39,09   40/42 Cu 

     a rentadora industrial 1 0,6      27,64   33/35 Cu 

     a WC's 6,7 i 8 1 0,3636      21,52   26/28 Cu 

     a WC's 6 i 7 1 0,2653      18,38   26/28 Cu 

     a WC 6 1 0,1767      15,00   16/18 Cu 

     a WC's 9 i 10 1,5 0,2857      15,57   16/18 Cu 

     a WC 9 1 0,1767      15,00   16/18 Cu 

     a WC 10 1 0,2598      18,19   20/22 Cu 

Taula M7.- Diàmetres de les canonades de distribució de AFS. 
 

CANONADA 
Velocitat de 
l'aigua (m/s) Cabal (l/s) Dn (mm) 

Canonada 
seleccionada (mm) 

A serveis PB 1,5 0,1303      10,52   13/15 Cu 

     a serveis esquerra 1 0,0894      10,67   13/15 Cu 

     a WC 1 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

     a WC 2 i 3 1 0,06        8,74   10/12 Cu 

     a WC 2 1 0,03        6,18   8/10 Cu 

     a WC 3 1 0,03        6,18   8/10 Cu 

     a serveis dreta 1 0,1097      11,82   13/15 Cu 

     a WC 4 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

     a WC 5 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

A cuina 1,5 0,4      18,43   20/22 Cu 

     a rentador NO domèstic 1 0,2      15,96   16/18 Cu 

A alimentació PP 2 0,4209      16,37   20/22 Cu 

     a WC's 9 i 10 1,5 0,145      11,09   13/15 Cu 

     a WC 9 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

     a WC 10 1 0,195      15,76   16/18 Cu 

     a WC's 6, 7 i 8 + rentador 1,5 0,4283      19,07   20/22 Cu 

     a rentador 1 0,8      31,92   33/35 Cu 

     a rentadora Industrial 1 0,4      22,57   26/28 Cu 
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     a WC's 6,7 i 8 1 0,1833      15,28   16/18 Cu 

     a WC 8 1 0,1378      13,25   16/18 Cu 

     a WC's 6 i 7 1 0,145      13,59   16/18 Cu 

     a WC 7 1 0,1378      13,25   16/18 Cu 

     a WC 6 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

Taula M8.- Diàmetres de les canonades de la xarxa d’impulsió d’ACS. 
 

CANONADA 
Velocitat de 
l'aigua (m/s) Cabal (l/s) Dn (mm) 

Canonada 
seleccionada (mm) 

De serveis PB 1,5 0,1303      10,52   13/15 Cu 

     de serveis esquerra 1 0,0894      10,67   13/15 Cu 

     de WC 1 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

     de WC 2 i 3 1 0,06        8,74   10/12 Cu 

     de WC 2 1 0,03        6,18   8/10 Cu 

     de WC 3 1 0,03        6,18   8/10 Cu 

     de serveis dreta 1 0,1097      11,82   13/15 Cu 

     de WC 4 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

     de WC 5 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

De cuina 1,5 0,4      18,43   20/22 Cu 

     de rentador NO domèstic 1 0,2      15,96   16/18 Cu 

De alimentació PP 2 0,4209      16,37   20/22 Cu 

     de WC's 9 i 10 1,5 0,145      11,09   13/15 Cu 

     de WC 9 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

     de WC 10 1 0,195      15,76   16/18 Cu 

     de WC's 6, 7 i 8 + rentador 1,5 0,4283      19,07   20/22 Cu 

     de rentador 1 0,8      31,92   33/35 Cu 

     de rentadora Industrial 1 0,4      22,57   26/28 Cu 

     de WC's 6,7 i 8 1 0,1833      15,28   16/18 Cu 

     de WC 8 1 0,1378      13,25   16/18 Cu 

     de WC's 6 i 7 1 0,145      13,59   16/18 Cu 

     de WC 7 1 0,1378      13,25   16/18 Cu 

     de WC 6 1 0,095      11,00   13/15 Cu 

Taula M9.- Diàmetres de les canonades de la xarxa de retorns d’ACS. 
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 2.7.1.5.- Característiques dels grups de pressió. 

 

Per tal de definir els grups de pressió, tant per a l’AFS, com per al retorn d’ACS 

i com per a l’ACI, s’han tingut en compte les següents consideracions inicials: 

- Pèrdues per aspiració del grup: 5m de c.d.a. 

- Pèrdues per aixetes i elements terminals: 15m c.d.a. 

 

Pel cas de la bomba d’impulsió d’AFS , les dades necessàries per a realitzar 

la selecció són: 

 

Pèrdua de càrrega a 

vèncer (m c.d.a.) 

Cabal a impulsar Potència de la bomba 

(CV.) 

37,42 0,4283 l/s – 1,5418(m³/h) 0,305 

 

Característiques i model de la bomba seleccionada: 
 
La bomba seleccionada ha estat de la marca CALPEDA, model MXH 204E , de 

característiques especificades a continuació: 

 

- cabal màxim: 2 m³/h 

- alçada màxima: 37,5 metres 

- potència màxima: 0,75 CV. 

 

Pel cas de la bomba de retorn d’ACS , les dades necessàries per a realitzar la 

selecció són: 

 

Pèrdua de càrrega a 

vèncer (m c.d.a.) 

Cabal a impulsar Potència de la bomba 

(CV.) 

37,42 0,107 l/s – 0,385(m³/h) 0,103 

 

Característiques i model de la bomba seleccionada: 
 
La bomba seleccionada ha estat de la marca CALPEDA, model MXH 204E , de 

característiques especificades a continuació: 

 

- cabal màxim: 2 m³/h 

- alçada màxima: 37,5 metres 

- potència màxima: 0,75 CV. 

 

Pel cas del grup de pressió d’ACI , les dades necessàries per a realitzar la 

selecció són: 
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Pèrdua de càrrega a 

vèncer (m c.d.a.) 

Cabal Nominal de càlcul Cabal a impulsar de càlcul 

48,99 3,2 l/s – 11,52(m³/h) 4,48 l/s – 16,13(m³/h) 

 

Característiques i model del grup de pressió selecc ionat: 
 
El grup de pressió seleccionat ha estat de la marca CALPEDA, model CUE/ 

12-55, de característiques especificades a continuació: 

 

- cabal nominal: 12 m³/h 

- cabal de sobrecàrrega: 16,8 m³/h 

- potència de la bomba principal: 5,5 CV. 

- potència de la bomba jockey: 2 CV. 

- alçada nominal: 55 m.c.a 

- alçada de sobrecàrrega: 49m.c.a. 

 

 

 2.7.1.6.- Aïllament i distribució de les canonades  d’ACS, AFS i ACI. 

 

La distribució de les canonades, tant d’aigua freda com aigua calenta sanitària, 

es realitza per damunt del fals sostre suposant això que hagin d’anar aïllades. 

Per tal d’arribar des del sostre fins als diferents punts de consum les 

canonades s’encasten en la paret, recobrint-les amb tub d’acer corrugat com a 

mesura de protecció segons marca la normativa DB HS-4. Aquest tub corrugat 

tindrà un diàmetre lleugerament superior al de la canonada a la qual protegeixi. 

L’aïllament de les canonades es realitzarà mitjançant espuma elastomèrica del 

tipus ARMAFLEX, segons normativa del RITE i les seves ITE, tal i com es 

mostra a continuació en la Taula M10: 

 

FLUID GRUIX CANONADA AÏLLAMENT 

Aigua Calenta Sanitaria Fins a 35 mm ARMAFLEX 30 mm 

Aigua Calenta Sanitaria Més de 35 mm ARMAFLEX 35 mm 

Aigua Freda Sanitaria qualsevol ARMAFLEX 9mm 

Taula M10.- Gruixos dels aïllaments de les canonades d’ACS i AFS. 
 

Quan les canonades, ja siguin d’AFS o bé d’ACS, han d’atravessar un mur, 

s’utilitzen passamurs. 
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2.7.2.- Instal·lació de protecció en cas d’incendi 

 

L’edifici en qüestió objecte d’aquest projecte és una residència d’avis, com a 

criteris generals d’aplicació, segons el punt 3 del DB-CT-SI, “els edificis, 

establiments o zones dels mateixos els ocupants dels quals requereixin, en la seva 

majoria, ajuda per a evacuar l’edifici (residències geriàtriques o de persones 

discapacitades, centres d’educació especial, etc.) se’ls aplicarà les condicions 

específiques del Ús Hospitalari”. Per tant, s’aplicaran les condicions específiques 

d’ús hospitalari. 

 

 

 2.7.2.1.- Compartimentació en sectors d’incendi.  
 

El primer que cal fer és compartimentar l’edifici en sectors d’incendi tot complint 

el que marca la Taula 1.1 del CTE DB SI de “Condiciones de 

compartimentación en sectores de incendio”. Els diferents sectors d’incendi en 

què s’ha dividit l’edifici són els mostrats en la Taula M11. 

 

SECTOR DESCRIPCIÓ 

Planta Baixa + Planta Primera 
Tota la planta baixa menys els locals 

de risc especial existents en PB 

Ascensor 
Comunica PB amb P1 i per sí sol 

constitueix un sector d’incendi 

Taula M11.- Sectors d’incendi en què s’ha dividit l’edifici.  
  

A més dels sectors d’incendi esmentats en la taula anterior, s’han de considerar 

els següents locals de RISC ESPECIAL mostrats en la Taula M12. 

 

LOCAL O DEPENDENCIA RISC 

Sala Caldera (Pu < 200 kW) BAIX 

Sala Dipòsit Combustible BAIX 

Aparcament de Vehicles BAIX 

Sala Maquinària Ascensor BAIX 

Taula M12.- Locals de Risc Especial existents en l’edifici. 
 

En la Taula M13 es mostren les característiques de resistència al foc que han 

de tenir les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi, obtingudes 

de la Taula 1.2 del CTE DB SI de “Resistencia al fuego de las paredes, techos 

y puertas que delimitan secores de incendio, Uso Hospitalario”. 
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DESCRIPCIÓ UBICACIÓ PARET O 
SOSTRE 

CARACTERÍSTIQUES DE 
RESISTENCIA AL FOC 

Parets Planta Baixa (a exterior) 
EI90 

Parets Planta Primera (a exterior) 
EI90 

Paret llindant entre Sector Planta 
Baixa i Aparcament vehicles  EI90 / EI120 

Paret llindant entre Sector Planta 
Baixa i Sala Caldera  EI90 

Paret llindant entre Sector Planta 
Baixa i Sala Maquinària Ascensor EI90 

Portes de l’ascensor, tant en PB com 
en PP E30 

Parets de l’aparcament de vehicles 
EI120 

Sostre aparcament de vehicles 
REI 120 

Taula M13.- Característiques de resistència al foc que han de tenir parets i sostres que delimiten 
sectors d’incendi. 

 

Totes les portes que delimitin sectors d’incendi tindran una resistència al foc EI2 

60-C5.  

Les portes que comuniquin locals de Risc Especial amb altres zones de l’edifici 

tindran una Resistència al Foc de EI2 45-C5 i sempre s’obriran cap enfora 

 

Els locals de Risc Especial han de complir les següents característiques 

especificades en la Taula M14, extretes de la Taula 2.2 de la CTE DB SI de 

“condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios” 

 

CARACTERÍSTICA RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Resistència al foc de l’estructura R90 R120 R180 

Resistència al foc de les parets i 

sostres que separen la zona de la resta 

de l’edifici  

EI90 EI120 EI180 

Vestíbul d’independència en cada 

comunicació de la zona amb la resta de 

l’edifici  

NO SI SI 

Portes de comunicació amb la resta de 

l’edifici 
EI2 45-C5 

2 x EI2 30-

C5 

2 x EI2 30-

C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins a 

alguna sortida del local 
≤ 25m ≤ 25m ≤ 25m 

Taula M14.- Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis. 
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 2.7.2.2.- Propagació exterior. 

 

La propagació exterior de l’edifici es pot dur a terme a través de la façana o de 

la coberta. 

 

Façana 

 

Tots els punts de la façana tindran, al menys, una resistència al foc de EI 60. 

En tots els casos en què es produeix un canvi d’orientació en la façana, aquest 

es realitza a 90º, i en cap cas la distància entre obertures de dues façanes 

diferents a 90º és inferior a 2m. En els casos en què les obertures de diferents 

sectors d’incendi es troben en la mateixa façana, la distància no és inferior a 

3m. 

Pel que fa a mitjaneres, l’edifici no es troba en contacte amb cap altre edifici 

vei. 

 

Coberta  

 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la 

coberta, 
aquesta tindrà una resistència al foc REI 60 en una franja d’1 metre d’amplada 

sobre el punt de trobada de tot element compartimentador d’un sector d’incendi 

o d’un local de risc especial amb la coberta. 
 

