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RESUM 

En el present annex conté  tots els càlculs de les instal·lacions de la nau i de la urbanització.   
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D.1 PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ 

 

D.1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI  

L’edifici objecte d’aquest projecte s’ha dividit en les zones tèrmiques que apareixen resumides 
en la taula següent: 

 
Sistema/Zona Superfície 

(m²) 
Altura 

(m) 
Volum 
(m³) 

Ús 

NAU 1 P2 - - - - 
Regidor 49,7 2,5 124,2 Oficines 

Coordinador 32,2 2,5 80,5 Oficines 
Assessor jurídic 23,2 2,5 58,0 Oficines 
Cap de servei 22,4 2,5 56,0 Oficines 

Cap d’administració 22,7 2,5 56,7 Oficines 
Sala de reunions 52,1 2,5 130,2 Reunions (sales de) 

Administració 144,2 2,5 360,5 Oficines 
Recepció P2 46,0 3,0 138,0 Espera y recepció (sales) 

NAU 1 P1 - - - - 
Despatx 25,5 2,5 63,7 Oficines 

Cap de secció 2 26,5 2,5 66,2 Oficines 
Cap de secció 1 26,7 2,5 66,7 Oficines 
Sala de reunions 27,7 2,5 69,2 Reunions (sales de) 
Zona Tècnics 1 156,6 2,5 391,5 Oficines 
Cap secció 3 25,2 2,5 63,0 Oficines 

Zona Tècnics 2 123,1 2,5 307,7 Oficines 
NAU 1 PB - - - - 
Menjador 33,3 2,5 83,2 Menjadors 

Aula sindical 20,9 2,5 52,2 Aules (sin fumadores) 
Recepció-Centraleta 34,4 3,0 103,2 Vestíbuls 

 

HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ I NIVELLS DE VENTILACIÓ 

L’ocupació s’ha estimat en funció de la superfície de cada zona, considerant els metres 
quadrats per persona típics per al tipus d’activitat que en ella es desenvolupa. 

Els nivells d’ocupació de cada zona són els descrits en la taula següent: 
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Sistema/Zona Activitat Núm. . pers. m² per pers. Cs 
(w) 

Cl 
(w) 

Horari de Funcionament   

NAU 1 P2 - - - - - -  
Regidor Ocupació TIPICA 6 8,3 78 46 Funcionament continuo 1-24h 

Coordinador Ocupació TIPICA 4 8,0 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Assessor jurídic Ocupació TIPICA 3 7,7 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Cap de servei Ocupació TIPICA 2 11,2 78 46 Funcionament continuo 1-24h 

Cap d’administració Ocupació TIPICA 3 7,6 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Sala de reunions Ocupació TIPICA 18 2,9 78 46 Funcionament continuo 1-24h 

Administració Ocupació TIPICA 19 7,6 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Recepció P2 Ocupació TIPICA 15 3,1 71 31 Funcionament continuo 1-24h 

NAU 1 P1 - - - - - -  
Despatx Ocupació TIPICA 3 8,5 78 46 Funcionament continuo 1-24h 

Cap de secció 2 Ocupació TIPICA 3 8,8 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Cap de secció 1 Ocupació TIPICA 3 8,9 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Sala de reunions Ocupació TIPICA 9 3,1 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Zona Tècnics 1 Ocupació TIPICA 20 7,8 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Cap secció 3 Ocupació TIPICA 3 8,4 78 46 Funcionament continuo 1-24h 

Zona Tècnics 2 Ocupació TIPICA 16 7,7 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
NAU 1 PB - - - - - -  
Menjador Ocupació TIPICA 25 1,3 71 91 Funcionament continuo 1-24h 

Aula sindical Ocupació TIPICA 15 1,4 78 46 Funcionament continuo 1-24h 
Recepció-Centraleta Ocupació TIPICA 24 1,4 89 121 Funcionament continuo 1-24h 

 

Cs: Calor sensible en w aportat per persona a una temperatura ambient de 25°C. 

Cl: Calor latent en w aportat per persona a una temperatura ambient de 25°C. 

El cabal d’aire de ventilació s’obté en funció de l’ús del local, de la seva superfície i del número 
d’ocupants, aplicant la Taula 2 de la norma UNE 100011. 

Els nivells de ventilació assignats a cada zona són els que apareixen en el següent llista: 

 
 Cabal d’aire exterior   

Sistema/Zona Per persona  (l/s) Per 
m² 
(l/s) 

Per 
local/altres

(l/s) 

Valor escollit
(m³/h) 

Renov. 
(1/h) 

Horari de Funcionament   

NAU 1 P2 - - - - - -  
Regidor 10,0 1,0 - 280,0 2,3 Funcionament continuo 1-24h 

Coordinador 10,0 1,0 - 179,0 2,2 Funcionament continuo 1-24h 
Assessor jurídic 10,0 1,0 - 129,0 2,2 Funcionament continuo 1-24h 
Cap de servei 10,0 1,0 - 62,0 1,1 Funcionament continuo 1-24h 

Cap d’administració 10,0 1,0 - 123,0 2,2 Funcionament continuo 1-24h 
Sala de reunions 10,0 5,0 - 582,0 4,5 Funcionament continuo 1-24h 

Administració 10,0 1,0 - 806,0 2,2 Funcionament continuo 1-24h 
Recepció P2 8,0 4,0 - 756,0 5,5 Funcionament continuo 1-24h 
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NAU 1 P1 - - - - - -  
Despatx 10,0 1,0 - 108,0 1,7 Funcionament continuo 1-24h 

Cap de secció 2 10,0 1,0 - 108,0 1,6 Funcionament continuo 1-24h 
Cap de secció 1 10,0 1,0 - 108,0 1,6 Funcionament continuo 1-24h 
Sala de reunions 10,0 5,0 - 498,6 7,2 Funcionament continuo 1-24h 
Zona Tècnics 1 10,0 1,0 - 720,0 1,8 Funcionament continuo 1-24h 
Cap secció 3 10,0 1,0 - 108,0 1,7 Funcionament continuo 1-24h 

Zona Tècnics 2 10,0 1,0 - 576,0 1,9 Funcionament continuo 1-24h 
NAU 1 PB - - - - - -  
Menjador 10,0 6,0 - 739,0 8,9 Funcionament continuo 1-24h 

Aula sindical 8,0 - - 560,0 10,7 Funcionament continuo 1-24h 
Recepció-Centraleta 10,0 15,0 - 588,0 5,7 Funcionament continuo 1-24h 
 
 

Els nivells d’il·luminació i de potència dels equips elèctrics que es faran servir en cada zona 
estan enumerats a la llista següent: 

Sistema/Zona Tipus d’il·luminació w Núm. . w/m² Horari de Funcionament   
NAU 1 P2 - - - - -  
Regidor Enllumenat TIPICO 30,0 49 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Regidor Ordenando PC-750w 750,0 2 30,2 Funcionament continuo 1-24h 

Coordinador Enllumenat TIPICO 30,0 32 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Coordinador Ordenando PC-750w 750,0 2 46,6 Funcionament continuo 1-24h 

Assessor jurídic Enllumenat TIPICO 30,0 23 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Cap de servei Enllumenat TIPICO 30,0 22 30,0 Funcionament continuo 1-24h 

Cap d’administració Enllumenat TIPICO 30,0 22 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Sala de reunions Enllumenat TIPICO 30,0 52 30,0 Funcionament continuo 1-24h 

Administració Enllumenat TIPICO 30,0 144 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Recepció P2 Enllumenat TIPICO 15,0 46 15,0 Funcionament continuo 1-24h 

NAU 1 P1 - - - - -  
Despatx Enllumenat TIPICO 30,0 25 30,0 Funcionament continuo 1-24h 

Cap de secció 2 Enllumenat TIPICO 30,0 26 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Cap de secció 1 Enllumenat TIPICO 30,0 26 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Sala de reunions Enllumenat TIPICO 30,0 27 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Zona Tècnics 1 Enllumenat TIPICO 30,0 156 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
Cap secció 3 Enllumenat TIPICO 30,0 25 30,0 Funcionament continuo 1-24h 

Zona Tècnics 2 Enllumenat TIPICO 30,0 123 30,0 Funcionament continuo 1-24h 
NAU 1 PB - - - - -  
Menjador Enllumenat TIPICO 30,0 33 30,0 Funcionament continuo 1-24h 

Aula sindical Enllumenat TIPICO 25,0 20 25,0 Funcionament continuo 1-24h 
Recepció-Centraleta Enllumenat TIPICO 15,0 34 15,0 Funcionament continuo 1-24h 
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DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS 

En un annex d’aquesta memòria es relacionen els diferents tancaments que delimiten les zones 
de l’edifici. 

 

CONDICIONS EXTERIORS DE PROJECTE 

Es té en compte la norma UNE 100001 per a la selecció de les condicions exteriors de projecte, 
que queden definides de la següent manera: 

Temperatura seca estiu 27,6 °C 

Temperatura humida estiu 22,5 °C 

Percentil condicions d’estiu 5,0 % 

Temperatura seca hivern 1,2 °C 

Percentil condicions d’hivern 97,5 % 

Variació diürna de temperatures 8,4 °C 

Graus acumulats en base 15 – 15°C 863 dies-grau 

Orientació del vent dominant N 

Velocitat del vent dominant 3,6 m/s 

Altura sobre el nivell del mar 8 m 

Latitud 41° 18' Nord 

En un annex de càlcul apareix l’evolució de les temperatures seques i humides màximes 
corregides per a tots els mesos de l’any i hores del dia, segons les taules de correcció . 

 

CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 
 

Les condicions climatològiques interiors han estat establertes en funció de l’activitat metabòlica 
de les persones i del seu grau de vestimenta, sempre d’acord amb la ITE 02 Apartat 2.1. 
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Per a les hores considerades punta han estat seleccionades les següents condicions interiors: 

 
 Estiu Hivern 

Sistema/Zona Temperatura 
seca (°C) 

Humitat relativa 
(%) 

Temperatura 
humida (°C) 

Temperatura 
seca (°C)   

NAU 1 P2 - - - -  
Regidor 25,0 59,6 19,4 21,0  

Coordinador 25,0 59,6 19,4 21,0  
Assessor jurídic 25,0 59,6 19,4 21,0  
Cap de servei 25,0 59,6 19,4 21,0  

Cap d’administració 25,0 59,6 19,4 21,0  
Sala de reunions 25,0 59,6 19,4 21,0  

Administració 25,0 59,6 19,4 21,0  
Recepció P2 25,0 59,6 19,4 21,0  

NAU 1 P1 - - - -  
Despatx 25,0 59,6 19,4 21,0  

Cap de secció 2 25,0 59,6 19,4 21,0  
Cap de secció 1 25,0 59,6 19,4 21,0  
Sala de reunions 25,0 59,6 19,4 21,0  
Zona Tècnics 1 25,0 59,6 19,4 21,0  
Cap secció 3 25,0 59,6 19,4 21,0  

Zona Tècnics 2 25,0 59,6 19,4 21,0  
NAU 1 PB - - - -  
Menjador 25,0 59,6 19,4 21,0  

Aula sindical 25,0 59,6 19,4 21,0  
Recepció-Centraleta 25,0 59,6 19,4 21,0  

 

MÈTODE DE CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 

El mètode de càlcul utilitzat TFM (mètode de la funció de transferència) correspon al descrit per 
ASHRAE en la seva publicació HVAC Fundamentals de 1988. En un annex d’aquest projecte es 
realitza una breu descripció d’aquest mètode.  

El detall del càlcul de càrregues tèrmiques es recull en un annex d’aquest projecte i conté les 
taules del càlcul de càrregues tèrmiques per als diferents sistemes, subsistemes i zones en què 
s’ha dividit l’edifici. 
 

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ SELECCIONATS 

El sistema emprat per a la instal·lació és el SMMS múltiple , bomba de calor de tipus Inverter de 
gas refrigerant ecològic del tipus R410A. Es tracta d’un sistema partit (exterior - interior)  
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amb interconnexió frigorífica realitzada a base de canalització de coure amb l’aïllament adequat. 

La instal·lació de climatització combinarà diferents modalitats de distribució d’aire en funció de 
les facilitats d’instal·lació de cada una de les zones a climatitzar. Així doncs hi ha zones on les 
unitats interiors seran de distribució sota splits i  estances on el sistema de distribució interior es 
resoldrà mitjançant equips tipus cassette col·locats al fals sostre . En els plànols adjunts a 
aquesta memòria es detalla el sistema escollit en cada un dels casos. 

- Unitats exteriors 

S’instal·laran un mòdul SMMS ( SUPER MODULAR MULTI SYSTEM )amb unitats exteriors amb 
bomba de calor Inverter que funcionaran de forma combinada per optimitzar els consums 
elèctrics i treure el màxim rendiment de la instal·lació. Aquests equips es muntaran a la coberta 
de l’edifici en qüestió, en un espai adequat per a les instal·lacions i els treballs de  manteniment, 
amb les mesures de protecció acústica (pantalles acústiques i suports antivibradors) i visual 
adients per minimitzar l’impacta dels equips instal·lats i garantir que s’ajustin a la normativa 
vigent. 

Els valors de capacitat i consum d’aquests models queden reflectits en els annexes de la present 
memòria. 

- Unitats interiors 

S’instal·laran  unitats interiors per aconseguir la millor distribució d’aire i uniformitat de 
temperatura en tot l’establiment. Aquest tipus d’instal·lació permet la regulació de cada una de 
les unitats interiors de forma individual de tal manera que es pot escollir quina és la temperatura 
desitjada en cada estança de manera independent. 

Els valors de capacitat i consum d’aquests models queden reflectits en els annexes de la present 
memòria, i en els esquemes mostrats als plànols. 

-  Extracció 

La instal·lació es complementa amb un sistema d’extracció forçada , per assegurar la renovació 
de l’aire viciat, tal i com ens diu el R.I.T.E. S’instal·laran quatre  turbines d’extracció. 

La primera s’utilitzarà per l’extracció dels lavabos, exclusivament, per evitar la infiltració d’olors a 
altres zones. La segona turbina extraurà l’aire de la sala d’actes, la sala d’ordinadors, i la sala 
central de dinamització. I la tercera ho farà dels tres magatzems, la sala taller, la sala d’estudi i 
la oficina de gestió interna. 
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A més , s’instal·larà una petita turbina d’extracció de fums a la cuina situada al costat de la sala 
taller. 

Tots els càlculs es troben en els annexes de la memòria. 

- Aportació aire exterior 

Les unitats interiors de climatització tindran aportació d’aire de l’exterior facilitant així la 
renovació de l’aire de l’interior del recinte amb els caudals necessaris segons el RITE. Les 
característiques d’aquest apartat es troben als annexes de la present memòria. 
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D.1.2 ANNEX 1. MÈTODE DE CÀLCUL DE CÀRREGUES 
TÈRMIQUES 

Es segueix el mètode desenvolupat per ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating 
and Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversió de guanys instantanis de calor a 
càrregues de refrigeració en les anomenades funcions de transferència. 

GUANYS TÈRMICS INSTANTANIS 
 

El primer pas consisteix en el càlcul per a cada mes i cada hora del guany de calor instantani 
degut a cada un dels següents elements: 

- Guany solar vidre 

Insolació a través d’envidraments a l’exterior. 

nSHGFACSQ tGAN ×××=,  

Essent: 

GStInsGSdSHGF ×+=  

que depèn del mes, de l’hora solar i de la latitud. 

On: 
QGAN,t = Guany instantani de calor sensible (watts) 
A = Àrea de la superfície envidrada (m²) 
CS = Coeficient d’ombrejat 
n = Núm. d’unitats de finestres del mateix tipus 
SHGF = Guany solar per al vidre tipus (DSA)  
GSt = Guany solar per radiació directa (watts/m²)  
GSd = Guany solar per radiació difusa (watts/m²) 
Ins = Percentatge d’ombra sobre la superfície envidrada 

 

- Transmissió parets i sostres 

Tancaments opacs a l’exterior, tret dels que no reben els raigs solars. El guany instantani per a 
cada hora es calcula usant la següent funció de transferència (ASHRAE): 
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On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’ambient a través de la superfície interior del 

sostre o paret (w) 
A = Àrea de la superfície interior (m²) 
Tsa,t-nΔ = Temperatura sol aire en l’instant t-nΔ 
Δ = Increment de temps igual a 1 hora. 
tai = Temperatura de l’espai interior suposada constant 
bn 
cn 
dn = Coeficients de la funció de transferència segons el tipus de tancament 

La temperatura sol-aire serveix per corregir l’efecte dels raigs solars sobre la superfície exterior 
del tancament: 

( )βεα −°×
Δ

×−×+= 90cos
oo

t
ecsa h

R
h
I

tt
 

On: 
Tsa = Temperatura sol-aire per a un mes i una hora donades (°C) 
Tec = Temperatura seca exterior corregida segons mes i hora (°C) 
It = Radiació solar incident en la superfície (w/m²) 
ho = Coeficient de termotransferència de la superfície (w/m² °C) 
α = Absorbència de la superfície a la radiació solar (depèn del color) 
β = Angle d’inclinació del tancament pel que fa a la vertical (horitzontals 90°). 
ε = Emitància hemisfèrica de la superfície. 
ΔR = Diferència de radiació superfície/cos negre (w/m²) 

 

- Transmissió excepte parets i sostres 

Tancaments a l'interior 

Guanys instantanis per transmissió en tancaments opacs interiors i que no estan exposats als 
raigs solars. 
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( )ailtGAN ttAKQ −××=,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
K = Coeficient de transmissió del tancament (w/m²·°C) 
A  = Àrea de la superfície interior (m²) 
tl = Temperatura del local contigu (°C) 
tai = Temperatura de l’espai interior suposada constant (°C) 

Envidraments a l’exterior 

Guanys instantanis per transmissió en superfícies envidrades a l’exterior. 

( )aiectGAN ttAKQ −××=,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
K = Coeficient de transmissió del tancament (w/m²·°C) 
A  = Àrea de la superfície interior (m²) 
tec = Temperatura exterior corregida (°C) 
tai = Temperatura de l’espai interior suposada constant (°C) 

 

Portes a l’exterior 

Un cas especial són les portes a l’exterior, en les que cal distingir segons la seva orientació: 

( )ailtGAN ttAKQ −××=,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
K = Coeficient de transmissió del tancament (w/m²·°C) 
A  = Àrea de la superfície interior (m²) 
tai = Temperatura de l’espai interior suposada constant (°C) 
 tl = Per a orientació Nord: Temperatura exterior corregida (°C) 
  Excepte orientació Nord:Temperatura sol-aire per a l’instant t (°C) 
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- Calor intern 

Ocupació (persones) 

Calor generat per les persones que es troben dins de cada local. Aquesta calor és funció 
principalment del número de persones i del tipus d’activitat que estan desenvolupant. 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
Qs = Guany sensible per persona (w). Depèn del tipus d’activitat 
n = Número d’ocupants 
Fdt = Percentatge d’ocupació per a l’instant t (%)  

Es considera que 67% de la calor sensible es dissipa per radiació i la resta per convecció. 

tltGANl FdnQQ ×××= 01'0,  

On: 
QGANl,t = Guany de calor latent en l’instant t (w) 
Ql = Guany latent per persona (w). Depèn del tipus d’activitat 
n = Número d’ocupants 
Fdt = Percentatge d’ocupació per a l’instant t (%)  

 

Enllumenat 

Calor generat pels aparells de llum que es troben dins de cada local. Aquesta calor és funció 
principalment del número i tipus d’aparells. 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
Qs = Potència per lluminària (w). Per a fluorescent es multiplica per 1'25. 
n = Número de lluminàries. 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l’instant t (%)  
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Aparells elèctrics 

Calor generada pels aparells exclusivament elèctrics que es troben dins de cada local. Aquesta 
calor és funció principalment del número i tipus d’aparells. 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
Qs = Guany sensible per aparell (w). Depèn del tipus. 
n = Número d’aparells. 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l’instant t (%)  

 

Es considera que el 60% de la calor sensible es dissipa per radiació i la resta per convecció. 

 

Aparells tèrmics 

Calor generada pels aparells tèrmics que es troben dins de cada local. Aquesta calor és funció 
principalment del número i tipus d’aparells. 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
Qs = Guany sensible per aparell (w). Depèn del tipus. 
n = Número d’aparells. 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l’instant t (%)  

 

Es considera que el 60% de la calor sensible es dissipa per radiació i la resta per convecció. 

tltGANl FdnQQ ×××= 01'0,  

On: 
QGANl,t = Guany de calor latent en l’instant t (w) 
Ql = Guany latent per aparell (w). Depèn del tipus 
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n = Número d’aparells 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l’instant t (%)  

 

- Aire exterior 

Guanys instantanis de calor a causa de l’aire exterior de ventilació. Aquests guanys passen 
directament a ser càrregues de refrigeració. 

( )aiectsaeatGAN ttFdVfQ −×××××= 01'034'0,  

On: 
QGAN,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
fa = Coeficient corrector per altitud geogràfica. 
Vae = Cabal d’aire exterior (m³/h). 
tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 
tai = Temperatura de l’espai interior suposada constant (°C) 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l’instant t (%)  

 

Es considera que el 100% de la calor sensible apareix per convecció. 