 

 2.7.2.3.- Evacuació d’ocupants. 
 

El primer que cal fer és realitzar el càlcul de l’ocupació de cada zona de l’edifici 

per tal de conèixer el número màxim de persones que s’hi poden donar lloc. A 

continuació, en la Taula M15, es mostra l’ocupació segons el CTE DB SI de les 

diferents zones. 

 

DESCRIPCIÓ ZONA SUP.(m²) 
OCUPACIÓ 

(m²/pers) 

OCUPACIÓ 

(persones) 

Aparcament de vehicles 100 40 3 

Sala estar 1 20,3 2 10 

Sala estar 2 33,4 2 17 

Sala estar 3 37,5 2 19 

Menjador 32,3 1pers/seient 32 

Oficina 9,3 10 1 

Planta Pis d’hospitalització de 242,8 15 17 
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residents 1 

Planta Pis d’hospitalització de 

residents 2 
42,7 15 3 

Zones Ocupació Ocasional varies Nul·la 0 

Taula M15.- Ocupació de les diferents zones existents. 
 

 

Un cop coneguda l’ocupació de les diferents zones, es pot obtenir el número de 

sortides i la longitud màxima dels recorreguts d’evacuació, tant de la planta 

baixa com de la planta pis. 

 

Planta Baixa : en aquesta planta no es duu a terme cap tipus d’hospitalització 

ni de tractament intensiu per la qual cosa la longitud dels recorreguts 

d’evacuació fins a alguna sortida de planta no superarà en cap cas els 50 

metres . 

En aquesta planta existeixen 3 sortides cap a l’exterior, 2 sortides que són les 

habituals més una sortida d’emergència. 

 

Planta Primera: en aquesta planta es duu a terme l’hospitalització o tractament 

intensiu de la gent gran resident, és per això que la longitud dels recorreguts 

d’evacuació fins a alguna sortida de planta no superarà els 30 metres . A més, 

cal complir que els recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a arribar a 

algún punt des del qual existeixin almenys dos recorreguts alternatius no 

excedeixi de 15 metres . 

En aquesta planta existeixen tres sortides, dues d’emergència consistents en 

unes escales exteriors situades en la façana de l’edifici i una habitual consistent 

en les escales de comunicació entre planta baixa i planta primera. 

 

Locals Risc Especial : En els locals de risc especial, el recorregut d’evacuació 

màxim fins a alguna sortida del local no pot excedir els 25 metres . 

 

A continuació el que cal realitzar és el dimensionament dels mitjans 

d’evacuació com són portes, escales, etc. Aquest dimensionament es mostra a 

continuació en la Taula M16. 

 

ELEMENT 
DIMENSIONA

T 

DIMENSION

S 

PERSONES 

A EVACUAR 

(hipòtesi 

bloqueig) 

CAPACITAT 

D’EVACUACI

Ó 

Porta Sortida 

Emergència 
05,1≥A  1,60 41 320 
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1 

Porta Sortida 

Emergència 

2 

05,1≥A  1,05 41 210 

Porta Sortida 

Emergència 

3 

05,1≥A  1,05 41 210 

Porta Sortida 

Emergència 

4 

05,1≥A  1,05 29 210 

Porta Sortida 

Emergència 

5 

05,1≥A  1,05 29 210 

Portes 

Habitacions 
05,1≥A  1,05 - - 

Portes 

situades en 

el recorregut 

evacuació 

05,1≥A  1,05 - 210 

Passadís 

Planta Pis 
20,2≥A  2,20 - 440 

Escales 1 i 2 

protegides 

Exteriors 

40,1≥A   29 224 

Taula M16.- Dimensionament dels mitjans d’evacuació i capacitat d’evacuació. 
 

 
Totes les portes que siguin de sortida de planta o de sortida d’edifici i que 

estiguin en els recorreguts d’evacuació seran abatibles amb eix de gir vertical i 

el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les 

zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des 

del costat des del qual provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i 

sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 

A més, totes les portes situades en els recorreguts d’evacuació obriran cap 

enfora. 

 

Les sortides de l’edifici o planta tindran un senyal amb el ròtul “SORTIDA” i 

seran fàcilment visibles des de qualsevol punt del recinte o edifici. 

El senyal amb el ròtul “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ha d’utilitzar-se en tota 

sortida prevista per a ús exclusiu en cas d’emergència. 
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Han de disposar-se senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles 

des de qualsevol punt d’origen de l’evacuació des del qual no es percebin 

directament les sortides o els seus senyals indicatius. 

En els punts dels recorreguts d’evacuació en què existeixin diferents 

alternatives que puguin generar confusió també es disposarà de senyals 

indicatives de direcció, de forma que quedi clarament indicada l’alternativa 

correcta. 

En els recorreguts d’evacuació, en les portes que no siguin de sortida i puguin 

generar confusió en l’evacuació, s’ha de posar un cartell que indiqui “SENSE 

SORTIDA”. 

Tots els senyals han de ser visibles inclòs en cas de fallida del subministre 

elèctric, és a dir, cal col·locar llums d’emergència i/o posar els senyals del tipus 

fotoluminiscents. 

 

 

 2.7.2.4.- Resistència al foc de l’estructura. 
 

Com l’edifici en qüestió ja està construït, el que es detalla a continuació en la 

Taula M17 és la resistència al foc dels materials existents per tal de comprovar 

si compleixen amb la normativa actual contra incendis. 

 

DESCRIPCIÓ 

EXIGÈNCIA 

NORMATIV

A 

RESISTÈNCI

A REAL 

COMPLEIX

? 

Parets de càrrega de tancament 

de l’edifici, parets de formigó de 

50 cm de gruix 

R90 >R240 SI 

Forjat de separació entre Planta 

Baixa i Planta Pis, forjat de 

formigó armat conjunt amb 

cassetons de material ceràmic 

R90 R180 SI 

Parets de la Sala de Caldera, 

parets de material ceràmic (8-

10cm) revestit de ciment per 

ambdues cares 

R90 R90 SI 

Parets de l’Aparcament de 

Vehicles, parets de material 

ceràmic (8-10cm) revestit de 

ciment per ambdues cares 

R90 R90 SI 
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Parets de la sala de maquinària 

de l’ascensor, parets de 

material ceràmic (8-10cm) 

revestit de ciment per ambdues 

cares 

R90 R90 SI 

Taula M17.- Resistència dels materials existents en l’estructura i exigència per normativa. 
 

 

 2.7.2.5.- Instal·lacions de protecció contra incen dis. 
 

Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra 

incendis que s’indiquen en la Taula 1.1 del CTE DB SI 4 de “dotación de 

instalaciones de protección contra incendios”, i que s’indiquen a continuació. 

 

Pel que fa a característiques generals: 

 

• extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B a 15 metres de recorregut en cada 

planta, com a màxim, des de tot origen d’evacuació. 

• En els locals de risc especial cal col·locar un extintor en l’exterior del local i 

pròxim a la porta d’accés, el qual podrà servir a diferents locals o zones. En 

l’interior del local de risc especial s’instal·laran, a més a més, els extintors 

necessaris per a què el recorregut real fins a algun d’ells no superi en cap 

cas els 15 metres (per ser tots els locals de risc especial existents de risc 

baix). 

• Boques incendi: NO NECESSARI 

• Ascensor d’emergència: NO NECESSARI 

• Hidrants exteriors: NO NECESSARI 

• Instal·lació Automàtica de detecció: NO NECESSARI 

 

Pel que fa a característiques específiques de l’ús Hospitalari: 

 

• Columna seca: NO NECESSARI ja que l’alçada d’evacuació no excedeix 

els 15m. 

• Boques d’incendi: s’instal·laran boques d’incendi de 25 mm cada equip. 

• Sistema de detecció i d’alarma d’incendi: s’instal·larà un sistema amb 

detectors i polsadors manuals que han de permetre la transmissió 

d’alarmes locals, generals i la transmissió d’instruccions verbals. 

• Ascensor d’Emergència: NO NECESSARI ja que l’alçada d’evacuació és 

inferior a 15m. 

• Hidrants Exteriors: NO NECESSARI ja que la superfície construïda no 

arriba als 2000m². 
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Els detectors de fums tenen una superfície de vigilància de 60m² 

aproximadament i hi haurà una distància màxima entre detectors de 15m. 

Aquests s’instal·laran en el sector d’incendi que comprèn la Planta Baixa i la 

Planta Pis. 

  

Degut a la continua generació de fums que es produeix en la Cuina i en 

l’Aparcament de vehicles, els detectors de fums no són apropiats. S’instal·laran 

llavors detectors termovelocimètrics, que tenen una superfície de vigilància 

d’aproximadament 20m². 

 

Els polsadors s’instal·laran de manera que no s’hagi de recórrer més de 25m 

fins a trobar-ne un. 

Pel que fa a l’aparcament, no es requereix la instal·lació de cap mitjà de 

detecció i extinció d’incendis a part dels ja mencionats anteriorment com 

detectors termovelocimètrics i extintors portàtils que cal col·locar en els 

recorreguts d’evacuació. 

 

 

2.7.3.- Instal·lació de sanejament 

 

El municipi de Barbens NO compta amb xarxa separativa de recollida d’aigües 

pluvials i fecals, per la qual cosa, la connexió a la xarxa pública de la instal·lació de 

sanejament serà única, amb mescla d’aigües pluvials i fecals. 

Malgrat això, es decideix realitzar una instal·lació separativa de recollida tant 

d’aigües pluvials com fecals per evitar transmissió d’olors, les quals es mesclen en 

una arqueta just abans de la connexió amb la xarxa pública. 

 

Tot el conjunt de canonades que formen la xarxa de sanejament seran de PVC i en 

els trams en què els col·lectors vagin soterrats tindran un diàmetre mínim de 

200mm per evitar embussaments. 

 

La connexió de la xarxa de sanejament de l’edifici a la xarxa pública serà directa, 

sense necessitat de disposar de pou de bombeig degut a què la cota de connexió 

a la xarxa pública és inferior a la cota dels col·lectors soterrats de la instal·lació. 

 

 

 2.7.3.1.- Dimensions de la xarxa d’aigües pluvials . 

 

A continuació, en la Taula M18, es mostra el número de boneres que correspon 

a cada zona de la coberta juntament amb el diàmetre del seu baixant 
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corresponent i en la Figura M9 un plànol on identificar totes les cobertes i la 

situació de les boneres assignades. 

 

DESCRIPCIÓ 
Núm. 

Boneres  

SUP. per 

bonera (m²) 

Factor de 

correcció 
Diàmetre 

Baixant (mm) 

Zona  C1 3 49,25 0,9 90 

Zona C2 3 49,25 0,9 90 

Zona C3 2 13,30 0,9 90 

Zona C4 2 13,30 0,9 90 

Zona C5 2 2,58 0,9 90 

Taula M18.- Número de boneres i diàmetre dels baixants de recollida d’aigües pluvials. 
 
 

  
Figura M9.- Plànol de coberta amb la situació de les boneres i els baixants. 

 
 

Un cop l’aigua pluvial és recollida per les boneres i conduïda a nivell de terra 

pels baixants, aquesta és transportada fins a una arqueta de registre on es 

mesclen totes les aigües pluvials provinents de la coberta. 

 

Tots els col·lectors de recollida d’aigua dels baixants aniran soterrats i, per tant, 

tindran un diàmetre de 200mm per a evitar embussaments. 

 

Al peu de cada baixant pluvial caldrà preveure una arqueta de registre de 

60x60cm degut a què el col·lector de sortida és de 200mm. 

 

Per tal de veure l’esquema de principi de la xarxa d’aigües pluvials o la 

distribució de les canonades per l’edifici veure plànols número 12, 13, 14 i 15. 
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 2.7.3.2.- Dimensions de la xarxa d’aigües fecals. 

 

Per a la realització del càlcul dels elements de la xarxa d’aigües fecals el primer 

que s’ha fet ha estat dividir l’edifici en dues plantes diferents degut a què la 

distribució dels punts de generació d’aigües fecals no guarden cap relació: 

Planta Baixa i Planta Pis. 

 

Planta Baixa  

 

El primer que s’ha fet ha estat mirar els elements de la Planta Baixa on es 

generen aigües fecals i, mitjançant l’assignació d’unitats de descàrrega 

marcada pel CTE DB HS5, dimensionar el diàmetre del sifó i la derivació de 

cada aparell. Aquests valors es poden veure a continuació en la Taula M19. 

 

APARELL IDENTIFICACIÓ 
UDs 

DESCÀRREGA 

Ø min. SIFÓ I 

DERIVACIÓ 

(mm) 

Lavabo  L 2 40 

Bidet  B 3 40 

Rentador NO 

domèstic 
RC 6 50 

Urinari U 2 40 

Inodor I 5 110 

Taula M19.- Unitats de descàrrega i dimensions del sifó i derivació dels aparells de la PB. 
 