( )aiectsaeatGANl XXFdVfQ −×××××= 01'083'0,  

On: 
QGANl,t = Guany de calor sensible en l’instant t (w) 
fa = Coeficient corrector per altitud geogràfica. 
Vae = Cabal d’aire exterior (m³/h). 
Xec = Humitat específica exterior corregida (gr aigua/kg aire). 
Xai = Humitat específica de l’espai interior (gr aigua/kg aire) 
Fdt = Percentatge de funcionament per a l’instant t (%)  

 

CÀRREGUES DE REFRIGERACIÓ 

La càrrega de refrigeració depèn de la magnitud i naturalesa del guany tèrmic instantani així 
com del tipus de construcció del local, del seu contingut, tipus d’il·luminació i del seu nivell de 
circulació d’aire. 
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Els guanys instantanis de calor latent així com les parts corresponents de calor sensible que 
apareixen per convecció passen directament a ser càrregues de refrigeració. Els guanys deguts 
a la radiació i transmissió es transformen en càrregues de refrigeració per mitjà de la funció de 
transferència següent: 

Δ−Δ−Δ− ×−×+×+×= tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  

 
QREF,t = Càrrega de refrigeració per a l’instant t (w) 
QGAN,t = Guany de calor en l’instant t (w) 
Δ  = Increment de temps igual a 1 hora. 
vo,  v1 i v2 = Coeficients en funció de la naturalesa del guany tèrmic instantani. 
w1  = Coeficient en funció del nivell de circulació de l’aire en el local. 
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D.1.3 ANNEX 2. DETALL DEL CÀLCUL TÈRMIC  

EVOLUCIÓ ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÀXIMA (°C) 
 
Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Maig.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 
1 15,5   16,0   16,8   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   15,4 
2 15,4   15,9   16,6   17,1   18,1   19,1   19,7   19,7   18,6   17,6   15,5   15,3 
3 15,3   15,8   16,5   17,0   18,0   19,0   19,6   19,6   18,5   17,4   15,4   15,1 
4 15,1   15,6   16,4   16,9   17,8   18,8   19,4   19,4   18,4   17,3   15,3   15,0 
5 15,0   15,5   16,3   16,8   17,7   18,7   19,3   19,3   18,3   17,2   15,2   14,9 
6 14,9   15,4   16,2   16,7   17,6   18,6   19,2   19,2   18,1   17,1   15,1   14,8 
7 15,8   16,3   17,0   17,5   18,5   19,5   20,1   20,1   19,0   17,9   15,9   15,6 
8 16,6   17,1   17,9   18,4   19,3   20,3   20,9   20,9   19,9   18,8   16,8   16,5 
9 17,5   18,0   18,7   19,2   20,2   21,2   21,8   21,8   20,7   19,7   17,6   17,4 
10 18,3   18,8   19,6   20,1   21,0   22,0   22,6   22,6   21,6   20,5   18,5   18,2 
11 19,4   19,9   20,7   21,2   22,1   23,1   23,7   23,7   22,6   21,6   19,6   19,3 
12 20,5   21,0   21,8   22,3   23,2   24,2   24,8   24,8   23,7   22,7   20,7   20,4 
13 21,6   22,1   22,9   23,4   24,3   25,3   25,9   25,9   24,8   23,8   21,8   21,5 
14 22,7   23,2   24,0   24,5   25,4   26,4   27,0   27,0   25,9   24,9   22,9   22,6 
15 23,3   23,8   24,6   25,1   26,0   27,0   27,6   27,6   26,5   25,5   23,5   23,2 
16 22,7   23,2   24,0   24,5   25,4   26,4   27,0   27,0   25,9   24,9   22,9   22,6 
17 22,4   22,9   23,7   24,2   25,1   26,1   26,7   26,7   25,7   24,6   22,6   22,3 
18 22,1   22,6   23,4   23,9   24,8   25,8   26,4   26,4   25,4   24,3   22,3   22,0 
19 21,0   21,5   22,3   22,8   23,7   24,7   25,3   25,3   24,3   23,2   21,2   20,9 
20 19,9   20,4   21,2   21,7   22,6   23,6   24,2   24,2   23,2   22,1   20,1   19,8 
21 18,9   19,4   20,1   20,6   21,6   22,6   23,2   23,2   22,1   21,0   19,0   18,7 
22 17,8   18,3   19,1   19,6   20,5   21,5   22,1   22,1   21,0   20,0   18,0   17,7 
23 16,7   17,2   18,0   18,5   19,4   20,4   21,0   21,0   19,9   18,9   16,9   16,6 
24 15,6   16,1   16,9   17,4   18,3   19,3   19,9   19,9   18,9   17,8   15,8   15,5 

 

EVOLUCIÓ ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HUMIDA MÀXIMA (°C) 

Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Maig.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 
1 14,5   15,0   15,7   16,2   17,1   18,1   18,6   18,6   17,7   16,6   14,6   14,4 
2 14,4   14,8   15,6   16,1   17,0   18,0   18,5   18,5   17,5   16,5   14,6   14,3 
3 14,3   14,7   15,5   16,0   16,9   17,9   18,4   18,4   17,4   16,4   14,4   14,2 
4 14,2   14,6   15,4   15,8   16,8   17,8   18,3   18,3   17,3   16,3   14,3   14,1 
5 14,1   14,5   15,2   15,7   16,7   17,6   18,2   18,2   17,2   16,2   14,2   13,9 
6 13,9   14,4   15,1   15,6   16,6   17,5   18,1   18,1   17,1   16,0   14,1   13,8 
7 14,7   15,2   16,0   16,5   17,4   18,3   18,9   18,9   17,9   16,9   14,9   14,6 
8 15,6   16,1   16,9   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   15,5 
9 16,4   16,9   17,7   18,1   19,0   20,0   20,6   20,6   19,5   18,5   16,6   16,3 
10 17,2   17,7   18,4   18,9   19,8   20,8   21,3   21,3   20,4   19,3   17,4   17,1 
11 18,3   18,7   19,5   20,0   20,7   21,6   21,6   21,6   21,1   20,4   18,4   18,2 
12 19,3   19,8   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,5   19,2 
13 19,8   20,3   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,9 
14 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
15 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
16 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
17 19,8   20,3   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,9 
18 19,5   20,0   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,9   19,6 
19 19,4   20,0   20,2   20,3   20,9   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,8   19,5 
20 18,8   19,2   20,0   20,3   20,9   21,8   21,8   21,8   21,3   20,8   18,9   18,6 
21 17,8   18,2   19,0   19,4   20,4   21,3   21,4   21,4   20,8   19,9   17,9   17,7 
22 16,7   17,2   18,0   18,4   19,3   20,3   20,9   20,9   19,8   18,8   16,9   16,6 
23 15,7   16,2   16,9   17,4   18,3   19,2   19,8   19,8   18,8   17,8   15,8   15,5 
24 14,6   15,1   15,8   16,4   17,3   18,2   18,8   18,8   17,8   16,8   14,8   14,5 
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CAUDAL D’APORTACIÓ EXTERIOR PER ZONA. 

 

 
 
 
 
 
 

 ZONA Aforo SUP. ALTURA Volum Persona M2 Persona M2 Persona M2 TOTAL 

NAU
1_P2 

Regidor 6 30 2,8 84 10,0 1,0 216 108 2,6 1,3 2 168 

NAU
1_P2 

Coordin
ador 

5 28 2,8 78 10,0 1,0 180 101 2,3 1,3 2 157 

NAU
1_P2 

Assesso
r jurid. 

3 23 2,8 64 10,0 1,0 108 83 1,7 1,3 2 129 

NAU
1_P2 

Cap de 
servei 

2 22 2,8 62 10,0 1,0 72 79 1,2 1,3 2 123 

NAU
1_P2 

Cap 
adminis

t. 
3 22 2,8 62 10,0 1,0 108 79 1,8 1,3 2 123 

NAU
1_P2 

Sala 
reunion

s 
18 52 2,8 146 8,0 5,0 518 936 3,6 6,4 4 582 

NAU
1_P2 

Sala 
admin. 

19 144 2,8 403 10,0 5,0 684 2.592 1,7 6,4 2 806 

NAU
1_P2 

Sala 
recepci

ó 
7 62,5 2,8 175 8,0 5,0 202 1.125 1,2 6,4 2 350 

NAU
1_P1 

Despat
x 

3 25 2,8 70 10,0 5,0 108 450 1,5 6,4 2 140 

NAU
1_P1 

Cap 
secció1 

3 26 2,8 73 10,0 1,0 108 94 1,5 1,3 2 146 

NAU
1_P1 

Cap 
secció2 

3 26 2,8 73 10,0 1,0 108 94 1,5 1,3 2 146 

NAU
1_P1 

Sala 
reunion

s 
9 27 2,8 76 10,0 1,0 324 97 4,3 1,3 4 302 

NAU
1_P1 

Zona 
tècnics

1 
20 156 2,8 437 10,0 1,0 720 562 1,6 1,3 2 874 

NAU
1_P1 

Cap 
secció3 

3 26 2,8 73 10,0 1,0 108 94 1,5 1,3 2 146 

NAU
1_P1 

Zona 
tècnics

2 
16 123 2,8 344 10,0 1,0 576 443 1,7 1,3 2 689 

NAU
1_PB 

Menjad
or 

24 33 2,8 92 10,0 6,0 864 713 9,4 7,7 8 739 

NAU
1_PB 

Aula 
sindic. 

10 20 2,8 56 10,0 1,0 360 72 6,4 1,3 2 112 

NAU
1_PB 

Recepci
ó 

3 35 2,8 98 10,0 5,0 108 630 1,1 6,4 2 196 

   880,5       
 
 

TOTAL 
5.928 
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CÀRREGUES TÈRMIQUES PER VENTIL·LACIÓ. 

 
 

  ZONA Caudal Entalpia Watts W/m2 Watts 
NAU1_P2 Regidor 168 10,36 1740 58 1.740 
NAU1_P2 Coordinador 157 10,36 1624 58 1.624 
NAU1_P2 Assessor jurid. 129 10,36 1334 58 1.334 
NAU1_P2 Cap de servei 123 10,36 1276 58 1.276 
NAU1_P2 Cap administ. 123 10,36 1276 58 1.276 
NAU1_P2 Sala reunions 582 10,36 6034 116 6.034 
NAU1_P2 Sala admin. 806 10,36 8354 58 8.354 
NAU1_P2 Sala recepció 350 10,36 3626 58 3.626 
NAU1_P1 Despatx 140 10,36 1450 58 1.450 
NAU1_P1 Cap secció1 146 10,36 1508 58 1.508 
NAU1_P1 Cap secció2 146 10,36 1508 58 1.508 
NAU1_P1 Sala reunions 302 10,36 3133 116 3.133 
NAU1_P1 Zona tècnics1 874 10,36 9050 58 9.050 
NAU1_P1 Cap secció3 146 10,36 1508 58 1.508 
NAU1_P1 Zona tècnics2 689 10,36 7136 58 7.136 
NAU1_PB Menjador 739 10,36 7658 232 7.658 
NAU1_PB Aula sindic. 112 10,36 1160 58 1.160 
NAU1_PB Recepció 196 10,36 2031 58 2.031 
      TOTAL  61.405   61.405 

 
 
 
CÀRREGUES TÈRMIQUES TOTALS PER ZONA. 

 

 

  
  

ZONA Ventilac
ió W 

Ocupació 
W 

Il·luminació 
W 

Ap.Electric 
W 

PAREDE
S W 

RADIACIÓN 
W 

TOTAL W/
m2 

NAU1_P2 Regidor 1.740 731 600 600 279 500 4.450 148 
NAU1_P2 Coordinador 1.624 609 560 600 260 500 4.154 148 
NAU1_P2 Assessor jurid. 1.334 365 460 600 214 500 3.474 151 
NAU1_P2 Cap de servei 1.276 244 440 600 205 500 3.265 148 
NAU1_P2 Cap administ. 1.276 365 440 600 205 500 3.386 154 
NAU1_P2 Sala reunions 6.034 2.192 1.040 600 484 1.000 11.350 218 
NAU1_P2 Sala admin. 8.354 2.314 2.880 600 1.339 500 15.988 111 
NAU1_P2 Sala recepció 3.626 853 1.250 600 581 500 7.410 119 
NAU1_P1 Despatx 1.450 365 500 600 233 500 3.648 146 
NAU1_P1 Cap secció1 1.508 365 520 600 242 500 3.736 144 
NAU1_P1 Cap secció2 1.508 365 520 600 242 500 3.736 144 
NAU1_P1 Sala reunions 1.500 1.096 540 600 251 1.000 4.987 185 
NAU1_P1 Zona tècnics1 9.050 2.436 3.120 2.500 1.451 2.500 21.057 135 
NAU1_P1 Cap secció3 1.508 365 520 600 242 500 3.736 144 
NAU1_P1 Zona tècnics2 7.136 1.949 2.460 2.500 1.144 2.500 17.689 144 
NAU1_PB Menjador 2.500 2.923 660 600 307 500 7.490 227 
NAU1_PB Aula sindic. 1.160 1.218 400 600 186 500 4.064 203 
NAU1_PB Recepció 2.031 365 700 600 326 500 4.521 129 
    54.615 19.120 17.610 14.600 8.190 14.000 128.140 150 
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D.2 PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR I 
TÈRMICA PER ACS I TERRA RADIANT 

 

D.2.1   OBJECTE 

És la realització del Projecte de la instal·lació d’energia solar tèrmica en una nau industrial.  

L’objecte d’aquesta instal·lació és la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció per terra 
radiant mitjançant un sistema d’energia solar tèrmica a baixa temperatura, que substitueixi 
parcialment la utilització d’energies convencionals, reduint el consum de combustible i les 
emissions de CO2 a l’atmosfera, i utilitzant una energia renovable i no contaminant. 

I això per donar compliment a l’ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes 
de captació d’energia solar en el municipi de Mataró. 

D.2.2 PREDIMENSIONAT DE SISTEMA SOLAR TÈRMIC PER 
A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Els següents procediments ens facilita el predimensionat orientatiu de la instal·lació de 
producció de l’aigua calenta sanitària (ACS) en aquest  immoble.   

Cal esmentar que degut a la distribució de la nau i tenint en compte les necessitats de la 
mateixa, s’ha decidit realitzar dues instal·lacions independents d’energia solar.   

Una de les instal·lacions estarà destinada per a la zona de servei de neteja i l’altre al servei de 
manteniment. 

El personal a tenir en compte per al  càlcul del consum d’ACS que es realitzarà es el següent: 

En el servei de manteniment treballen 15 persones distribuïdes en 3 torns i el consum serà  de 
20l/dia d’ACS. 

 

CONSUM D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Per poder determinar les necessitats energètiques que ens ha d’aportar el sistema solar primer 
hem de determinar el consum d’aigua calenta que tindrà la nau industrial 
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Ho calcularem amb la següent expressió: 

Ca = P x  Cd  x d  

 
Ca  Consum d’ACS/any ( litres/any) 
P   nombre de persones que treballen   
Cd  Consum en litres d’aigua sanitària per dia i persona (establert en 20 litres a 60º per persona i 
dia en fàbriques i tallers). 
d   260 dies d’utilització/ any ( no es conten els caps de setmana) 

Per tant els resultat de les nostres instal·lacions són els següents: 

Consum diari = Persones x litres/dia 

Instal·lació 1    P x  Cd    = 15 p x 20l/dia = 300 litres dia/ACS 

En el nostre cas obtindrem: 

Instal·lació 1   Ca = 300x365 = 78000litres/any   78000 

 

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER A L’ESCALFAMENT D’ACS 

La demanda energètica anual per a la producció d’ACS està en funció del consum d’aigua i del 
salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum; 
WACS  = Ca x  ∆T  x Ce x δ 
WACS Demanda energètica anual (Kcal/any; MJ/any o KW.h/any) 
Ca     Consum d’ACS/ any (litres/any) 
∆T     Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la de la xarxa  
                (establerts en 60ºC i 12ºC respectivament) 
 Ce    Calor específic de l’aigua ( 1 Kcal /  ºC Kg) (4.184 J / ºC Kg) 
δ       Densitat de l’aigua ( 1 Kg/ litre)  

 

 

En el nostre cas:  

Instal·lació 1: 
WACS = 78000 x 48 x 1 x 1 
WACS = 3744000 Kcal / any   10257.53 Kcal / dia 
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WACS = 4353.49 KWh / any   11.93 KWh / dia 
WACS = 15650.21 MJ / any   42.88 MJ / dia 

 

SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ SOLAR 

 
Sp = ( WACS x  DA )  /  ( I x α x r) 
 Sp     Superfície de captadors solars tèrmics (m2 ) 
WACS Demanda energètica anual (Kcal/any; MJ/any o KW.h/any) 
DA    Fracció percentual de l’energia a cobrir amb els captadors solars sobre la demanda  
                anual de la vivenda ( Ordenances municipals = 60% )  
I          Valors unitaris d’irradiació solar ( MJ / m2 )  

 
 

MESOS 
IRRADIACIÓ SOLAR

(inclinació 45º) 

(MJ/ m
2
) 

GENER 12.83 
FEBRER 14.96 
MARÇ 17.72 
ABRIL 19.26 
MAIG 20.10 
JUNY 20.35 

JULIOL 20.47 
AGOST 20.34 

SETEMBRE 19.57 
OCTUBRE 14.64 

NOVEMBRE 14.71 
DESEMBRE 12.37 

MITJANA ANUAL 17.28 

    Aquests valors són de mitjana anual per a cada dia.                

 
• α      Coeficient de minoració de la irradiació segons la posició dels col·lectors 
• r       Rendiment del sistema, es veu afectat pel rendiment dels captadors i de la resta de la      

instal·lació vista de forma global. S’ha de considerar per a instal·lacions amb captadors de baixa 
temperatura un valor promig del sistema de 0.30 % i 0.60, que s’ha de precisar en funció del tipus 
del captador escollir i el tipus d’instal·lació.   

En el nostre cas obtenim:  

 Instal·lació 1 

Sp = ( 15650.21 x 0,6 ) / ( 6307.2 x 0,5 ) = 3.72 m2 
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I tenint en compte que les  superfícies  mitges del captadors són de 2 m aprox. Tindrem que per la 
instal·lació 1 necessitarem 2 captadors. 

 

D.2.3 COL·LECTORS SOLARS 

Els col·lectors amb els que s’han realitzat els càlculs son de la marca CLIBER model soltherm que tindran 
les següents característiques: 

- Per a instal·lacions a circuit obert o tancat.  

- Placa absorbent de coure amb tractament superficial selectiu, amb un coeficient molt elevat de absorció. 

- Coberta de vidre “multiprismàtic” de 4 mm, que permet un millor aprofitament de la radiació solar 

  en situacions amb un angle baix d’incidència solar. 

- Aïllament inferior amb i llana de roca. 

- Recobriment exterior d’alumini aïllat i pintat de negre. 

Dimensions 
 

• Superfície total 2,44 m²  

• Superfície útil 2.2 m²  

• Dimensions ( Llarg x Ample x Alçada): 22277x1075x112 mm 

• Pes buit 48 Kg. 

• Pressió màxima de treball 8 bar  

 

DISPOSICIÓ DELS COL·LECTORS 

A la coberta no tindrem cap problema a l’hora de la disposició dels col·lectors. 

La instal·lació 1 estarà formada per una filera de dos col·lectors. Entre elles, les dues fileres es connecten 
en paral·lel. 
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ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ DELS COL·LECTORS 

La radiació solar que incideix a la superfície útil dels col·lectors depèn la situació respecte al sol. 
Per tant convé situar el col·lector de forma que s’aprofiti el màxim la radiació solar incident. 

Aquí cal comentar que degut a la forma que tindrà la coberta de l’immoble, i a la poca alçada 
dels col·lectors, aquests no  estaran visibles des de el nivell del carrer.  

Els col·lectors estaran encarats en el SUR GEOGRÀFIC, complint la I.T.E 10.1.3.1 

Pel que fa a la inclinació es disposaran a 41º 28’ + 15 º i -15 º respecte el terra del terrat per tal 
d’obtenir el màxim aprofitament energètic. 

També s’ha tingut en compte l’annex tècnic de l’ordenança municipal 

 

SEPARACIÓ ENTRE FILERES DE COL·LECTORS I OBSTACLES PROPERS 

La separació entre fileres de col·lectors i obstacles es determina de la forma següent: 

 
hkd ×=  

d : Separació entre fileres 
k : l’alçada del col·lector (1,879 m) 
h : Coeficient obtingut de la taula 12 de la I.T.E 10.1.3.1 del RITE. 

Pel que fa a distàncies entre fileres no hi haurà problemes al igual que tampoc hi haurà 
problemes entre les fileres de col·lectors i els obstacles, ja que la planta coberta estarà lliure 
d’obstacles que facin ombra. 

Normalment, en el dia més desfavorable del període d’utilització, l’equip no ha de tenir més del 
5% de la superfície útil de captadors a l’ombra. 
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PES I CÀRREGA SUPERFICIAL DELS COL·LECTORS 

El pes de cada col·lector és de 48 kg, el pes del fluid solar de dins el col·lectors és de 1 kg i la 
superfície és de 2’44 kg/m2, per tant la Càrrega Superficial és de: 

 

22 67.19
44'2
48_

m
kg

m
kglSuperficiaCàrrega ==  

 

D.2.4 CÀLCUL DEL VOLUM D’ACUMULACIÓ 

El volum de l’acumulació d’aigua calenta sanitària ve determinada per la I.T.E 10.1.3.2 del RITE, 
que estableix els marges de volum d’acumulació màxim i mínim, segons la següent expressió: 

MVM ≤≤×80'0  

V: És el volum del dipòsit d’acumulació total del sistema, expressat en Litres. 

M: El consum mig diari expressat en L/d 

L’acumulació determinada és la següent: 

Instal·lació 1: 

 

ACUMULACIÓ 

Consum mig diari 300 litres  ACS

I.T.E 10.1.3.2 240 ≤V ≤ 300 

Volum d’acumulació 300 litres 

 

 

En la instal·lació 1 hi haurà un sol acumulador solar de 300 litres. 
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Els acumuladors estaran instal·lats verticalment. 

 

D.2.5 BOMBA CIRCULADORA I CABAL 

El cabal del fluid solar estarà determinat amb en funció de la superfície total de col·lectors 
instal·lats. 

El seu valor segons la I.T.E. anomenada anteriorment serà: 

                                ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≤≤⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

s
Lm

s
L 6'11002'1 2  

El sistema de control de la bomba serà de tipus diferencial i actuarà en funció de la diferència 
entre la temperatura del fluid solar a la sortida dels col·lectors i la sortida de l’acumulació. 

El sistema de control estarà ajustat de forma que les bombes funcionin quan la diferència sigui 
major de 7ºC, i estiguin parades quan aquesta diferència sigui menor de 2ºC. 

D.2.6 FLUID SOLAR 

El fluid solar es seleccionarà d’acord amb les especificacions del fabricant dels col·lectors. El pH 
sempre estarà comprès entre 5 i 12. 