Un cop conegudes les dimensions dels sifons i derivacions de tots els aparells, 

les aigües fecals que generen són recollides per col·lectors ramals els quals 

condueixen l’aigua fins als col·lectors horitzontals soterrats. Degut a què en la 

instal·lació hi ha inodors, el tamany de tots els col·lectors ramals serà de 

110mm. 

 

Tots els col·lectors horitzontals soterrats tindran un diàmetre de 200mm. 

 

Planta Pis  

 

 El primer que s’ha fet ha estat mirar els elements de la Planta Pis on es 

generen aigües fecals i, mitjançant l’assignació d’unitats de descàrrega 

marcada pel CTE DB HS5, dimensionar el diàmetre del sifó i la derivació de 

cada aparell. Aquests valors es poden veure a continuació en la Taula M20. 
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APARELL IDENTIFICACIÓ 
UDs 

DESCÀRREGA 

Ø min. SIFÓ I 

DERIVACIÓ 

(mm) 

Lavabo  L 2 40 

Bidet  B 3 40 

Rentadora 

Industrial 
RI 6 50 

Dutxa D 3 50 

Inodor I 5 110 

Taula M20.- Unitats de descàrrega i dimensions del sifó i derivació dels aparells de la PP. 
 

Un cop conegudes les dimensions dels sifons i derivacions de tots els aparells, 

les aigües fecals que generen són recollides per col·lectors ramals els quals 

condueixen l’aigua fins als col·lectors horitzontals soterrats. Degut a què en la 

instal·lació hi ha inodors, el tamany de tots els col·lectors ramals serà de 

110mm. 

 

En la Planta Pis es poden identificar tres zones diferents de generació d’aigües 

fecals, per la qual cosa s’ha dissenyat la instal·lació amb 3 baixants fecals que 

conduiran aquestes aigües fins als col·lectors horitzontals soterrats de la Planta 

Baixa. 

 

Tots els Baixants Fecals tindran un diàmetre de 110mm. 

 

Tots els col·lectors horitzontals soterrats tindran un diàmetre de 200mm. 

 

 

 2.7.3.3.- Dimensions de la xarxa de ventilació. 

 

Tota xarxa de recollida d’aigües, tant residuals com pluvials, ha de disposar de 

la corresponent xarxa de ventilació per evitar la propagació d’olors molestes 

que s’hi puguin generar. El disseny d’aquesta xarxa es realitza segons el que 

disposa la normativa del CTE DB HS 5. 

 

En aquest cas, degut a què l’edifici disposa de menys de 7 plantes, 

concretament disposa de Planta Baixa més Planta Pis, serà suficient un 

subsistema de ventilació primària . 

 

Tota sortida de ventilació primària estarà situada a més de 6 metres de 

qualsevol altre punt de presa d’aire exterior, ja sigui per a climatització o altres 

usos, i ha de sobrepassar-lo en alçada. 
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A més, totes les sortides de ventilació que es disposin estaran protegides 

contra l’entrada de cossos estranys i funcionaran segons el principi del tub de 

Venturi, és a dir, l’acció del vent afavorirà l’expulsió dels gasos 

 
Subsistema de ventilació primària  

 

El subsistema de ventilació primària tindrà el mateix diàmetre que la baixant de 

la qual és prolongació i es prolongarà 1,30 metres per sobre de la coberta per 

ser aquesta del tipus NO transitable. 

 

- el conducte de ventilació de qualsevol baixant pluvial tindrà un diàmetre de 

90mm  i es prolongarà 1,30metres per sobre de la coberta. 

 

- el conducte de ventilació de qualsevol baixant fecal tindrà un diàmetre de 

110mm  i es prolongarà 1,30metres per sobre de la coberta. 

 

 

2.7.4.- Instal·lació d’energia solar 

 

La instal·lació solar dissenyada en aquest projecte té la finalitat d’obtenir energia 

en forma de temperatura, no en forma d’electricitat. 

 

A més, la solució adoptada és la Energia Solar Activa de Baixa Temperatura 

(T<100ºC), ja que el que es pretén és produir Aigua Calenta Sanitària (T=60ºC). 

 

Per tant, la instal·lació estarà formada pels 3 subsistemes que ha de tenir tota 

instal·lació ( subsistema col·lector, subsistema d’emmagatzematge i subsistema de 

distribució) i serà de tipus tancat amb acumulador que alhora farà de bescanviador. 

 

 

 2.7.4.1.- Tipificació de l’edifici. 

 

L’edifici objecte d’aquest projecte està situat en el municipi de Barbens, ubicat 

en una finca en la qual existeix un altre edifici, però que en cap cas suposa una 

barrera en la captació de l’energia solar. No hi ha més edificis al seu voltant, 

ratificant el fet que no existeixen barreres en la captació d’energia solar. 

En aquest cas en concret, no es tracta ni d’una obra nova (en les quals és 

d’obligat compliment el CTE DB HE) ni tampoc d’una rehabilitació de l’edifici 

(on també és d’obligat compliment la normativa ja exposada); si més no, els 

propietaris han mostrat l’interés en la instal·lació d’aquest sistema d’energia 

renovable de subministre d’ACS. 
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Tant és així que en aquest annex es procedeix al càlcul de la contribució 

mínima d’energia solar per a ACS i al posterior càlcul de la corresponent 

instal·lació, tot complint la normativa vigent del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

 

 2.7.4.2.- Contribució solar mínima. 

 

La contribució solar mínima que haurà d’aportar la instal·lació serà aquella més 

restrictiva d’entre el que indiquin les tres normatives següents: 

 

- CTE DB HE4 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer d’Ecoeficiència 

- Ordenança municipal del municipi de Barbens d’Ecoeficiència. 

 

El municipi de Barbens no disposa d’ordenança municipal d’Ecoeficiència, per 

la qual cosa es valoraran només les normatives del CTE i del Decret 21/2006.  

 

Segons el CTE, la contribució mínima d’energia solar en la producció d’ACS ha 

de ser del 50% mentre que el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència indica que 

aquesta contribució mínima ha de ser del 60% 

 

La contribució mínima d’energia solar serà, per tant, del 60%. 

 

 

 2.7.4.3.- Orientació i inclinació òptimes dels capt adors. 

 

L’orientació òptima dels captadors serà cap al Sud i la inclinació òptima, degut 

a què la instal·lació funcionarà tot l’any, serà la corresponent a la latitud 

geogràfica. Es mostra a continuació en la Taula M21. 

 

ORIENTACIÓ 

CAPTADORS 

LATITUD 

GEOGRÀFICA 

PERÍODE 

FUNCIONAMENT 
INCLINACIÓ 

CAPTADORS 

SUD 41,6797º Tot l’any 41º 

Taula M21.- Latitud geogràfica i inclinació dels captadors. 
 

 

 2.7.4.4.- Nombre de captadors solars. 

 

El càlcul del número de captadors solars es realitza a partir de les necessitats 

energètiques anuals i l’energia neta disponible anual. 



Disseny de les instal·lacions d’una Residència per a la gent gran 
 
 
 

 
MEMÒRIA  Jose Plaza Garcia - 47 - 

 

El model de captador solar pla escollit per a la instal·lació és un captador de la 

marca WOLF, model TopSon TX d’alt rendiment, les característiques del qual 

es mostren a continuació en la Taula M22. 

 

Panell Wolf  model TopSon TX . Alt rendiment segons DIN 4757. Homologat 

per MINER i IDAE. 

Absorció d’energia 97% Cabal recomanat 90 l/h 

Emissió (pèrdues per 

radiació) 

5% Pèrdues de càrrega 20 mbar 

Resistència tèrmica màx. 200ºC Pressió de règim 

admissible 

2-10 bar 

Superfície 2m² Pes  45 kg 

Capacitat 1 L 

 

  

Taula M22.- Característiques del panell solar WOLF TopSon TX. 
 

 Amb tot això, els valors obtinguts són (veure annex 4 de càlculs): 

 

- ENERGIA NETA DISPONIBLE ANUAL: 947,19 kW·h/m²  

- NECESSITATS ENERGÈTIQUES ANUALS: 72520,2 kW·h 

 

Per tant, la superfície de captació solar per a produir el 100% de l’energia 

necessària per a escalfar l’aigua és de 76,56m². 

 

Però només es necessita aportar un 60% d’energia solar a la instal·lació per a 

produir l’ACS, per tant, la superfície de captació serà de 45,95m², el que 

equival a un total de 23 captadors . 

 

 

 2.7.4.5.- Distància entre captadors i dipòsit d’acu mulació. 

 

Per evitar que  els captadors es facin ombra entre ells mateixos cal deixar una 

separació mínima entre captadors de 3,758 m. 

 

Degut a què el consum d’ACS és constant al llarg del dia (3916,2 l/dia), el RITE 

indica que el volum del dipòsit d’acumulació ha d’estar comprès entre el 80 i el 

100% del consum diari. 

Segons els càlculs realitzats en el dimensionat de les instal·lacions d’aigua 

freda sanitària i aigua calenta sanitària, el dipòsit d’ACS a instal·lar és de 3378 

litres , que correspon al 86,25% del consum diari, valor que es pot prendre com 

a correcte segons normativa. 

Aquest anirà instal·lat al costat de la caldera en la mateixa sala de calderes. 
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El dipòsit d’acumulació seleccionat és de la marca LAPESA, model MATER 

VITRO de 3500 litres  de capacitat. 

 

 

 2.7.4.6.- Disposició dels captadors solars. 

 

Els captadors solars tenen una superfície unitària de 2m² i, tal i com s’ha 

calculat, cal que mantinguin una distància mínima de 3,758m. 

Tal i com s’ha mostrat anteriorment, el funcionament òptim dels captadors 

passa per orientar-los cap al sud terrestre i amb una inclinació igual a la latitud 

de l’indret on s’instal·lin, és a dir, 41º. 

La coberta principal de l’edifici és no transitable i té una superfície de 295,5m², 

espai suficient per a contenir els 23 captadors solars i guardar les distàncies 

mínimes per tal que no es facin ombres entre ells. 

Gràcies a què es tracta d’una coberta plana, els captadors es disposaran de 

manera que quedin orientats al sud i amb la inclinació que marca la normativa. 

Els captadors solars es disposaran en la coberta en dos files de 8 captadors en 

paral·lel (cada fila de 8 captadors tindrà dos grups de 4 captadors cada un 

connectats en paral·lel i alhora, aquests dos grups connectats en paral·lel 

també) i una tercera fila amb 7 captadors en paral·lel amb les altres dues (en 

aquesta fila hi haurà 4 captadors en paral·lel i aquests, alhora, en paral·lel amb 

els 3 connectors restants, que també estaran en paral·lel entre ells. Les tres 

files estaran connectades entre elles en paral·lel també. 

La disposició dels captadors solars en la coberta es pot observar a continuació 

en la Figura M10. 
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Figura M10.- Disposició dels captadors en la coberta. 

 

 

2.7.4.7.- Avaluació de les pèrdues per orientació i  inclinació. 

 

 Les pèrdues per orientació i inclinació es calculen en funció de: 

 

- angle d’inclinació β definit com l’angle que forma la superfície dels mòduls 

amb el pla horitzontal.  

- angle d’azimut α definit com l’angle entre la projecció sobre el pla 

horitzontal de la normal a la superfície del mòdul i el meridià de l’indret on 

es col·loqui la instal·lació. Els valors típics són 0º per a mòduls orientats al 

sud, -90º per a mòduls orientats a l’est i +90º per a mòduls orientats a 

l’oest. 

 

En el cas del present projecte, els valors d’inclinació i azimut són: 

 

- β= +41º 

- α= +0º (degut a l’orientació dels captadors en la coberta) 

 

Amb tots aquests valors es poden obtenir les pèrdues per orientació i inclinació, 

les quals hauran de ser inferiors a les màximes establertes per la normativa. 

Aquests valors es poden observar a continuació en la Taula M23. 
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  Pèrdues LÍMIT 

CAS 

ORIENTACIÓ 
I 

INCLINACIÓ SOMBRES TOTAL 

Pèrdues REALS 

GENERAL 10% 10% 15% 0-5% 

SUPERPOSICIÓ 20% 15% 30% 0-5% 
INTEGRACIÓ 
ARQUITECTÒNICA 

40% 20% 50% 

0-5% 

Taula M23.- Valor de pèrdues per orientació i inclinació i pèrdues màximes admissibles. 
 