D.2.7 ESTALVI ENERGÈTIC ANUAL 

En la instal·lació 1: 

  Necessitats Estalvi Cobertura 

  Kcal KWh Mj Kcal KWh Mj % 

Gener 484000 562,79 2023,16 220000 255,81 919,62 45,45 

Febrer 427000 496,51 1784,89 229000 266,28 957,24 53,63 

Març 461000 536,05 1927,02 297000 345,35 1241,48 64,43 

Abril 436000 506,98 1822,51 306000 355,81 1279,10 70,18 

Maig 439000 510,47 1835,05 327000 380,23 1366,89 74,49 

Juny 414000 481,40 1730,55 321000 373,26 1341,80 77,54 
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Juliol 417000 484,88 1743,09 329000 382,56 1375,25 78,90 

Agost 428000 497,67 1789,07 334000 388,37 1396,15 78,04 

Setembre 425000 494,19 1776,53 313000 363,95 1308,36 73,65 

Octubre 450000 523,26 1881,03 250000 290,70 1045,02 55,56 

Novembre 446000 518,60 1864,31 241000 280,23 1007,40 54,04 

Desembre 472000 548,84 1973,00 208000 241,86 869,46 44,07 

Mitja Anual 441583 513,47 1845,85 196657 327,03 1175,65 64,16 
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D.2.8 SUBSISTEMA DE REGULACIÓ i CONTROL 

El sistema de regulació consisteix en: 

- Termòstat per controlar la resistència elèctrica de l’acumulador. Aquest termòstat activarà la 
resistència elèctrica quan la temperatura del dipòsit baixi dels 35ºC i s’aturarà a la temperatura 
de 45ºC. 

- Termòstat diferencial per controlar l’encesa de l’electrocirculador. Aquest termòstat està format 
per dues sondes de temperatura que es situaran a la sortida dels col·lectors i a la part baixa de 
l’acumulador. El termòstat diferencial es programarà per activar l’electrobomba quan la 
diferència entre la temperatura del col·lector i la del dipòsit sigui 5ºC i es desactivarà quan la 
diferència sigui de 2ºC. 

A més a més, s’instal·laran dos termòmetres que ens permetran visualitzar la temperatura del 
fluid a la entrada i a la sortida del bescanviador de calor i un manòmetre en by-pass amb 
l’electrocirculador . 

 

D.2.9 AÏLLAMENT   

L’aïllament tèrmic de totes les canonades i els elements del circuit primari estarà format per escuma 
elastomèrica. 

El gruix de l’aïllament serà de 20 mm en interiors i de 30 mm en exteriors 

 

D.2.10 REGLAMENTS 

 

- RITE, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat pel Reial Decret 
1751/1998 de 31 de juliol i en especial el capítol ITE 10.1 Producció d’ACS mitjançant 
sistemes solars actius.  

- Ordenança General del Medi ambient Urbà sobre captació solar tèrmica, 

  BOP nº181, de 30/07/1999.  
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D.3 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

D.3.1 NORMATIVA APLICABLE 

-     CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) i d’acord al Document Bàsic HS 4 de subministrament 
d’aigua.  

-     Normes UNE d’obligat compliment, per el dimensionat de tubs, i en general, per a qualsevol 
altre element de la instal·lació d’aigua. 

 

-  Normes i recomanacions de la companyia subministradora 

D.3.2 DADES I DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 Pressió disponible en escomesa:  55,00 m.c.a. 

 Fluctuació de pressió en escomesa:  10 % 

 Altura màxima pel que fa a l’escomesa:  12,50 m 

 Temperatura de l’aigua freda:   15°C 

 Temperatura de l’aigua calenta:   45°C 

 Viscositat cinemàtica de l’aigua freda:  1,16×10-6 m2/s 

 Viscositat cinemàtica de l’aigua calenta:  0,60×10-6 m2/s 

 Q càlcul:      4’77 l/s 

 

Des de la xarxa de distribució general partirà l’escomesa amb una clau de registre situada sobre 
aquesta mateixa  i en la via pública, i que unirà l’escomesa amb el tub d’alimentació. Després 
del tub d’alimentació es connectarà un filtre, el comptador amb dos vàlvules de pas a cada 
extrem i una vàlvula antiretorn. Tots aquests elements estaran ubicats en armari específic i sota 
les indicacions que determinin les normes particulars de l’empresa subministradora. 

La instal·lació es realitzarà bàsicament amb tub de polipropilè per a totes les conduccions que 
vagin vistes i que discorreran per els passadissos col·locades sobre safates metàl·liques 
perforades, mentre que s’utilitzarà polietilè reticular per a les conduccions que puguin anar 
encastades. Tots els tubs, tant d’aigua calenta com d’aigua freda aniran degudament aïllats 
d’acord amb la normativa vigent i també amb el fi d’evitar condensacions indesitjades.  
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La instal·lació de les boques de reg es realitzarà amb tub de polietilè de baixa densitat flexible, 
el qual anirà soterrat en tot el seu recorregut. 

A les entrades de tots els locals que disposin de subministrament d’aigua es col·locaran claus 
de pas, per tal de possibilitar el seu tancament en cas d’avaria.  

Les conduccions que travessin paraments o forjats, ho faran mitjançant passamurs, de forma 
que quedi lliure, com a mínim, un espai de 10 mm al voltant de la conducció.  

La generació d’aigua calenta vindrà proporcionada per un sistema d’aprofitament d’energia solar 
que treballarà sobre un acumulador  on l’aigua es pre-escalfarà acabant si fos necessari el seu 
procés d’escalfament en un segon acumulador  a partir de la caldera de gas. 

El desenvolupament del sistema solar, així com la seva justificació s’adjunta en un apartat 
posterior. 

 

D.3.3 MÈTODES DE CÀLCUL 

 

CABAL MÀXIM PREVISIBLE 

  

Per a trams interiors a un subministrament, s’apliquen les següents expressions:  

( )( ) ∑⋅=×+×+
−

= QkQn
n

k vv max;loglog035,0035,0
1

1 α
 

 On: 
 kv = Coeficient de simultaneïtat. 
 n = Número d’aparells instal·lats. 
 � = Factor de correcció que depèn de l’ús de l’edifici. 
 Qmax = Cabal màxim previsible (l/s). 
 �Q = Suma del cabal instantani mínim dels aparells instal·lats (l/s). 
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 Per a trams que alimenten grups de subministrament, s’utilitzen aquestes altres 
expressions: 

∑⋅=
+⋅

+
= maxeemaxe QkQ

N
Nk .;

)1(10
19

 

 

 On: 
 ke = Coeficient de simultaneïtat per a un grup de subministraments. 
 N = Número de subministraments. 
 Qmax.e = Cabal màxim previsible del grup de subministraments (l/s) 
 �Qmax = Suma del cabal màxim previsible dels subministraments 

instal·lats (l/s).  

 

DIÀMETRE 

 Cadascun dels mètodes analitzats en els següents aspectes permeten calcular el 
diàmetre interior de la conducció. Dels diàmetres calculats per cada mètode, es tria el major i, a 
partir d’ell, es selecciona el diàmetre comercial que més s’aproximi. 

 

Càlcul per limitació de la velocitat 

 S’obté el diàmetre interior basant-se en l’equació de la continuïtat d’un líquid, i fixant una 
velocitat d’hipòtesi compresa entre 0,5 i 2 m/s, segons les condicions de cada tram. Així, 
s’aplica la següent expressió: 

V
QDSVQ

⋅
⋅

=⇒⋅=
π

4000

 

 On: 
 Q = Cabal màxim previsible (l/s) 
 V = Velocitat d’hipòtesi (m/s) 
 D = Diàmetre interior (mm) 
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Càlcul per limitació de la pèrdua de càrrega lineal 

 Consisteix a fixar un valor de pèrdua de càrrega lineal, i utilitzant la fórmula de pèrdua 
de càrrega de PRANDTL-COLEBROOK, determinar el diàmetre interior de la conducció: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
+⋅−=

IgDDD
k

IgDV a

2
51'2

71'3
log22 10

ν

 

 On: 
 V = Velocitat de l’aigua, en m/s 
 D = Diàmetre interior de la canonada, en m 
 I = Pèrdua de càrrega lineal, en m/m 
 ka = Rugositat uniforme equivalent, en m 
 � = Viscositat cinemàtica del fluid, en m²/s 
 g = Acceleració de la gravetat, en m²/s 

 

Càlcul segons normes bàsiques 

 A partir del tipus de tram, es selecciona la taula adequada de les Normes Bàsiques, i en 
funció del número i tipus de subministrament, tipus de canonada, etc., es determina el diàmetre 
interior mínim. 

 

VELOCITAT 

 Basant-se de nou en l’equació de la continuïtat d’un líquid, aïllant la velocitat, i prenent el 
diàmetre interior corresponent a la conducció adoptada, es determina la velocitat de circulació 
de l’aigua: 

2

4000
D

QV
⋅
⋅

=
π  

 On: 
 V = Velocitat de circulació de l’aigua (m/s) 
 Q = Cabal màxim previsible  (l/s) 
 D = Diàmetre interior del tub elegit (mm) 
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PÈRDUES DE CÀRREGA 

  

S’obté la pèrdua de càrrega lineal, o unitària, basant-se en la fórmula de PRANDTL-
COLEBROOK, ja explicada en apartats anteriors. 

La pèrdua total de càrrega que es produeix en el tram vindrà determinada per la següent 
equació: 

HLLJJ eqUT Δ++⋅= )(  

 On: 
 JT = Pèrdua de càrrega total en el tram, en m.c.a. 
 JU = Pèrdua de càrrega unitària, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tram, en metres 
 Leq = Longitud equivalent dels accessoris del tram, en metres. 
 �� = Diferència de cotes, en metres 

Per determinar la longitud equivalent en accessoris, s’utilitza la relació L/D (longitud 
equivalent/diàmetre interior). Per a cada tipus d’accessori es considera les següents relacions 
L/D: 

 
 Accessori L/D 
 Colze a 90° 45 
 Colze a 45° 18 
 Corba a 180° 150 
 Corba a 90° 18 
 Corba a 45° 9 
 Te Pas directe 16 
 Te derivació 40 
 Creu 50 
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D.4 INSTAL·LACIÓ DE GAS. 

 

D.4.1 DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 Tipus de gas utilitzat:      Gas Natural 
 P.C.S del gas:       10.500,000 Kcal/m3 
 Densitat relativa del gas:     0,620 

Tipus d’instal·lació:      MPB 
 Pressió de servei:      2.500,000 mbar 
 Pressió mínima d’entrada en receptors y calderes:  16,300 mbar 
 Pressió mínima d’entrada en subministraments:  16,300 mbar 
 Fluctuació de pressió del gas en escomesa:   2,000 % 
 Potència nominal d´ utilització simultània:   49.306,667 Kcal/h 

 

D.4.2 MÈTODES DE CÀLCUL 

DETERMINACIÓ DE CAUDALS 

Grau de gasificació. 

El grau de gasificació de les vivendes i dels  locals destinats a usos col·lectius o comercials és 
la previsió de potència simultània màxima individual amb que se les vol dotar. 

Aquest grau de gasificació de les vivendes serà el que, d’acord amb les previsions d’us, 
determini el responsable del projecte i adreça de obra, així com en el seu cas la petició 
expressa de l’usuari. 

S´ estableixen els següents graus de gasificació: 

 
• Grau 1: Es preveu una potència simultània màxima individual de 30KW (25800 Kcal/h) 
• Grau 2: Es preveu una potència simultània màxima individual compresa entre 30 y 70 

KW (25800 y 60200 Kcal/h) 
• Grau 3: Es preveu una potència simultània màxima individual superior a 70 KW (60200 

Kcal/h) 
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En instal·lacions per a locals destinats a usos col·lectius o comercials en els quals s’instal·lin 
aparells a gas d’elevada potència o un nombre elevat d´ ells, la previsió de potència simultània 
màxima es determinarà en cada cas concret amb la justificació del càlcul. 