 

2.7.4.8.- Selecció del fluid caloportador 
 

El fluid caloportador podria ser aigua de la xarxa, aigua desmineralitzada o 

aigua amb additius. Però cal protegir la instal·lació degut a què la temperatura 

mínima de Lleida en els últims anys ha estat de -11ºC, per això la instal·lació 

estarà protegida amb un producte químic no tòxic amb calor específic superior 

a 3 kJ/kgºK, a 5ºC menys de la temperatura mínima històrica, amb la finalitat de 

no produir danys en el circuit primari degut a les possibles gelades. 

Un dels anticongelants més utilitzats és el propilenglicol, per la qual cosa el 

fluid caloportador a utilitzar serà una mescla d’aigua de xarxa amb 

propilenglicol amb les propietats detallades a continuació en la Taula M24. 

 

 
Taula M24.- Propietats de la mescla d’aigua amb propilenglicol. 

 

 

2.7.4.9.- Dimensions de la xarxa de distribució i r amals. 

 

El primer que cal fer per a dimensionar la xarxa de distribució i els seus ramals 

és establir una velocitat de circulació del fluid a través de les canonades. Les 

velocitats de càlcul emprades es poden veure en la Taula M25. 
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TIPUS DE CANONADA  VELOCITAT DE L’AIGUA (m/s)  

Ramal 0,3 - 1,5 

Col·lectors  0,3 - 1,5 

Taula M25.- Velocitats de circulació de l’aigua en el circuit d’energia solar. 
 

Totes les canonades seran de coure i aniran aïllades tèrmicament amb espuma 

elastomèrica tipus Armaflex de gruixos com els indicats en la Taula M10. A 

més, totes aquelles canonades que discorrin per l’exterior portaran un 

recobriment addicional de protecció de l’aïllament. 

El procediment de càlcul del diàmetre de les canonades és el mateix que 

l’utilitzat en càlcul de les canonades d’ACS i AFS. Els diferents diàmetres de les 

canonades del circuit primari de la instal·lació solar es poden veure a 

continuació en la Taula M26. 

 

TRAM 
Velocitat de 
l'aigua (m/s) Cabal (l/s) Dn (mm) 

Canonada 
seleccionada (mm)  

0-1 1,5 0,575          22,09   26/28 Cu 

tram 1-2 1,5 0,375          17,84   20/22 Cu 

tram 2-3 1,5 0,175          12,19   13/15 Cu 

 tram 1-1.1 1,5 0,2          13,03   16/18 Cu 

tram 1.1-1.2 1,5 0,175          12,19   13/15 Cu 

tram 1.2-1.3 1,5 0,15          11,28   13/15 Cu 

tram 1.3-1.4 1,5 0,125          10,30   13/15 Cu 

tram 1.4-1.5 1,5 0,1            9,21   13/15 Cu 

tram 1.5-1.6 1,5 0,075            7,98   13/15 Cu 

tram 1.6-1.7 1,5 0,05            6,51   13/15 Cu 

tram 1.7-1.8 1,5 0,025            4,61   13/15 Cu 

tram 1.9-1.10 1,5 0,025            4,61   13/15 Cu 

tram 1.10-1.11 1,5 0,05            6,51   13/15 Cu 

tram 1.11-1.12 1,5 0,075            7,98   13/15 Cu 

tram 1.12-1.13 1,5 0,1            9,21   13/15 Cu 

tram 1.13-1.14 1,5 0,125          10,30   13/15 Cu 

tram 1.14-1.15 1,5 0,15          11,28   13/15 Cu 

tram 1.15-1.16 1,5 0,175          12,19   13/15 Cu 

tram 1.16-1.17 1,5 0,2          13,03   16/18 Cu 

 tram 2-2.1 1,5 0,2          13,03   16/18 Cu 

tram 2.1-2.2 1,5 0,175          12,19   13/15 Cu 

tram 2.2-2.3 1,5 0,15          11,28   13/15 Cu 

tram 2.3-2.4 1,5 0,125          10,30   13/15 Cu 

tram 2.4-2.5 1,5 0,1            9,21   13/15 Cu 

tram 2.5-2.6 1,5 0,075            7,98   13/15 Cu 

tram 2.6-2.7 1,5 0,05            6,51   13/15 Cu 

tram 2.7-2.8 1,5 0,025            4,61   13/15 Cu 
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tram 2.9-2.10 1,5 0,025            4,61   13/15 Cu 

tram 2.10-2.11 1,5 0,05            6,51   13/15 Cu 

tram 2.11-2.12 1,5 0,075            7,98   13/15 Cu 

tram 2.12-2.13 1,5 0,1            9,21   13/15 Cu 

tram 2.13-2.14 1,5 0,125          10,30   13/15 Cu 

tram 2.14-2.15 1,5 0,15          11,28   13/15 Cu 

tram 2.15-2.16 1,5 0,175          12,19   13/15 Cu 

tram 2.16-2.17 1,5 0,2          13,03   16/18 Cu 

 tram 3-3.1 1,5 0,175          12,19   13/15 Cu 

tram 3.1-3.2 1,5 0,15          11,28   13/15 Cu 

tram 3.2-3.3 1,5 0,125          10,30   13/15 Cu 

tram 3.3-3.4 1,5 0,1            9,21   13/15 Cu 

tram 3.4-3.5 1,5 0,075            7,98   13/15 Cu 

tram 3.5-3.6 1,5 0,05            6,51   13/15 Cu 

tram 3.6-3.7 1,5 0,025            4,61   13/15 Cu 

tram 3.8-3.9 1,5 0,025            4,61   13/15 Cu 

tram 3.9-3.10 1,5 0,05            6,51   13/15 Cu 

tram 3.10-3.11 1,5 0,075            7,98   13/15 Cu 

tram 3.11-3.12 1,5 0,1            9,21   13/15 Cu 

tram 3.12-3.13 1,5 0,125          10,30   13/15 Cu 

tram 3.13-3.14 1,5 0,15          11,28   13/15 Cu 

tram 3.14-3.15 1,5 0,175          12,19   13/15 Cu 

tram 2.17-1.17 1,5 0,375          17,84   20/22 Cu 

tram 1.17-retorn 1,5 0,575          22,09   26/28 Cu 
Taula M26.- Diàmetres de les canonades de la instal·lació SOLAR. 

 

 

2.7.4.10.- Característiques del grup de pressió. 

 

Per tal de definir el grup de pressió de la instal·lació solar s’han tingut en 

compte les següents consideracions inicials: 

- Pèrdues per aspiració del grup: 5m de c.d.a. 

- Pèrdues per circulació del fluid a través del panell: 0,2m de c.d.a. 

 

Pel cas de la bomba d’impulsió de la instal·lació solar , les dades necessàries 

per a realitzar la selecció són: 
 

Pèrdua de càrrega a 

vèncer (m c.d.a.) 

Cabal a impulsar Potència de la bomba 

(CV) 

36,03 (360 kPa) 
0,575 (l/s) – 2,07 

(m³/h) 
0,345 
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Característiques i model de la bomba seleccionada: 
 
La bomba seleccionada ha estat de la marca CALPEDA, model MXH 204E , de 

característiques especificades a continuació: 

 

- cabal màxim: 2 m³/h 

- alçada màxima: 37,5 metres 

- potència màxima: 0,75 CV. 

 

S’instal·laran dues bombes en paral·lel com a mesura de seguretat en front de 

la fallida d’alguna d’elles, evitant així que la instal·lació quedi parada i pugui 

patir avaries degut a l’excés de temperatura en el seu interior. 

 

 

2.7.4.11.- Càlcul del vas d’expansió. 

 

És necessari instal·lar un vas d’expansió en el circuit primari de la instal·lació 

solar per tal que absorbeixi les fluctuacions en el volum del fluid caloportador 

degut als constants canvis de temperatura. 

El volum del vas d’expansió es determina segons l’establert en el RITE en la 

seva ITE 02.8.4 i en la norma UNE 100155:2004. 

 

Per un costat es calcula el volum total de fluid que cap en la instal·lació i, a 

continuació, els factors de dilatació tant de l’aigua com de l’anticongelant, en 

aquest cas propilenglicol. Un cop coneguts aquests valors, es calcula la 

dilatació màxima que pot tenir el fluid caloportador i s’obté el volum mínim del 

vas d’expansió. 

 

En aquest cas, els resultats obtinguts indiquen que el vas d’expansió ha de 

tenir un volum mínim de 7,56 litres. De totes maneres, per estar del costat de la 

seguretat s’ha seleccionat el següent vas d’expansió: 

 

ROCA, model VASOFLEX de 50 litres  

 

 

2.7.4.12.- Dimensionament de la canonada de buidatg e. 

 

Segons la ITE 2.8.3, les instal·lacions que consisteixin en circuits tancats cal 

dissenyar-les de forma que es puguin buidar parcial o totalment en cas de ser 

necessari. A aquests efectes, la mateixa instrucció ofereix una taula de 

potències de la instal·lació en funció de les quals varia el diàmetre de la 

canonada de buidatge. 
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Per tant, degut a què la instal·lació projectada té una potència de 50 kW 

aproximadament, s’instal·larà una canonada de buidatge de 20mm  de 

diàmetre. 

 

 

2.7.4.13.- Equip de suport energètic. 

 

La instal·lació solar ha de comptar amb un equip de suport energètic per als 

casos en què la instal·lació solar no és capaç d’aprofitar l’energia del sol i hi ha 

demanda d’ACS. Aquest equip ha de ser autònom i ha de poder funcionar amb 

algun tipus d’energia que sigui NO renovable. 

 

Equip de suport energètic seleccionat: 

 

L’equip de suport energètic seleccionat ha estat una caldera de gasoil de la 

marca ACV, model HM100N capaç de subministrar tant aigua calenta sanitària 

com aigua calenta per a calefacció. 

 

 

2.7.4.14.- Regulació i control del sistema de la in stal·lació solar. 

 

La instal·lació de captadors solars, juntament amb el dipòsit acumulador, anirà 

controlada per un sistema de regulació i control. 

Aquesta central de regulació i control fa la lectura de la temperatura del fluid 

caloportador a l’entrada del dipòsit acumulador i la lectura de la temperatura de 

l’aigua a la sortida del dipòsit mitjançant dues sondes de temperatura. Quan 

l’aigua surt del dipòsit acumulador, passa sempre a través de la caldera. Si la 

lectura de la sonda de temperatura a la sortida del dipòsit acumulador és igual 

o superior a l’establerta com a temperatura de funcionament (60ºC), l’aigua 

passa a través de la caldera però no es sotmet a cap tipus d’escalfament. Un 

cop surt de la caldera, mitjançant una electrovàlvula de tres vies, es mescla 

l’aigua calenta amb aigua freda per tal d’aconseguir una temperatura propera a 

la de distribució, és a dir, 50ºC. 

Si la temperatura de l’aigua a la sortida del dipòsit acumulador és inferior a la 

temperatura establerta com a temperatura de treball, en passar l’aigua per la 

caldera, aquesta l’escalfa fins a la temperatura d’acumulació, 60ºC. A la sortida, 

l’aigua calenta és mesclada amb aigua freda mitjançant una electrovàlvula de 

tres vies, per tal d’aconseguir una temperatura propera a la de distribució, 

50ºC. 

En el dipòsit acumulador hi ha una sonda de temperatura que en cas de 

realitzar una lectura de la temperatura de l’aigua igual a 95ºC, s’obrirà una de 

les vàlvules del dipòsit per a alliberar aigua calenta directament a la xarxa de 
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clavegueram, permetent així l’entrada d’aigua freda i disminuir la temperatura 

d’acumulació. 

Si la lectura de la temperatura de retorn al dipòsit del fluid caloportador és 

inferior a la temperatura establerta, la instal·lació solar s’aturarà per tal de no 

estar funcionant sense possibilitat d’aprofitar l’energia solar (com en períodes 

nocturns o dies que no faci sol en general). 

 

 

2.7.5.- Instal·lació de climatització i ventilació 

 

L’objecte d’aquest apartat és realitzar un càlcul de càrregues tèrmiques adequat i 

òptim per a la instal·lació de climatització, incloent-hi tant la calefacció, com la 

refrigeració i la ventilació, tot seguint la normativa vigent, per tal d’obtenir així les 

potències de climatització i els cabals necessaris per tal de, en un futur, 

seleccionar els equips necessaris i fer el disseny de canonades de distribució 

d’aire i aigua. 