 

Determinació del cabdal nominal d´ un aparell a gas 
 

El cabdal nominal d´ un aparell a gas depèn del seu consum calorífic (G.C.) per l´ aparell i del 
poder calorífic superior (P.C.S.) del gas distribuït. 

El consum calorífic d’un aparell a gas és la potència que consumeix en el seu funcionament 
normal, que no ha de confondre’s  amb la potència útil o nominal, que és la que entrega l´ 
aparell. 

Per calcular el cabdal nominal d´ un aparell a gas serà suficient dividir el consum calorífic per el 
poder calorífic del gas subministrat. 

El cabdal nominal d´ un aparell a gas es calcula segons la següent expressió: 

...
..
SCP

CGQN =
 

 
QN : Cabdal nominal de l´ aparell a gas expressat en m3/h 
G.C. : Consum calorífic de l´ aparell a gas referit al P.C.S. expressat en Kcal/h 
P.C.S. : Poder calorífic superior del gas expressat en Kcal/m3. 

 

Cabdal màxim de simultaneïtat d´ instal·lacions individuals 

En una instal·lació individual domèstica amb més de dos receptors o aparells a gas, és poc 
probable que tots ells estiguin funcionant a la seva potència nominal de forma simultània . 

A l’hora de dissenyar les instal·lacions individuals, l’escomesa interior i la o les instal·lacions 
comuns, s´ han de tenir en compte els cabdals màxims de simultaneïtat de les instal·lacions 
individuals domèstiques, que es calcularan mitjançant la següent equació: 
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2
... NDCBAQSI
+++

++=
 

 
Qsi  : Cabdal màxim de simultaneïtat d´ instal·lacions individuals 
A  : Cabdal de l´ element de major consum 
B  : Cabdal del 2on element de major consum 
C,D,...,N : Cabdals dels  restants elements 

 

POTÈNCIA NOMINAL D´ UTILITZACIÓ SIMULTÀNIA. 

La determinació de la potència nominal d´ utilització simultània d´ una escomesa interior, d´ una 
instal·lació comú, o d´ una instal·lació individual, es realitza multiplicant el cabdal màxim de 
simultaneïtat  de l´ escomesa interior, de l´ instal·lació comú o de l´ instal·lació individual, segons 
el cas, en m3/h pel poder calorífic superior del gas. 

La potència nominal d´ utilització simultània d´ una escomesa interior o d´ una instal·lació comú 
seria: 

... SCPQP SCNSC ⋅=  

 
 
PNSC  :  Potència nominal d´ utilització simultània de l´ escomesa interior o de l´ 

instal·lació comú, segons el cas. 
Qsc :  Cabdal màxim de simultaneïtat  de l´ escomesa interior o de l´ instal·lació comú, 

segons el cas. 
PCS :  Poder calorífic superior del gas distribuït. 
 
I la potència nominal d´ utilització simultània d´ una instal·lació individual seria: 
 

PCSQsiPnsi ⋅=  
 

Pnsi : Potència nominal d´ utilització simultània de l´ instal·lació individual. 

Qsi : Cabdal màxim de simultaneïtat  de l´ instal·lació individual. 
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LONGITUD EQUIVALENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Al circular un gas per una conducció es produeix una disminució de la seva pressió, anomenada 
pèrdua de càrrega, que és deguda en primer lloc pel fricció del gas amb les parets de la 
canalització i en segon lloc pel fricció dels diversos accessoris de la mateixa, com són colzes, 
corbes, te, ... etc.  

Per compensar aquest segon efecte de pèrdua de càrrega i simplificar els càlculs, es pren com 
a  longitud del tram de l´ instal·lació la longitud real (LR) incrementada per un factor conegut 
com a coeficient de majoració, que en el projecte actual presenta un valor del 20,000% 

 

CÀLCUL DE PÈRDUA DE CÀRREGA 

Pèrdua de càrrega en trams de canonada 

Per a  la determinació de les pèrdues de càrrega en un tram d´ instal·lació s´ utilitza la fórmula 
de Renouard. 

La fórmula de Renouard amb les seves condicions, són les següents: 

82.4

82.1
2

2
2

1 5.51
D
QLdrPP E ⋅⋅⋅=−

 

 
P1 : Pressió absoluta (relativa més l´ atmosfèrica) a l´ inici del tram de canonada en bar. 
P2 : Pressió absoluta (relativa més l´ atmosfèrica) al final del tram de canonada en bar. 
dr : Densitat relativa del gas 
LE : Longitud equivalent del tram en m. 
Q : Cabdal en m3/h. 
D : Diàmetre interior de la conducció en mm. 

 

S´ ha de considerar que aquesta equació només és vàlida, sempre la velocitat del gas dins del 
tram no superi els 20 m/s 
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Pressió per Desnivell 

La variació de la pressió que experimenta el gas quan varia de quota degut a la seva diferent 
densitat respecte de l´ aire, es pot calcular aplicant la següent expressió: 
 

( )11268,011268,0 −⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= g

a

g de
ρ
ρ

 
 

../ mmmbar HeE ⋅=  
 

e : Pressió per desnivell en mbar/m. 
dg : Densitat relativa del gas = ρg/ρa 
ρa : massa en volum de l´ aire 
ρg : massa en volum del gas 
E : Pressió per desnivell en mbar 
H : Altura del tram m. 

 

Pèrdua de càrrega en vàlvules 

La pèrdua de càrrega en vàlvules es pot calcular mitjançant l´ equació: 

2

2

10
2

1 VKp
p

⋅⋅⋅
=Δ

ρ

 
Δp : Pèrdua de càrrega en vàlvules 
Kp : Coeficient específic de la vàlvula 
ρ : massa en volum del gas. 
V : Velocitat del gas 

CÀLCUL DE VELOCITAT DEL GAS 

 

Per calcular la velocitat màxima del gas dins d’un tram de la conducció s´ aplicarà la 
següent equació: 

204.378
DP

QV
⋅

⋅=
 

 
 
V : Velocitat del gas en m/s 
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Q : Cabdal en m3/h. 
P : Pressió absoluta al final del tram en bar. 
D : Diàmetre interior de la conducció en mm. 

 

CÀLCUL DE DIÀMETRES 
 

Pel càlcul del diàmetre de canonada a instal·lar en el tram en estudi, el podem obtenir a partir de 
les equacions anteriors 

Pèrdua de càrrega màxima 

Aquest càlcul de diàmetre, s’obté a partir de l´ equació quadràtica de Renouar, on hem de 
conèixer la pèrdua de pressió màxima i la pressió a l´ inici del tram (P1), on tindrem: 

pPPPPp Δ−=→−=Δ 1221  

Una vegada que coneixem el valor de P2, podem obtenir el valor del diàmetre, segons 
l´equació: 

82.4
1

2
2

2
1

82.1

5.51 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅⋅=
PP

QLdrD E

 
 
Δp : Pèrdua de pressió. 
P1 : Pressió absoluta (relativa més l´ atmosfèrica) a l´ inici del tram de canonada. 
P2 : Pressió absoluta (relativa més l´ atmosfèrica) al final del tram de canonada. 
dr : Densitat relativa del gas 
LE : Longitud equivalent del tram en m. 
Q : Cabdal en m3/h. 
D : Diàmetre interior de la conducció en mm. 

 

Velocitat màxima 
 

Aquest càlcul del diàmetre s´ obté a partir de la velocitat màxima segons la següent equació: 

2

04.378 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅=

VP
QD
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. 
V : Velocitat del gas en m/s 
Q : Cabdal en m3/h. 
P : Pressió absoluta al final del tram en bar. 
D : Diàmetre interior de la conducció en mm. 

 

D.4.3 MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 

CÀLCULS EN TRAMS I VÀLVULES 

 
Acometida [1] (PNSC: 49.306,667Kcal/h) 
Vàlvula [1-2] 

 

Dades de 
càlcul: 

Coeficient de la 
vàlvula: 

1,300  

 Massa en volum del 
gas: 

0,802 Kg/m3

 Velocitat del gas: 1,949 m/s 

La pèrdua de càrrega en la vàlvula serà: 

Δp = 0.5 * Kp * ρ * V2 * 10-2 = 0,020 mbar. 

 

 
Regulador de pressió [2-3] 
Tram: Canonada [3-4] 
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Dades de càlcul: Longitud real: 0,073 m. 

 Pressió a l´ inici: 260,000 mbar.

 Cabdal: 4,696 m3/h 

La longitud equivalent és la longitud real incrementada en un 20,000%: 

Leq =  0,087m. 

Diàmetre mínim fixat      8,000 mm. 

Diàmetre calculador per velocitat màxima:  10,836 mm. 

Diàmetre calculat per Δp màxima  ( 0,950 mbar/m ): 12,840 mm. 

Diàmetre comercial per excés:    Polietilè PN4BAR - ISO4437 -- DN20 

Pressió per desnivell en el tram de canonada. 

  Pressió per desnivell = 0,000 mbar. 

La pèrdua de carrega final amb aquest diàmetre aplicant la fórmula de Renouard és: 

  Δp = 0,029 mbar 

Pèrdua de carrega resultant en el tram de canonada: 

  ΔPTRAMO = 0,029 mbar 

La velocitat del gas per la canonada és: 

  Vgas = 5,446 m/s 

 

 

 

 

 

Tramo: Canonada [4-5] 
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Dades de 
càlcul: 

Longitud real: 1,287 m. 

 Pressió a l´ inici: 259,971 mbar.

 Cabdal: 4,696 m3/h 

 

La longitud equivalent és la longitud real incrementada en un 20,000%: 

Leq =  1,544m. 

Diàmetre mínim fixat      8,000 mm. 

Diàmetre calculador per velocitat màxima:  10,836 mm. 

Diàmetre calculat per Δp màxima  ( 0,950 mbar/m ): 12,840 mm. 

Diàmetre comercial per excés:    Polietilè PN4BAR - ISO4437 -- DN20 

Pressió per desnivell en el tram de canonada. 

  Pressió per desnivell = 0,000 mbar. 

La pèrdua de carrega final amb aquest diàmetre aplicant la fórmula de Renouard és: 

  Δp = 0,508 mbar 

Pèrdua de carrega resultant en el tram de canonada: 

  ΔPTRAMO = 0,508 mbar 

La velocitat del gas per la canonada és: 

  Vgas = 5,446 m/s 

 

 

Vàlvula [5-6] 
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Dades de 
càlcul: 

Coeficient de la 
vàlvula: 

1,300  

 Massa en volum del 
gas: 

0,802 Kg/m3

 Velocitat del gas: 5,381 m/s 

La pèrdua de càrrega en la vàlvula serà: 

Δp = 0.5 * Kp * ρ * V2 * 10-2 = 0,151 mbar. 

Tramo: Canonada [6-7] 

Dades de 
càlcul: 

Longitud real: 0,460 m. 

 Pressió a l´ inici: 259,313 mbar.

 Cabdal: 4,696 m3/h 

 

La longitud equivalent és la longitud real incrementada en un 20,000%: 

Leq =  0,552m. 

Diàmetre mínim fixat      8,000 mm. 