 

 

2.7.5.1.- Condicions de disseny 

 

Les condicions interiors de disseny són les marcades en el RITE, en la seva 

IT1.1 i es mostren a continuació: 

 

Estiu:  entre 23 i 25ºC de temperatura i entre 45 i 60% d’humitat relativa 

Hivern:  entre 21 i 23ºC de temperatura i entre 40 i 50% d’humitat relativa 
 

Les condicions exteriors de disseny són funció de l’indret on es realitzi el 

disseny de la instal·lació, que en aquest cas és Barbens (Lleida), i les 

condicions exteriors es poden extreure o bé de dades històriques o bé de 

programes de càlcul. En aquest cas s’han extret del programa de càlcul 

DpClima i són: 

 

Estiu:  35,8ºC de temperatura màxima i 25,1% d’humitat relativa 

Hivern:  -4,6ºC de temperatura mínima i 85% d’humitat relativa 

 

L’aire interior ha de tenir una qualitat IDA2 equivalent a “aire interior de bona 

qualitat per a oficines, residències d’avis i d’estudiants, sales de lectura, 

museus, etc”, per la qual cosa el nombre de renovacions hora es calcularà en 

funció d’aquest paràmetre (12,5 dm³/s·pers ). Això significa que quan 

s’introdueixi aire exterior per a realitzar la ventilació, aquest aire haurà de ser 

filtrat juntament amb l’aire de recirculació. 
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L’aire exterior, degut a què Barbens és una zona rural, es pot classificar segons 

el RITE com ODA2: aire amb altes concentracions de partícules. Això significa 

que la filtració que s’haurà de dur a terme serà amb filtres del tipus F8. 

 

 

2.7.5.2.- Divisió de l’edifici en sales, ocupació d e cada sala segons CTE 

DB SI i volum de renovació 

 

Per tal de poder garantir una correcta climatització i ventilació de l’edifici, 

aquest s’ha dividit en sales diferents per tal de considerar cadascuna d’elles 

per separat i obtenir així un grau de confort òptim en tots els indrets de l’edifici. 

Les sales en què s’ha dividit l’edifici juntament amb l’ocupació de cada sala es 

pot veure a continuació en la Taula M27. 

 

Identificació  
Descripció 

Zona 
Àrea 
(m²) 

Nº 
persone

s 

dm³/s·pe
rs 

dm³/
s m³/h  Volum 

sala (m³)  

Nº de 
renovaci
ons hora  

PLANTA BAIXA 
Sala 1 Sala d’estar 

i recuperació 
i/o 

rehabilitació 

20,3 11 12,5 137,5 495 50,8 9,8 

Sala 2 Traster 6,1 1 0,7 l/s·m² 4,3 15,48 15,3 1,0 

Sala 3 Sala d’estar, 
televisió, 
lectura i 

entretenime
nt 

41,63 21 12,5 262,5 945 104,1 9,1 

Sala 4 Menjador 32,4 31 12,5 387,5 1395 81,0 17,2 

Sala 5 Cuina 12,5 7 10 l/s·m² 125 450 31,3 14,4 

Sala 6 Despatx / 
Consulta 
mèdica 

9,3 1 12,5 12,5 45 23,3 1,9 
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Sala 7 Sala d’estar, 
jocs i 

entretenime
nt 

45,35 23 12,5 287,5 1035 113,4 9,1 

Sala 8 Aparcament 
de vehicles 
(3 vehicles) 

99,95 3 120 
l/s·vehicl

e 

360 1296 249,9 5,2 

Sala L1 Lavabo 1 
Planta Baixa 

3 1 15 l/s 15 54 7,5 7,2 

Sala L2 Lavabo 2 
Planta Baixa 

2,95 1 15 l/s 15 54 7,4 7,3 

Sala L3 Lavabo 3 
Planta Baixa 

2,65 1 15 l/s 15 54 6,6 8,2 

Sala L4 Lavabo 4 
Planta Baixa 

2,8 1 15 l/s 15 54 7,0 7,7 

Sala L5 Lavabo 5 
Planta Baixa 

2,96 1 15 l/s 15 54 7,4 7,3 

PLANTA PIS 
Sala 9 Passadís o 

zona 
distribució 
planta pis 

80,99 6 12,5 75 270 202,5 1,3 

Sala 10 Habitació 
per a 

residents 
núm. 1 

9 1 12,5 12,5 45 22,5 2,0 

Sala 11 Habitació 
per a 

residents 
núm. 2 

13,23 1 12,5 12,5 45 33,1 1,4 

Sala 12 Habitació 
per a 

residents 
núm. 3 

15,93 2 12,5 25 90 39,8 2,3 
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Sala 13 Habitació 
per a 

residents 
núm. 4 

7,71 1 12,5 12,5 45 19,3 2,3 

Sala 14 Habitació 
per a 

residents 
núm. 5 

8,32 1 12,5 12,5 45 20,8 2,2 

Sala 15 Habitació 
per a 

residents 
núm. 6 

6,97 1 12,5 12,5 45 17,4 2,6 

Sala 16 Habitació 
per a 

residents 
núm. 7 

11,34 1 12,5 12,5 45 28,4 1,6 

Sala 17 Habitació 
per a 

residents 
núm. 8 

11,94 1 12,5 12,5 45 29,9 1,5 

Sala 18 Habitació 
per a 

residents 
núm. 9 

5,05 1 12,5 12,5 45 12,6 3,6 

Sala 19 Habitació 
per a 

residents 
núm. 10 

9,52 1 12,5 12,5 45 23,8 1,9 

Sala 20 Habitació 
per a 

residents 
núm. 11 

12,44 1 12,5 12,5 45 31,1 1,4 

Sala 21 Habitació 
per a 

residents 
núm. 12 

5,3 1 12,5 12,5 45 13,3 3,4 

Sala 22 Habitació 
per a 

residents 
núm. 13 

16,22 2 12,5 25 90 40,6 2,2 
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Sala 23 Habitació 
per a 

residents 
núm. 14 

11,3 1 12,5 12,5 45 28,3 1,6 

Sala 24 Habitació 
per a 

residents 
núm. 15 

13,61 1 12,5 12,5 45 34,0 1,3 

Sala 25 Habitació 
per a 

treballadors 

5,77 1 12,5 12,5 45 14,4 3,1 

Sala 26 Habitació 
per a 

residents 
núm. 16 

11,96 1 12,5 12,5 45 29,9 1,5 

Sala 27 Bugaderia 7,01 11 12,5 137,5 495 17,5 28,2 

Sala L6 Lavabo 6 
Planta Pis 

3,24 1 15 l/s 15 54 8,1 6,7 

Sala L7 Lavabo 7 
Planta Pis 

4 1 15 l/s 15 54 10,0 5,4 

Sala L8 Lavabo 8 
Planta Pis 

5,35 1 15 l/s 15 54 13,4 4,0 

Sala L9 Lavabo 9 
Planta Pis 

3,15 1 15 l/s 15 54 7,9 6,9 

Sala L10 Lavabo 10 
Planta Pis 

3,1 1 15 l/s 15 54 7,8 7,0 

Taula M27.- Ocupació i renovacions/hora d’aire a realitzar en cada sala de l’edifici. 
 

 

2.7.5.3.- Càlcul de càrregues tèrmiques de la Plant a Baixa 

 

A continuació, en la Taula M28, es mostra la divisió en sales que s’ha realitzat 

de la planta baixa, amb les seves superfícies, volums i tipus de càrrega interna. 

 

Denominación Superficie 

(m²) 

Volumen 

(m³) 

Recinto Carga 

interna 

Almacen 113.88 246.55 Habitable Baja 

Aseo Vivienda 3.33 7.21 Habitable Baja 

Aseo Vivienda 3.2 6.93 Habitable Baja 

Aseo Vivienda 2.91 6.3 Habitable Baja 
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Comedor (no 

fumadores) 

32.89 71.2 Habitable Alta 

Almacen 13.82 29.91 Habitable Baja 

Trastero 5.6 12.13 Habitable Baja 

Aseo Vivienda 2.44 5.29 Habitable Baja 

Aseo Vivienda 2.68 5.79 Habitable Baja 

Almacen 8.09 17.52 Habitable Baja 

Cocina 12.6 27.29 Habitable Alta 

Almacen 7.93 17.16 Habitable Baja 

Oficina 16.82 36.42 Habitable Baja 

Sala de descanso 52.4 113.44 Habitable Baja 

Oficina 70.64 152.93 Habitable Baja 

Taula M28.- Descripció arquitectònica de les sales que formen la Planta Baixa. 
 

 

A continuació, en la Taula 29, es mostra el resum de càrregues tèrmiques a 

l’HIVERN de les sales de la Planta Baixa . 

 

Local Tran
sm. 
Qst 
(W) 

Infiltra
c. Qsi 
(W) 

 Ap. int. 
Qsaip 

(W) 

Suplem. 
Qss (W)  

Fs 
(%) 

Qc 
(W) 

Aseo 
Vivienda 

69 411 0 48 10 581 

Aseo 
Vivienda 

190 401 0 59 10 715 

Aseo 
Vivienda 

60 409 0 47 10 568 

Comedor 
(no 

fumadore
s) 

1414 9699 0 1111 10 1344
6 

Aseo 
Vivienda 

118 306 0 42 10 513 

Aseo 
Vivienda 

26 353 0 38 10 459 

Oficina 424 548 0 97 10 1176 
Sala de 
descans

o 

1869 8176 0 1005 10 1215
5 

Oficina 2896 11264 0 1416 10 1713
4 

Suma 7066 31567 0 3863 
  Total Zona (W): 4674

6  
Taula 29.- Resum de càrregues tèrmiques a l’HIVERN en les sales de la Planta Baixa. 
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A continuació, en la Taula M30, es mostra el resum de càrregues tèrmiques a 

l’ESTIU de les sales de la Planta Baixa . 

 

 CARGA SENSIBLE 
Local Qsr(W) Qstr(W)  Qst(W)  Qsi(W)  Qsai(W)  Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qse(W) 

Oficina   201 124 563 10 977  977 
Sala de 

descanso 
  855 386 1511 10 3027  3027 

Oficina   1945 520 2334 10 5279  5279 
Comedor 

(no 
fumadores) 

  824 242 2362 10 3771  3771 

SUMA    3825 1272 6770  13054  13054 
 

 CARGA LATENTE 
 Local  Qli(W) Qlai(W)   Fs(%) Ql(W) Qlv(W)  Qle(W) 
Oficina -9 120 10 122  122 

Sala de descanso -28 105 10 85  85 
Oficina -38 480 10 486  486 

Comedor (no 
fumadores) 

-18 1034 10 1118  1118 

 SUMA  -93 1739  1811  1811 
 

   Carga Total Zona (W)  14864   Carga Efectiva Total Zona (W)  14864  
Taula M30.- Resum de càrregues tèrmiques a l’ESTIU en les sales de la Planta Baixa. 

 
 

 

2.7.5.4.- Característiques dels equips de producció  de fred i calor de la PB 

 

ZONA ZM1:Zona Màquina 1 – HIVERN (Planta Baixa)  

Sistema: Fan-coils. 

 

HIVERN 

 

PTC (kW): 46,746. 

Condiciones usuales 

 - Tª agua entrada batería Fan-coils: 45º.  

 - Tª agua salida batería Fan-coils: 40º.  

 

HIVERN  

 

EXTERIOR  

Temperatura (ºC): -3 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00236 

 

INTERIOR  
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Temperatura (ºC): 21 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00614 

Qc (W): 43.910,9 

 

ENTRADA EN LA BATERÍA D’ESCALFAMENT  

Temperatura (ºC): 21 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00614 

 

SENSE BATERÍA DE HUMECTACIÓ  

 

AIRE DE SUBMINISTRE 

Temperatura (ºC): 53,67 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00614 

Pc (kW): 43,911 

Déficit de humedad (kgw/h): 0 

 

ZONA ZM1: Zona Màquina 1 - ESTIU  

Sistema: Recirculació aire interior. 

 

ESTIU  

 

EXTERIOR  

Tª seca (ºC): 34,3 

Tª húmeda (ºC): 20,2 

Humedad relativa (%): 26,62 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00897 

Caudal de ventilación (m³/h): 0 

 

INTERIOR (LOCAL)  

Tª seca (ºC): 24 

Tª húmeda (ºC): 17,06 

Humedad relativa (%): 50 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00927 

Carga sensible (W): 13.053,7 

Carga latente (W): 1.810,6 

Carga sensible efectiva (W): 13.053,7 

Carga latente efectiva (W): 1.810,6 

FCS: 0,88 

FCSE: 0,88 

 

PUNT DE ROSADA DE LA BATERÍA  

Factor de By-Pass, f: 0,2 
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Temperatura (ºC): 11,86 

Humedad relativa (%): 100 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00857 

 

ENTRADA A LA BATERÍA  

Tª seca (ºC): 24 

Tª húmeda (ºC): 17,06 

Humedad relativa (%): 50 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00927 

 

AIRE DE SUBMINISTRE  

Tª seca (ºC): 14,29 

Tª húmeda (ºC): 12,93 

Humedad relativa (%): 86,29 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00871 

Caudal de suministro (m³/h): 4.073,01 

Potencia total frigorífica (kW): 15,23 

Potencia frigorífica sensible (kW): 13,054 
 

 

2.7.5.5.- Càlcul de càrregues tèrmiques en la Plant a Primera 

 

A continuació, en la Taula M31, es mostra la divisió en sales que s’ha realitzat 

de la planta baixa, amb les seves superfícies, volums i tipus de càrrega interna. 

 

Denominación Superficie 
(m²) 

Volumen 
(m³) 

Recinto Carga 
interna 

Habitacion de 
hospital 

14.3 35.41 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

9.75 24.16 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

11.91 29.5 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

10.45 25.89 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

4.93 12.22 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

10.73 26.59 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

8.45 20.92 Habitable Baja 

Sala de estar 3.21 7.94 Habitable Baja 
Habitacion de 

hospital 
4.49 11.12 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

10.79 26.72 Habitable Baja 
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Habitacion de 
hospital 

10.2 25.27 Habitable Baja 

Sala de estar 4.52 11.2 Habitable Baja 
Habitacion de 

hospital 
6.33 15.68 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

7.29 18.05 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

6.2 15.36 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

9.32 23.1 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

11.13 27.58 Habitable Baja 

Habitacion de 
hospital 

14.06 34.83 Habitable Baja 

Aseo Vivienda 4.5 11.14 Habitable Baja 
Lavandería 
industrial 

5.91 14.63 Habitable Alta 

Aseo Vivienda 2.71 6.72 Habitable Baja 
Sala de estar 3.47 8.59 Habitable Baja 
Habitacion de 

hospital 
4.8 11.88 Habitable Baja 

Aseo Vivienda 2.65 6.55 Habitable Baja 
Aseo Vivienda 2.79 6.9 Habitable Baja 
Aseo Vivienda 3.27 8.1 Habitable Baja 

Pasillo 73.65 182.49 Habitable Baja 
Taula M31.- Descripció arquitectònica de les sales que formen la Planta Primera. 

 

A continuació, en la Taula M32, es mostra el resum de càrregues tèrmiques a 

l’HIVERN de les sales de la Planta Primera . 

 

Local 
Transm. 

Qst (W) 

Infiltrac. 

Qsi (W) 

Ap. 

int. 

Qsaip 

(W) 

Supl

em. 

Qss 

(W) 

Fs 

(

%

) 

Qc (W) 

Habitacion de 

hospital 

298 617 0 92 10 1108 

Habitacion de 

hospital 

301 306 0 61 10 735 

Habitacion de 

hospital 

282 304 0 59 10 710 

Habitacion de 

hospital 

260 308 0 57 10 688 

Habitacion de 

hospital 

75 300 0 38 10 454 

Habitacion de 

hospital 

472 295 0 77 10 928 
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Habitacion de 

hospital 

137 315 0 45 10 547 

Sala de estar 100 63 0 16 10 197 

Habitacion de 

hospital 

29 317 0 35 10 419 

Habitacion de 

hospital 

233 317 0 55 10 666 

Habitacion de 

hospital 

225 320 0 55 10 660 

Sala de estar 127 89 0 22 10 262 

Habitacion de 

hospital 

41 323 0 36 10 440 

Habitacion de 

hospital 

141 315 0 46 10 552 

Habitacion de 

hospital 

182 280 0 46 10 559 

Habitacion de 

hospital 

386 366 0 75 10 910 

Habitacion de 

hospital 

423 306 0 73 10 882 

Habitacion de 

hospital 

520 634 0 115 10 1396 

Aseo Vivienda 213 353 0 57 10 685 

Sala de estar 105 68 0 17 10 209 

Habitacion de 

hospital 

31 320 0 35 10 425 

Aseo Vivienda 171 363 0 53 10 646 

Aseo Vivienda 192 347 0 54 10 652 

Pasillo 2408 1879 0 429 10 5188 

Suma 7352 9105 0 1648 

  Total Zona 

(W): 

19916  

Taula M32.- Resum de càrregues tèrmiques a l’HIVERN de les sales de la Planta Primera. 
 

A continuació, en la Taula M33 i Taula M34, es mostra el resum de càrregues 

tèrmiques a l’ESTIU de les sales de la Planta Primera . 
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 CARGA SENSIBLE 
Local Q

s

r

(

W

) 

Qstr

(W) 

Qst

(W) 

Qsi

(W) 

Qsai

(W) 

Fs

(%

) 

Qs(

W) 

Q

s

v(

W

) 

Qse

(W) 

Habitacio

n de 

hospital 

 60 88 120 314 10 640  640 

Habitacio

n de 

hospital 

 41 103 82 160 10 425  425 

Habitacio

n de 

hospital 

 45 70 91 157 10 399  399 

Habitacio

n de 

hospital 

 43 68 86 157 10 389  389 

Sala de 

estar 

 15 36 29 140 10 242  242 

Habitacio

n de 

hospital 

 20 71 40 160 10 320  320 

Pasillo  310 109

7 

620 894 10 3213  321

3 

Sala de 

estar 

 19 42 38 140 10 263  263 

Habitacio

n de 

hospital 

 27  53 157 10 261  261 

Habitacio

n de 

hospital 

 31 41 61 160 10 322  322 

Habitacio

n de 

hospital 

 26 61 52 157 10 326  326 

Habitacio

n de 

hospital 

 39 161 79 157 10 480  480 

Habitacio

n de 

hospital 

 47 151 94 489 10 859  859 

Habitacio

n de 

hospital 

 59 184 118 314 10 742  742 

Habitacio

n de 

hospital 

 36 36 71 157 10 330  330 

Habitacio  50 88 100 250 10 537  537 
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n de 

hospital 

Habitacio

n de 

hospital 

 44 83 88 157 10 409  409 

Habitacio

n de 

hospital 

 21 18 42 157 10 262  262 

Habitacio

n de 

hospital 

 45 241 90 314 10 759  759 

Sala de 

estar 

 14 34 27 140 10 236  236 

Habitacio

n de 

hospital 

 19  38 160 10 239  239 

SUMA   101

1 

267

3 

201

9 

489

1 

 1165

3 

 116

53 

Taula M33.- Resum de càrregues tèrmiques “sensible” a l’ESTIU a les sales de la Planta Primera. 
 

 CARGA LATENTE 
 Local  Qli(W)  Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qle(W)  

Habitacion de 

hospital 

-9 70 10 67  67 

Habitacion de 

hospital 

-6 47 10 45  45 

Habitacion de 

hospital 

-7 35 10 31  31 

Habitacion de 

hospital 

-6 35 10 32  32 

Sala de estar -2 94 10 101  101 

Habitacion de 

hospital 

-3 47 10 48  48 

Pasillo -46 432 10 425  425 

Sala de estar -3 94 10 100  100 

Habitacion de 

hospital 

-4 35 10 34  34 

Habitacion de 

hospital 

-5 47 10 46  46 

Habitacion de 

hospital 

-4 35 10 34  34 

Habitacion de 

hospital 

-6 35 10 32  32 

Habitacion de 

hospital 

-7 35 10 31  31 

Habitacion de 

hospital 

-9 70 10 67  67 

Habitacion de 

hospital 

-5 35 10 33  33 
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Habitacion de 

hospital 

-7 47 10 44  44 

Habitacion de 

hospital 

-7 35 10 31  31 

Habitacion de 

hospital 

-3 35 10 35  35 

Habitacion de 

hospital 

-7 70 10 69  69 

Sala de estar -2 94 10 101  101 

Habitacion de 

hospital 

-3 47 10 48  48 

 SUMA  -151 1474  1455  1455 

  Carga Total Zona 

(W)  

13109   Carga Efectiva Total Zona (W)  13109  

 

  SENSIBLE LATENTE  

 ZONA  Qs (W) Qse (W) Ql (W) Qle (W) 

ZM1-Ver 11653 11653 1455 1455 

 SUMA  11653 11653 1455 1455 

 

  Carga Total 

Planta Primera 

(W) 

13109 Carga Efectiva Total Planta 

Primera (W)  

13109 

Taula M34.- Resum de càrregues tèrmiques “latent” a l’ESTIU a les sales de la Planta Primera 
 

2.7.5.6.- Característiques dels equips de producció  de fred i calor de la PP 

 

ZONA ZM2:Zona Màquina 2 - HIVERN.  

 

ZONA ZM2-HIVERN 

Sistema: Fan-coils. 

 

HIVERN 

 

PTC (kW): 19,916. 

Condiciones usuales 

 - Tª agua entrada batería Fan-coils: 45º.  

 - Tª agua salida batería Fan-coils: 40º.  

 

EXTERIOR  

Temperatura (ºC): -3 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00236 

 

INTERIOR  
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Temperatura (ºC): 21 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00614 

Qc (W): 17.932,2 

 

ENTRADA A LA BATERÍA D’ESCALFAMENT  

Temperatura (ºC): 21 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00614 

 

SENSE BATERÍA D’HUMECTACIÓ  

 

AIRE DE SUBMINISTRE  

Temperatura (ºC): 35,83 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00614 

Pc (kW): 17,932 

Déficit de humedad (kgw/h): 0 

 

 

ZONA ZM2-ESTIU 

Sistema: Recirculación aire interior. 

 

ESTIU 

 

EXTERIOR  

Tª seca (ºC): 34,3 

Tª húmeda (ºC): 20,2 

Humedad relativa (%): 26,62 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00897 

Caudal de ventilación (m³/h): 0 

 

INTERIOR (LOCAL)  

Tª seca (ºC): 24 

Tª húmeda (ºC): 17,06 

Humedad relativa (%): 50 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00927 

Carga sensible (W): 11.653,4 

Carga latente (W): 1.455,3 

Carga sensible efectiva (W): 11.653,4 

Carga latente efectiva (W): 1.455,3 

FCS: 0,89 

FCSE: 0,89 

 

PUNT DE ROSADA DE LA BATERÍA  



Disseny de les instal·lacions d’una Residència per a la gent gran 
 
 
 

 
MEMÒRIA  Jose Plaza Garcia - 70 - 

Factor de By-Pass, f: 0,2 

Temperatura (ºC): 11,96 

Humedad relativa (%): 100 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00864 

 

ENTRADA A LA BATERÍA  

Tª seca (ºC): 24 

Tª húmeda (ºC): 17,06 

Humedad relativa (%): 50 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00927 

 

AIRE DE SUBMINISTRE  

Tª seca (ºC): 14,36 

Tª húmeda (ºC): 13,02 

Humedad relativa (%): 86,44 

Humedad absoluta (kgW/kga): 0,00877 

Caudal de suministro (m³/h): 3.664,81 

Potencia total frigorífica (kW): 13,427 

Potencia frigorífica sensible (kW): 11,653 
 

Els conductes d’aire seran de xapa d’acer galvanitzat rectangulars i 

transcorreran per fals sotre fins a arribar a les sales a ventilar. El sistema de 

ventilació comptarà amb 4 turbines, 2 d’impulsió (una per a la planta baixa i una 

altra per a la planta pis) i 2 d’extracció (una per a cada planta també). En l’inici 

de l’impulsió es comptarà amb recuperadors de calor entalpics per tal 

d’estalviar energia. 

 

La climatització de l’edifici es durà a terme mitjançant una bomba de calor amb 

un sistema VRV , el qual generarà tant la potència tèrmica com la frigorífica i la 

distribuirà als diferents fan-coils tipus cassettes muntats en fals sostre de les 

sales que han d’estar climatitzades. 

La unitat exterior del sistema VRV  serà de la marca DAIKIN o similar, model 

VRV-III RXYQ20P7, amb una potència frigorífica de 58,7kW i una potència 

calorífica de 65,9kW, i funcionarà amb refrigerant R-410A. 
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2.7.6.- Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió 

 

La instal·lació elèctrica d’aquest projecte té la finalitat de, per un costat, il·luminar 

de manera efficient i suficient totes les sales de l’edifici i, per un altre costat, 

dissenyar el conjunt d’element elèctrics com són cables, interruptors 

magnetotèrmics, interruptors diferencials, derivació individual, etc. per tal que 

l’activitat de l’edifici es pugui dur a terme amb total normalitat, tal i com ha estat 

dissenyada. 

 

 

2.7.6.1.- Enllumenat ordinari. 

 

L’enllumenat ordinari és aquell que permet il·luminar de manera eficient i 

suficient totes les sales de l’edifici en qualsevol situació normal de subministre. 

 

Els diferents tipus d’enllumenat ordinari existents es detallen a continuació: 

 

- Il·luminació general : proporciona una il·luminació uniforme sobre tota 

l’àrea il·luminada. És un mètode d’il·luminació molt estès i s’usa 

habitualment en oficines, centre d’ensenyament, hospitals, comerços, etc. 

S’aconsegueix distribuint les lluminàries de forma regular per tot el sostre 

del local.  