Diàmetre calculador per velocitat màxima:  10,839 mm. 

Diàmetre calculat per Δp màxima  ( 0,950 mbar/m ): 12,841 mm. 

Diàmetre comercial per excés:    Coure UNE EN-1057 (Duro) -- 13x15 

Pressió per desnivell en el tram de canonada. 

 

   

Pressió per desnivell = 0,000 mbar. 

La pèrdua de carrega final amb aquest diàmetre aplicant la fórmula de Renouard és: 
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  Δp = 0,494 mbar 

Pèrdua de carrega resultant en el tram de canonada: 

  ΔPTRAMO = 0,494 mbar 

La velocitat del gas per la canonada és: 

  Vgas = 8,255 m/s 

 

Tramo: Canonada [8-9] 

 

Dades de 
càlcul: 

Longitud real: 0,376 m. 

 Pressió a l´ inici: 258,819 mbar.

 Cabdal: 4,696 m3/h 

 

La longitud equivalent és la longitud real incrementada en un 20,000%: 

Leq =  0,451m. 

Diàmetre mínim fixat      8,000 mm. 

Diàmetre calculador per velocitat màxima:  10,841 mm. 

Diàmetre calculat per Δp màxima  ( 0,950 mbar/m ): 12,842 mm. 

Diàmetre comercial per excés:   Coure UNE EN-1057 (Duro) -- 13x15 

 

 

Pressió per desnivell en el tram de canonada. 

  Pressió per desnivell = 0,000 mbar. 

La pèrdua de carrega final amb aquest diàmetre aplicant la fórmula de Renouard és: 

  Δp = 0,404 mbar 
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Pèrdua de carrega resultant en el tram de canonada: 

  ΔPTRAMO = 0,404 mbar 

La velocitat del gas per la canonada és: 

  Vgas = 8,258 m/s 

Vàlvula [9-10] 

 

Dades de 
càlcul: 

Coeficient de la 
vàlvula: 

1,300  

 Massa en volum del 
gas: 

0,802 Kg/m3

 Velocitat del gas: 5,386 m/s 

La pèrdua de càrrega en la vàlvula serà: 

Δp = 0.5 * Kp * ρ * V2 * 10-2 = 0,151 mbar. 

Tramo: Canonada [10-11] 

 

Dades de 
càlcul: 

Longitud real: 1,590 m. 

 Pressió a l´ inici: 258,263 mbar.

 Cabdal: 4,696 m3/h 

 

 

La longitud equivalent és la longitud real incrementada en un 20,000%: 

Leq =  1,908m. 

Diàmetre mínim fixat      8,000 mm. 

Diàmetre calculador per velocitat màxima:  10,843 mm. 
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Diàmetre calculat per Δp màxima  ( 0,950 mbar/m ): 12,843 mm. 

Diàmetre comercial per excés:   Coure UNE EN-1057 (Duro) -- 13x15 

Pressió per desnivell en el tram de canonada. 

  Pressió per desnivell = 0,000 mbar. 

La pèrdua de carrega final amb aquest diàmetre aplicant la fórmula de Renouard és: 

  Δp = 1,710 mbar 

Pèrdua de carrega resultant en el tram de canonada: 

  ΔPTRAMO = 1,710 mbar 

La velocitat del gas per la canonada és: 

  Vgas = 8,261 m/s 
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D.4.4 ANNEX CÀLCUL DE TRAMS 

 

CÀLCUL DE TRAMS 

Escomesa [1] 

 

Descripció Qins Qmax D. Nominal / Sèrie L 1.3.1.1 Lc �H V Juni Jtra JAcu 

Canonada 
[3-4] 

4,696 4,696 DN20 Polietilè 
PN4BAR - ISO4437 

0,073 0,087 0,000 5,446 0,329 0,029 0,048

Canonada 
[4-5] 

4,696 4,696 DN20 Polietilè 
PN4BAR - ISO4437 

1,287 1,544 0,000 5,446 0,329 0,508 0,556

Canonada 
[6-7] 

4,696 4,696 13x15 Coure UNE EN-
1057 (Duro) 

0,460 0,552 0,000 8,255 0,895 0,494 1,201

Canonada 
[8-9] 

4,696 4,696 13x15 Coure UNE EN-
1057 (Duro) 

0,376 0,451 0,000 8,258 0,896 0,404 1,605

Canonada 
[10-11] 

4,696 4,696 13x15 Coure UNE EN-
1057 (Duro) 

1,590 1,908 0,000 8,261 0,896 1,710 3,466

 

 
On: 
 Descripció = Nombre i tipus de subministraments  
 Qins  = Cabdal instal·lat (m3/h). 
 Qmax  = Cabdal màxim previsible (m3/h). 
 Dn  = Diàmetre nominal. 
 L  = Longitud (m). 
 Lc  = Longitud de càlcul (m). 
 �H  = Diferència de quotes (m) 
 V  = Velocitat de circulació (m/s). 
 JUni  = Pèrdua de càrrega unitària (mbar/m.). 
 JTra  = Pèrdua de càrrega en el tram (mbar). 
 JAcu  = Pèrdua de càrrega acumulada (mbar) 
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D.4.5 ANNEX PÈRDUES DE CÀRREGA I PRESSIÓ 

 

PÈRDUES DE CÀRREGA I PRESSIÓ 

 

Escomesa [1] 

 
Descripció D. Nominal / Sèrie L Lc �H Juni Pressió  

desnivell 
JEl JAcu Pmin Pmax 

 
Escomesa [1]    0,000 2.450,00

0
2.550,00

0
 

Vàlvula [1-2] 1/2" Vàlvula de bola acodada  0,020 0,020 2.449,98
0

2.549,98
0

 
Regulador de 
pressió [2-3] 

1/2" Reductora de pressió 
genèrica 

  0,020 260,000 260,000

 
Canonada [3-4] DN20 Polietilè PN4BAR - 

ISO4437 
0,073 0,087 0,000 0,329 0,000 0,029 0,048 259,971 259,971

 
Canonada [4-5] DN20 Polietilè PN4BAR - 

ISO4437 
1,287 1,544 0,000 0,329 0,000 0,508 0,556 259,464 259,464

 
Vàlvula [5-6] 1/2" Vàlvula de bola acodada  0,151 0,707 259,313 259,313

 
Canonada [6-7] 13x15 Coure UNE EN-1057 

(Duro) 
0,460 0,552 0,000 0,895 0,000 0,494 1,201 258,819 258,819

 
Comptador [7-
8] 

13x15 Coure UNE EN-1057 
(Duro) 

 0,000 1,201 258,819 258,819

 
Canonada [8-9] 13x15 Coure UNE EN-1057 

(Duro) 
0,376 0,451 0,000 0,896 0,000 0,404 1,605 258,415 258,415

 
Vàlvula [9-10] 1/2" Vàlvula de bola acodada  0,151 1,756 258,263 258,263

 
Canonada [10-
11] 

13x15 Coure UNE EN-1057 
(Duro) 

1,590 1,908 0,000 0,896 0,000 1,710 3,466 256,554 256,554

 
Caldera [11]    3,466 256,554 256,554

 

On: 
 Dn = Diàmetre nominal. 
 L = Longitud (m). 
 Leq = Longitud equivalent (m). 
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 �H = Diferència de quotes (m) 
 JUni = Pèrdua de càrrega unitària (mbar/m). 
 JEl = Pèrdua de càrrega en el element (mbar). 
 JAcu = Pèrdua de càrrega acumulada (mbar) 
 Pmin = Pressió mínima disponible (mbar) 
 Pmax = Pressió màxima disponible (mbar) 
 

 

D.4.6 ANNEX Sèrie de canonada 

 

SÈRIE DE CANONADA 
 

Sèrie: Coure UNE EN-1057 (Duro) 
Di. Nominal Espessor D. interior 

 
4x6 1,000 4,000 

 
6x8 1,000 6,000 

 
8x10 1,000 8,000 

 
8,5x10 0,750 8,500 

 
10x12 1,000 10,000 

 
10,5x12 0,750 10,500 

 
12x14 1,000 12,000 

 
12x15 1,500 12,000 

 
13x15 1,000 13,000 

 
13,5x15 0,750 13,500 

 
14x16 1,000 14,000 

 
15x18 1,500 15,000 

 
16x18 1,000 16,000 

 
16,5x18 0,750 16,500 

 
19x22 1,500 19,000 

 
19,6x22 1,200 19,600 
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20x22 1,000 20,000 

 
25x28 1,500 25,000 

 
25,6x28 1,200 25,600 

 
26x28 1,000 26,000 

 
32x35 1,500 32,000 

 
32,6x35 1,200 32,600 

 
33x35 1,000 33,000 

 
 

39x42 1,500 39,000 
 

39,6x42 1,200 39,600 
 

40x42 1,000 40,000 
 

50x54 2,000 50,000 
 

51x54 1,500 51,000 
 

51,6x54 1,200 51,600 
 

60x64 2,000 60,000 
 

61x64 1,500 61,000 
 

72x76 2,000 72,000 
 

72,1x76,1 2,000 72,100 
 

83,9x88,9 2,500 83,900 
 

84,9x88,9 2,000 84,900 
 

103x108 2,500 103,000 
 

104x108 2,000 104,000 
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Sèrie: Polietilè PN4BAR - ISO4437 

Di. Nominal Espessor D. interior 
 

DN12,5 2,000 8,500 
 

DN16 2,000 12,000 
 

DN20 2,000 16,000 
 

DN25 2,300 20,400 
 

DN32 3,000 26,000 
 

DN63 5,800 51,400 
 

DN90 8,200 73,600 
 

DN110 10,000 90,000 
 

DN125 11,400 102,200 
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D.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
 
 

D.5.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.D. 842/2002) de 02-08-2002, B.O.E 224 de 18-09-
2002. 

Normes UNE 

CPI-96 

Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 
 
 

D.5.2 DADES DEL SUBMINISTRAMENT 
 
 

Serà un subministrament en baixa tensió a partir del nou transformador que està previst 
construir per a donar servei a sis subministres :  

Es tracta del corrent altern, trifàsic a 400/230 V i 50 Hz de freqüència. 

La companyia subministradora d’electricitat és FECSA-ENDESA. 

 

D.5.3 POTÈNCIA PREVISTA 

La potencia prevista en aquesta instal·lació  es la següent :  

                      -Servei de Manteniment                        134,00 kW 

                      -Magatzem 4                                        6,00 kW 

                      -Magatzem 5                                      6,00 kW 

                      -Magatzem 1-2                                        14,40 kW 
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   -Magatzem 3                                             6,00 kW 

                       -Serveis comuns                                      11,60 kW 

 

                                                                    TOTAL     178,00 Kw 

 

D.5.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  

Una instal·lació del Servei de Manteniment es pot considerar un exemple de la resta 
d’instal·lacions i la seva descripció es la següent : 

La caixa general de protecció de 315 A enllaça amb el mòdul de comptadors tipus T-FM10, amb 
ICPM de 200 A, segons esquema de la Companyia, situat en un armari destinat a centralització 
de comptadors situat a la tanca exterior del recinte al costat de la E.T i l’entrada principal  . 
D’aquest mòdul de comptadors parteix la derivació individual que enllaça amb el quadre de 
protecció i comandament general (QDG), situat a la consergeria de la planta baixa. La derivació 
individual està formada per conductors RZ1-K de tensió assignada 0,6/1 KV i una secció de 
4(1x185) . Una part va soterrada i la resta a l’interior de canals de planxa amb tapa.  