- Il·luminació general localitzada : proporciona una distribució uniforme de 

la llum de manera que aquesta es concentra sobre les àrees de treball. La 

resta del local s’il·lumina amb una llum més dèbil. S’aconsegueixen grans 

estalvis energètics donat que la llum es concentra allí on fa falta però també 

presenta alguns inconvenients. En primer lloc, si la diferència 

d’il·luminacions entre zona de treball i zona de pas és molt gran, es poden 

produir enlluernaments. Una alternativa és apagar selectivament les 

lluminàries en una instal·lació d’il·luminació general. 

 

- Il·luminació localitzada : quan necessitem una il·luminació complementaria 

a prop de la tasca visual per a realitzar un treball concret, s’utilitza aquest 

tipus d’il·luminació. Un exemple són les làmpades d’escriptori. Es recorre a 

aquest mètode quan el nivell d’il·luminació requerit és superior als 1000lux, 

existeixin obstacles que tapin la llum provinent de la il·luminació general i 

quan no sigui necessària de forma permanent. 

 

El tipus d’il·luminació que s’ha decidit realitzar en el present projecte ha estat la 

il·luminació GENERAL per a totes les sales existents, amb uns nivells 

d’il·luminació mostrats a continuació en la Taula M35. 
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Taula M35.- Nivells d’il·luminació en diferents locals existents. 
 

Les diferents sales en què s’ha dividit l’edifici i el nivell d’il·luminació que se’ls 

ha de subministrar es mostra a continuació en la Taula M36. 

 

Identificació Descripció Zona 
Nivell 

Il·luminació 
(lux) 

Uniformitat 
Il·luminació  

Tipus 
d’il·luminació  

PLANTA BAIXA 

Sala 1 
Sala d’estar i 

recuperació i/o 
rehabilitació 

450 0,6 General 

Sala 2 Traster 200 0,6 General 

Sala 3 
Sala d’estar, 

televisió, lectura i 
entreteniment 

500 0,6 General 

Sala 4 Menjador 450 0,6 General 

Sala 5 Cuina 200 0,6 General 
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Sala 6 
Despatx / Consulta 

mèdica 650 0,6 General 

Sala 7 
Sala d’estar, jocs i 

entreteniment 450 0,6 General 

Sala 8 
Aparcament de 

vehicles (3 
vehicles) 

250 0,6 General 

Sala L1 
Lavabo 1 Planta 

Baixa 200 0,6 General 

Sala L2 
Lavabo 2 Planta 

Baixa 200 0,6 General 

Sala L3 
Lavabo 3 Planta 

Baixa 200 0,6 General 

Sala L4 
Lavabo 4 Planta 

Baixa 200 0,6 General 

Sala L5 
Lavabo 5 Planta 

Baixa 200 0,6 General 

PLANTA PIS 

Sala 9 
Passadís o zona 
distribució planta 

pis 
150 0,6 General 

Sala 10 
Habitació per a 

residents núm. 1 200 0,6 General 

Sala 11 
Habitació per a 

residents núm. 2 200 0,6 General 

Sala 12 
Habitació per a 

residents núm. 3 200 0,6 General 

Sala 13 
Habitació per a 

residents núm. 4 200 0,6 General 

Sala 14 
Habitació per a 

residents núm. 5 200 0,6 General 

Sala 15 
Habitació per a 

residents núm. 6 200 0,6 General 

Sala 16 
Habitació per a 

residents núm. 7 200 0,6 General 

Sala 17 
Habitació per a 

residents núm. 8 200 0,6 General 

Sala 18 
Habitació per a 

residents núm. 9 200 0,6 General 

Sala 19 
Habitació per a 

residents núm. 10 200 0,6 General 

Sala 20 
Habitació per a 

residents núm. 11 200 0,6 General 

Sala 21 
Habitació per a 

residents núm. 12 200 0,6 General 
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Sala 22 
Habitació per a 

residents núm. 13 200 0,6 General 

Sala 23 
Habitació per a 

residents núm. 14 200 0,6 General 

Sala 24 
Habitació per a 

residents núm. 15 200 0,6 General 

Sala 25 
Habitació per a 

treballadors 200 0,6 General 

Sala 26 
Habitació per a 

residents núm. 16 200 0,6 General 

Sala 27 Bugaderia 450 0,6 General 

Sala L6 
Lavabo 6 Planta 

Pis 200 0,6 General 

Sala L7 Lavabo 7 Planta 
Pis 200 0,6 General 

Sala L8 Lavabo 8 Planta 
Pis 200 0,6 General 

Sala L9 Lavabo 9 Planta 
Pis 200 0,6 General 

Sala L10 Lavabo 10 Planta 
Pis 200 0,6 General 

Taula M36.- Sales de l’edifici, nivell d’il·luminació i tipus d’il·luminació. 
 

 

El càlcul del número de lluminàries que s’han d’instal·lar en cada sala s’ha 

realitzat mitjançant el mètode manual aproximat. 

 

S’ha decidit que, degut a què l’il·luminació de totes les sales serà del tipus 

general, per a la il·luminació s’utilitzarà també per a totes les sales el mateix 

producte, pantalles fluorescents de dimensions 60x60cm instal·lades en fals 

sostre i formades per 4fluorescents de 18W de potència cadascun. 

 

A continuació, en la Taula M37, es mostra el número de pantalles fluorescents i 

la potència elèctrica que fan falta en cada sala per tal de subministrar la 

il·luminancia definida anteriorment. 

 

IDENTIFICACIÓ N (núm. 
Lluminàries) 

núm. 
Lluminàries 

real 

Núm. 
Pantalles 

fluorescents 

Potència Total 
(W) 

PLANTA BAIXA 

Sala 1 
13,63 

16 4 288 

Sala 2 
2,33 

4 1 72 

Sala 3 
30,82 

32 8 576 
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Sala 4 
20,96 

24 6 432 

Sala 5 
4,28 

8 2 144 

Sala 6 
10,34 

12 3 216 

Sala 7 
27,36 

28 7 504 

Sala 8 
32,62 

36 9 648 

Sala L1 
1,14 

4 1 72 

Sala L2 
1,13 

4 1 72 

Sala L3 
1,01 

4 1 72 

Sala L4 
1,07 

4 1 72 

Sala L5 
1,13 

4 1 72 
PLANTA PIS 

Sala 9 
17,47 

20 5 360 

Sala 10 
3,08 

4 1 72 

Sala 11 
4,1 

8 2 144 

Sala 12 
4,94 

8 2 144 

Sala 13 
2,64 

4 1 72 

Sala 14 
2,85 

4 1 72 

Sala 15 
2,38 

4 1 72 

Sala 16 
3,52 

4 1 72 

Sala 17 
3,7 

4 1 72 

Sala 18 
1,93 

4 1 72 

Sala 19 
3,26 

4 1 72 

Sala 20 
4,26 

8 2 144 

Sala 21 
1,81 

4 1 72 

Sala 22 
5,03 

8 2 144 

Sala 23 
3,5 

4 1 72 

Sala 24 
4,22 

8 2 144 

Sala 25 
2,2 

4 1 72 

Sala 26 
3,71 

4 1 72 

Sala 27 
5,4 

8 2 144 

Sala L6 
1,24 

4 1 72 

Sala L7 
1,53 

4 1 72 

Sala L8 
2,04 

4 1 72 
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Sala L9 
1,2 

4 1 72 

Sala L10 
1,18 

4 1 72 

POTÈNCIA TOTAL (W) 5688 

Taula M37.- Potència elèctrica necessària per a il·luminació ordinària.  
 

En llocs com la sala de caldera, sala de bombes dels circuits hidràulics, 

terrassa de la cuina, etc. s’instal·laran fluorescents independents de 36W que 

donin il·luminació a les sales, sense tenir en compte cap tipus d’il·luminació 

mínima, ja que són espais molt petits que no s’ha cregut convenient considerar 

en el càlcul de lluminàries. Això fa un total de 144W. 

 

 

2.7.6.2.- Subministres complementaris. 

 

Una residència d’avis es pot considerar com un hotel o bé com un hospital (ús 

sanitari), amb la qual cosa, segons la normativa, caldrà preveure una 

instal·lació d’enllumenat d’emergència i, si es considera que una residència 

d’avis és com un hospital, també caldrà preveure subministre de reserva. 

Referent a aquest últim punt, actualment la instal·lació funciona sense 

subministre de reserva i es considera que en aquesta residència d’avis en 

qüestió no existeixen màquines de suport vital, per la qual cosa, en el disseny 

d’aquesta instal·lació NO ES TINDRÀ EN COMPTE SUBMINISTRE DE 

RESERVA. 

 

 

 

Planta Baixa  

 

Es disposarà d’enllumenat de SEGURETAT d’evacuació que subministri una 

il·luminància d’1lux  a nivell de terra en les rutes d’evacuació i de 5lux  en els 

indrets on hi hagi quadres de llum i equips de protecció contra incendis durant 

1HORA. 

No es requereix enllumenat de zones d’alt risc, ja que no existeixen, ni tampoc 

enllumenat de reemplaçament. 

La lluminària que s’instal·larà subministra 45lumens, això significa que en els 

indrets on s’hagi de subministrar 1lux caldrà col·locar una lluminària 

d’emergència cada 45m², i en els indrets on s’hagi de subministrar 5lux caldrà 

col·locar una lluminària d’emergència cada 9m². 

 

Planta Pis  
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Degut a què es tracta d’una zona considerable com a zona d’hospitalització, 

aquí s’haurà de preveure un enllumenat de reemplaçament que proporcioni una 

il·luminància de 5lux per poder acabar amb els treballs que s’hi duguin a terme 

durant un període de 2hores. 

 

La lluminària que s’instal·larà subministra 106lumens, això significa que en els 

indrets on s’hagi de subministrar aquest enllumenat de reemplaçament de 5lux 

caldrà col·locar una lluminària d’emergència cada 21m². 

 

A més, caldrà preveure l’enllumenat d’evacuació i antipànic de la mateixa forma 

que en la Planta Baixa. La lluminària utilitzada serà la mateixa que en la PB i 

amb les mateixes característiques, és a dir, on s’hagi de subministrar 1lux 

caldrà col·locar una lluminària d’emergència cada 45m², i en els indrets on 

s’hagi de subministrar 5lux caldrà col·locar una lluminària d’emergència cada 

9m². 

 

 

2.7.6.3.- Instal·lació de presa de terra. 

 

La presa de terra tindrà la funció d’evitar tensions o diferencies de potencial 

perilloses entre el terreny i les parts metàl·liques. Bàsicament, consisteix en 

aconseguir que la resistència de pas a terra sigui el menor possible.  

Segons el REBT, cal garantir una tensió de contacte inferior a 24 V en locals 

humits i 50 V a la resta. La resistència a terra haurà de ser inferior a 15 Ω en 

instal·lacions amb pararaigs i inferiors a 37 Ω en instal·lacions sense pararaigs. 

Els elements principals de la xarxa de terra seran el terreny i els elèctrodes, 

que son l’element conductor que introdueix al terreny les possibles corrents de 

falta. 

La solució adoptada és soterrar un cable de coure nu d’entre 35 i 50 mm2 de 

secció, soterrat horitzontalment en el terreny a un profunditat de 75 cm. Això 

ens assegurarà un resistència inferior a 15Ω. 

La línia d’enllaç amb el terra és la part de la instal·lació que uneix els diferents 

elèctrodes amb el punt de posta a terra. Es realitzarà, segons normativa, ITC-

BT-19, amb conductors de coure nu o amb aïllament, de secció mínima 35 

mm2. El punt de connexió amb el terra serà el punt d’unió entre la xarxa de 

terra soterrada i la instal·lació de posta a terra interior de l’edifici.  

Els elements  que caldrà connectar en el present projecte a la xarxa terres 

seran les presses de corrent, les masses metàl·liques de receptors (motors, 
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màquines, lluminàries...), instal·lacions de fontaneria, gas, calefacció, dipòsits, 

armat d’estructures i safates metàl·liques de distribució elèctrica. 

 

2.7.6.4.- Previsió de consums i potència a contract ar. 

 

En aquest projecte no es considera necessari realitzar l’estudi de contractació 

elèctrica degut a què es tracta d’una instal·lació domèstica força petita, sense 

que hi hagi una gran potència demandada i a més, es tracta d’una instal·lació 

en funcionament avui en dia i la contractació es realitza com a qualsevol 

instal·lació domèstica, en baixa tensió. 

La instal·lació o lloc de consum es pot considerar, segons el REBT ITC BT 10, 

com a edifici destinat principalment a vivenda amb un grau d’electrificació 

BÀSICA, el qual assegura la cobertura de les possibles necessitats d’utilització 

primàries sense necessitat d’obres posteriors d’adequació. 

La potència instal·lada correspon a la suma de potències nominals dels 

receptors instal·lats, juntament amb la previsió de potències que hi pugui haver 

en un moment donat. 

 

La Potència Total Instal·lada és de 103,57 kW 

La Potència Màxima Total Simultània és de 61,36 kW 

 

Potència a contractar  

 

La potència a contractar serà, com a mínim, igual a la potència màxima 

simultània. En aquest cas es decideix contractar una potència mínima de 

62kW. 

 

Per veure detalladament els diferents consums que han portat als valors 

expressats anteriorment consultar annex de càlculs número 6, apartat 3.6.7. 

 

 

2.7.6.5.- Descripció de la instal·lació elèctrica p rojectada. 

 

L’escomesa de la companyia serà en Baixa Tensió i alimentarà, en el límit 

entre la parcel·la de l’abonat i la via pública, a la Caixa de Protecció i Mesura 

(C.P.M.), la qual contindrà la Caixa de Protecció General (C.G.P.) i l’Equip de 

Comptatge. La C.G.P. contindrà fusibles que protegiran la totalitat de la 

instal·lació i s’enllaçarà amb l’equip de comptatge mitjançant la Línea General 

d’Alimentació (L.G.A.). 

Des d’aquí, ja serà la Derivació Individual (D.I.) la que porti el subministre 

elèctric des del límit de la parcel·la fins a l’interior de l’edifici. 
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Un cop arriba la Derivació Individual a l’interior de l’edifici, aquesta dona 

subministre als 6 subquadres següents: 

 

- Subquadre ASCENSOR 

- Subquadre MAGATZEM (o aparcament) 

- Subquadre PLANTA BAIXA 

- Subquadre CUINA 

- Subquadre PLANTA PRIMERA 

- Subquadre BUGADERIA 

 

Des d’aquests subquadres sortiran les línies elèctriques que alimentaran tant a 

receptors (motors per a ventilació, grups de pressió de les instal·lacions 

d’aigua, forn, electrodomèstics, etc.) com a il·luminació de cada zona i als 

corresponents endolls que hi hagin. 

 

La ubicació de tota l’aparamenta elèctrica es realitzarà a dins de tub protector o 

bé en fals sostre damunt de safata metàl·lica, de manera que quedi sempre 

protegida, però que alhora sigui accessible per a poder realitzar reparacions en 

cas que sigui necessari. 

 

Tots els conductors elèctrics d’alimentació, tant de l’escomesa, com la línia 

general d’alimentació, com la derivació individual, com l’alimentació a 

subquadres i a elements receptors seran del tipus RZ1-K 0,6/1kV no 

propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

 

Degut a què l’edifici es pot considerar com un local de pública concurrència, cal 

complir l’exposat en el REBT en la seva ITC-BT-28, que es cita a continuació: 

 

1.- La C.G.P. o Quadre General de Baixa Tensió (Q.G.B.T.) haurà de situar-se 

en el punt més pròxim possible a l’entrada de l’escomesa i haurà de contenir 

els dispositius de protecció i mesura. Des d’aquest quadre sortiran les línies 

que alimentin directament els aparells receptors o bé les línies (Derivació 

Individual) que alimentaran als diferents subquadres de distribució. 

 

2.- Els aparells receptors que consumeixin més de 16 ampers s’alimentaran 

directament des del Q.G.B.T. o bé des dels diferents Subquadres.  

 

3.- El Q.G.B.T. i els subquadres s’instal·laran en indrets on no hi tingui accés el 

públic en general. 

 

4.- El Q.G.B.T. i tots els subquadres disposaran de dispositius de 

comandament i protecció per a cada una de les línies de distribució i les 
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d’alimentació directa a receptors. A prop de cada un dels interruptors del 

quadre es col·locarà una etiqueta indicadora del circuit al qual pertany. 

 

Característiques de la C.P.M. 

 

La Caixa de Protecció i Mesura o Quadre General de Baixa Tensió estarà 

situada en el límit entre la parcel·la de l’abonat i la via pública. Es construirà en 

armari de xapa d’acer inoxidable, de muntatge empotrat en paret, amb 

capacitat per a allotjar l’aparamenta de comandament i protecció en carril tipus 

DIN. L’armari compta amb porta i tanca amb clau per a evitar la manipulació del 

quadre per personal no autoritzat. Les evolvents de la C.P.M. s’ajustaran a les 

normes UNE 20451 i UNE-EN 60-439-3 amb un grau de protecció mínima IP 

43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE 50102. 

Tant la seva estructura com portes aniran connectades a terra i es disposarà 

en el seu interior d’una regleta de terra on es connectarà la línia general de 

connexió a terra. Les línies d’alimentació a quadres secundaris disposaran de 

conductors de protecció. En tot moment, els conductors hauran de complir els 

límits de corrent admissible fixats en la ITC-BT-19 del REBT. 

 

Característiques dels Subquadres de planta. 

 

Alimentats per les línies provinents del Q.G.B.T., aquests quadres s’instal·laran 

amb l’objecte d’allotjar les proteccions magnetotèrmiques i diferencials dels 

diferents circuits que continguin, ja sigui enllumenat, força, enllumenat 

d’emergència i altres usos. Aquestes proteccions i circuit queden detallats en 

l’esquema unifilar que acompanya el present projecte. La ubicació dels 

subquadres també queda definida en els plànols que acompanyen al projecte i 

es col·locaran a una alçada d’1metre des del nivell de terra. Es construiran en 

una caixa metàl·lica, de muntatge empotrat en paret, amb capacitat per a 

allotjar l’aparamenta de comandament i protecció en carril DIN necessària, que 

també es defineix en el present projecte. Comptarà també amb porta i clau per 

a evitar la manipulació del quadre per personal no autoritzat. Les evolvents del 

quadre s’ajustaran a les normes UNE 20451 i UNE-EN 60439-3 amb un grau 

de protecció mínima IP30 segons UNE 20324 i IK07 segons UNE 50102. 

 

 

2.7.6.6.- Càlcul dels elements de la instal·lació e lèctrica. 

 

Es calculen els diàmetres dels conductors en funció de la seva intensitat 

màxima admissible i la caiguda de tensió que en ells es produeix. A continuació 

es calculen els elements de protecció com són Interruptor de Control de 

Potència, Interruptors magnetotèrmics i Interruptors diferencials. Les fórmules 



Disseny de les instal·lacions d’una Residència per a la gent gran 
 
 
 

 
MEMÒRIA  Jose Plaza Garcia - 81 - 

emprades i els càlculs duts a terme es poden observar en l’annex de càlculs 

número 6, en l’apartat 3.6.9. 

 

A continuació, en la Taula M38, es mostra el quadre resum de resultats 

obtingut. 

 

Caixa de Protecció i Mesura  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%)
 Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 118196 5 3x120/70Al 213.26 236 0.11 0.11 160 
LINEA GENERAL ALIMENT.118196 5 4x150+TTx95Cu 213.26 299 0.05 0.05 160 
DERIVACION IND. 90522 20 4x70+TTx35Cu 163.33 199 0.35 0.4  
ascensor 4250 50 4x2.5Cu 7.67 21 1.05 1.45  
ascensor 4250 20 4x2.5+TTx2.5Cu 7.67 18.5 0.42 1.87 20 
magatzem 9860 30 4x2.5Cu 17.79 21 1.55 1.95  
enllumenat 1260 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.48 21 0.93 2.88 20 
ventilació 4600 20 4x2.5+TTx2.5Cu 8.3 18.5 0.46 2.41 20 
endolls 1 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 3.76 20 
endolls 2 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.81 3.76 20 
palanta baixa 52380 30 4x35Cu 94.51 104 0.59 1  
ennlumenat 1 3600 200 2x16+TTx16Cu 15.65 66 3.32 4.32 32 
enllumenat 2 3600 200 2x16+TTx16Cu 15.65 66 3.32 4.32 32 
ventilació 4600 50 4x2.5+TTx2.5Cu 8.3 18.5 1.14 2.14 20 
clima 37500 50 4x25+TTx16Cu 67.66 77 0.99 1.98 50 
endolls 1 2000 200 2x6+TTx6Cu 10.87 36 4.94 5.94 25 
endolls 2 2000 200 2x6+TTx6Cu 10.87 36 4.94 5.94 25 
palanta primera 52380 30 4x35Cu 94.51 104 0.59 1  
ennlumenat 1 3600 200 2x16+TTx16Cu 15.65 66 3.32 4.32 32 
enllumenat 2 3600 200 2x16+TTx16Cu 15.65 66 3.32 4.32 32 
ventilació 4600 50 4x2.5+TTx2.5Cu 8.3 18.5 1.14 2.14 20 
clima 37500 50 4x25+TTx16Cu 67.66 77 0.99 1.98 50 
endolls 1 2000 200 2x6+TTx6Cu 10.87 36 4.94 5.94 25 
endolls 2 2000 200 2x6+TTx6Cu 10.87 36 4.94 5.94 25 
cuïna 9096 30 4x2.5Cu 16.41 21 1.41 1.82  
enllumenat 360 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.57 15 0.35 2.17 16 
forn 2500 20 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18.5 0.24 2.06 20 
extractor 460 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.5 21 0.27 2.09 20 
electrodomestics 1875 20 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 18.5 0.18 2 20 
ventilacio 460 20 4x2.5+TTx2.5Cu 0.83 18.5 0.04 1.86 20 
endolls 1 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 3.03 20 
endolls 2 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 3.03 20 
bugaderia 22000 30 2x16+TTx16Cu 49.61 54 2.66 2.82 20 
rentadora 10000 20 2x6+TTx6Cu 22.55 32 0.501 0.86 20 
assecadora 12000 20 2x6+TTx6Cu 27.06 32 0.605 0.97 20 

 
 
Curtcircuit  

 
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 54x150+TTx95Cu12 50 5731.74 14 0.44 303.06 250
DERIVACION IND. 20 4x70+TTx35Cu 11.51 15 4217.19 5.63   250;B,C 
ascensor 50 4x2.5Cu 8.47 10 204.67 1.97   16 
ascensor 20 4x2.5+TTx2.5Cu 0.41 4.5 148.17 3.77   16;B 
magatzem 30 4x2.5Cu 8.47 10 330.81 0.76   20;B 
enllumenat 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.66  186.86 2.37    
ventilació 20 4x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 204.67 1.97   16;B,C 
endolls 1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 171.9 2.8   16;B,C 
endolls 2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 171.9 2.8   16;B,C 
palanta baixa 30 4x35Cu 8.47 10 2314.09 3.03   100 
ennlumenat 1 200 2x16+TTx16Cu 4.65 6 299.5 37.74   16;B,C 
enllumenat 2 200 2x16+TTx16Cu 4.65 6 299.5 37.74   16;B,C 
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ventilació 50 4x2.5+TTx2.5Cu 4.65 6 196.64 2.14   16;B,C 
clima 50 4x25+TTx16Cu 4.65 6 1117.14 6.62   100;B,C 
endolls 1 200 2x6+TTx6Cu 4.65 6 122.09 31.94   16;B 
endolls 2 200 2x6+TTx6Cu 4.65 6 122.09 31.94   16;B 
palanta primera 30 4x35Cu 8.47 10 2314.09 3.03   100 
ennlumenat 1 200 2x16+TTx16Cu 4.65 6 299.5 37.74   16;B,C 
enllumenat 2 200 2x16+TTx16Cu 4.65 6 299.5 37.74   16;B,C 
ventilació 50 4x2.5+TTx2.5Cu 4.65 6 196.64 2.14   16;B,C 
clima 50 4x25+TTx16Cu 4.65 6 1117.14 6.62   100;B,C 
endolls 1 200 2x6+TTx6Cu 4.65 6 122.09 31.94   16;B 
endolls 2 200 2x6+TTx6Cu 4.65 6 122.09 31.94   16;B 
cuïna 30 4x2.5Cu 8.47 10 330.81 0.76   20 
enllumenat 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.66 4.5 163.18 1.12   10;B,C 
forn 20 4x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 204.67 1.97   16;B,C 
extractor 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 204.67 1.97   16;B,C 
electrodomestics 20 4x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 204.67 1.97   16;B,C 
ventilacio 20 4x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 204.67 1.97   16;B,C 
endolls 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 204.67 1.97   16;B,C 
endolls 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.66 4.5 204.67 1.97   16;B,C 
bugaderia 30 4x16+TTx16Cu 4.65 6 1117.14 6.62   100;B,C 
rentadora 20 4x6+TTx6Cu 4.65 6 330.81 4.23   20;B,C 
assecadora 20 4x6+TTx6Cu 4.65 6 380.55 4.01   20;B,C 

 
Taula M38.- Càlculs elèctrics de la instal·lació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