 Segons al ITC-BT-28, es classifica dins de locals de pública concurrència.  

El quadre general de distribució estarà format per un armari metàl·lic, a l’interior del qual 
s’instal·laran l’interruptor general automàtic omnipolar (IGA) de 4x200A i els dispositius de 
comandament i protecció individuals segons esquema adjunt. 

Del QDG surten les línies que alimenten els diferents subquadres i totes les línies individuals de 
la planta baixa. 

El sistema de instal·lació estarà format per tubs i canals fixes en superfície (ITC-BT-21). Les 
canals seran de planxa  amb tapa, desmuntables únicament amb eines.  

Els tubs seran de PVC rígid, ancorats a les parets mitjançant grapes. 

La distribució dels quadres i subquadres per alimentar la totalitat de les línies de l’edifici queda 
reflectida a les fulles de càlcul que s’adjunten i en compliment de la ITC-BT-28.4, s’ha fet un 
repartiment de línies de forma que, en cas d’avaria, només afecti al 30% de la totalitat. 

En previsió de la instal·lació d’un SAI s’ha projectat circuits  independents. 



Pàg. 58  Annex D: Instal·lacions  

 

 

Els conductors entubats seran unipolars de coure, aïllats, de tensió assignada de 450/750 V, del 
tipus ESO7Z1-K. 

Els conductors situats a l’interior de canals seran multipolars de coure, amb aïllament i coberta, 
de tensió assignada de 0,6/1 KV del tipus RZ1-K. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima de 2,5 mm2 i de secció equivalent a la 
fase fins a 16 mm2. 

Per al càlcul de les seccions dels conductors s'han dimensionat prèviament les intensitats de 
cada tram mitjançant la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Una vegada calculades les intensitats de cada sector s'han dimensionat les seccions de forma 
que les caigudes de tensió no superin els següents valors: 

Derivació individual <   1%  

Línies d’enllumenat <   3%  

Línies de força        <   5% 

 

 

 

 

 

 

  P    P 

 I =                ó  

     1,73xVxcos phi        Vxcosphi 

  L.P    2.L.P 

 CT =     ó  

   56 . S . V    56 . S . V. 
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Les caigudes de tensió s'han calculat per cada tram amb la següent fórmula: 

essent: 

I =  Intensitat en ampers 

P   =  Potència en wats 

CT =  Caiguda de tensió en volts 

L =  Llargada en metres 

S =  Secció en mm2 

V =  Tensió en servei en volts 

cos phi = 0,85 (maquinària) 

cos phi = 0,9  (enllumenat) 
 
 

Els càlculs de les caigudes de tensió obtingudes per aplicació d’aquesta fórmula i per cada 
sector, figuren al full de càlculs al final d’aquesta memòria i on també es reflexa la comprovació 
de la intensitat màxima admissible, que ha d’ésser inferior a les assenyalades a la ITC-BT- 019. 

S’ha  grafiat en el plànol el traçat de les línies interiors i  exteriors. En el esquema unifilar estan 
representades les seccions dels conductors, així com la seva longitud i la potència que 
suporten. 

La maquinària i els elements metàl·lics dels quadres compleixen allò previst a la ITC del vigent 
Reglament pel que fa referència a la posada a terra, que té per objecte limitar la tensió que 
puguin presentar les masses metàl·liques en relació a terra, disminuint això el risc d'avaries i 
accidents. La unió de tots aquests elements es fa mitjançant conductors de protecció, la secció 
dels quals és igual a la meitat de la secció del conductor de la fase corresponent, quan la secció 
d'aquesta sigui S > 35 mm2. o les alternatives previstes a la taula II. 

Els conductors de protecció s'uneixen a la línia principal de terra, constituïda per cable de coure 
nu de 35mm2.  que uneix les estaques verticals d'acer de 14mm. de diàmetre i 2,00m. de 
llargada en un nombre suficient per aconseguir que la lectura de la resistència de terra sigui 
inferior a 20 ohms. 

La línia de llum serà independent de la línia de força, tal com es detalla als plànols adjunts. Els 
punts de llum seran lluminàries amb tubs fluorescents de 58, 36 i 18W , així com projectors de 
VMH de 400 i 250W.  
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Per les característiques de l’activitat, només és necessari disposar d’enllumenat de seguretat. 
Aquest estarà format per equips autònoms, que entraran en funcionament quan es detecti una 
baixada de tensió superior al 70% de la tensió nominal. 

D'acord amb la instrucció ITC-BT-O28 es disposaran els punts de llum de seguretat distribuïts 
racionalment als llocs que facilitin la sortida de l’edifici i de reconeixement d'obstacles, als 
lavabos, a les sortides d’emergència i a prop dels equips d’extinció d’incendis i dels quadres de 
distribució de l’enllumenat, amb una il·luminació mínima de 5 lux.  

Seran blocs autònoms amb bateria incorporada que és carregada permanentment per una línia 
elèctrica. 

 



Projecte d’Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment Pàg. 61 

 

D.6 MEMÒRIA TÈCNICA D’UNA PLANTA D’ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA DE 5 KW AC 

D.6.1 Principi de funcionament de la planta fotovoltaica 

El funcionament bàsic de la planta consisteix en la injecció, a la xarxa de distribució elèctrica, de 
tota l’energia generada per als mòduls fotovoltaics. Aquesta energia és canalitzada a través de 
l’ondulador que realitza les funcions principals de : 

- Protecció de tota la instal·lació (tensió fora de rang, freqüència inadequada, curtcircuits, sobre 
tensions, etc.) 

- Monitoritzar la producció de la planta per al seguiment del punt de rendiment màxim en tot 
moment. 

- Transformació de la corrent continua (DC) generada pels panells, en corrent alterna (AC) 
senoidal pura. 

- Mostreig  constant de la xarxa  de distribució, per a la sincronització automàtica de les 
freqüències d'ona (fases) abans d’evacuar a la xarxa l’energia produïda. 

 

D.6.2 Potència Instal·lada 

La planta fotovoltaica  té una potència nominal de 5 kW AC. Aquesta potència la determinen els 
onduladors i és proporcional a la dels mòduls fotovoltaics (array fotovoltaic) instal·lats. 

La potencia de l'array  es mesura en kW pico (kWp). La punta de potència  és una mesura que 
la prescriu la corba de potència dels mòduls utilitzats. Aquesta es mesura, per conveni 
internacional  (STC- Standard Test Condicions) : radiació de 1000 W/m2 espectre 1,5 AM i 25ºC 
 d'operació de cel·les fotovoltaica. 

La conversió de la corrent contínua (DC) en corrent alterna (AC) efectuat per l’ondulador, 
comporta un factor addicional  d'1,06. 
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D.6.3 Orientació i inclinació 

Per a plantes d'instal·lació fixa, l'orientació dels panells serà Sud geogràfic, Azimut 0º/180º amb 
una desviació magnètica de +2º. La inclinació dels panells  serà de 30/35º sobre l’horitzontal per 
a maximitzar la captació anual de radiació solar. 

 

D.6.4 Estructura de suport 

Per a la fixació i suport dels mòduls fotovoltaics es farà servir un sistema  modular de carril, 
fabricat en acer galvanitzat. Aquest sistema permet ajustar amb precisió la inclinació òptima  
dels mòduls. 
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Projecte d’Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment Pàg. 65 

 

D.7 TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT 

 

D.7.1 DADES I DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

RÀDIO I TELEVISIÓ 

La instal·lació de ràdio-televisió requerirà la visualització dels canals de televisió analògica i digital 
disponibles a l’emplaçament i la recepció dels canals de radiodifusió FM disponibles. 

A més es procurarà el dimensionat d'infraestructura suficient per a futures ampliacions del sistema 
tals com satèl·lit. 

SENYALS DE RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ TERRENALS QUE ES 
REBEN EN L'EMPLAÇAMENT DE L'ANTENA 

Les potències de senyal preses com a referència a l'emplaçament, responen a un cas de bona senyal 
des de l’estació de Collserola. S’ha realitzat una mesura de camp a nivell de terra amb una antena 
logarítmica de 8-12 dB de guany a tota la banda d’UHF: 

 

TELEVISIÓ ANALÒGICA 
Nivell mínim 

67 dBµV/m 
Nivell màxim 

60 dBµV/m 
Banda de TV 470 – 862 MHz (Banda V) 

 

Canals assignats a l’estació de Collserola, Barcelona, i potències: 

 

PROGRAMA CANAL FREQÜÈNCIA VIDEO SO COLOR SENYAL 

K3-33 23 486…494 487,25 492,75 491,68 55 

Tele 5 27 518…526 519,25 524,75 523,68 56 

La 2 31 550…558 551,25 556,75 555,68 54 

Antena 3 34 574…582 575,25 580,75 579,68 61 
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Tvm 38 606…614 607,25 612,75 611,68 54 

TVE1 41 630…638 631,25 636,75 635,68 58 

TV3 44 654…662 655,25 660,75 659,68 59 

Localia 46 670…678 671,25 676,75 675,68 58 

Cuatro 47 678…686 679,25 684,75 683,68 59 

La Sexta 57 758…766 759,25 764,75 763,68 56 

 

 

RÀDIO FM 

Nivell mínim 40 dBµV/m 

Nivell màxim 70 dBµV/m 

Banda de FM 87,5 – 108 MHz 

 

Es rep senyal de Collserola per als següents canals digitals. 
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PROGRAMA CANAL FREQÜÈNCIA 

Canal 24h 

Clan TV 

La 2 

TVE 1 

61 790...798 

TV3 

C33 / K3 

3/24 

300 

64 814...822 

Net TV 

Teledeporte 

Veo TV 1 

Veo TV 2 

66 830...838 

40 Latino TV 

CNN + 

Cuatro 

La Sexta 1 

67 838...846 

Fly Music 

Tele 5 

Tele 5 Estrellas 

Tele 5 Sport 

68 846...854 

Antena 3 

La Sexta 2 

Neox 

69 854...862 
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Nova 

 

PROGRAMA CANAL FREQÜÈNCIA CBER VBER MER SENYAL 

TVE-TDT 61 790…798 2,30E-03 1,00E-07 24 50 

TVC-TDT 64 814…822 2,80E-03 1,00E-07 24,1 49 

Veo-TDT 66 830…838 2,30E-03 1,00E-07 27 49 

Cuatro-TDT 67 838…846 2,30E-03 1,00E-07 24 49 

T5-TDT 68 846…854 1,10E-03 1,00E-07 26 51 

A3-TDT 69 854…862 4,00E-04 1,00E-07 28 51 

 

Les antenes se situaran a la part superior segons instruccions del director d`obra.  

Existirà un masteler de ferro galvanitzat a la coberta de l’edifici així com un tub galvanitzat, amb dues 
esteses de cablejat degudament acabat en els connectors especificats. Totes les fixacions i 
ancoratges dels elements de suportació d’antenes han de ser amb cargols i galvanitzat en calent. No 
es poden fer soldadures ni als mastelers ni a cap fixació, suport, etc., si després no es galvanitza en 
calent.  

La instal·lació dels mastelers i tub inclouen els passos de cables amb les canalitzacions necessàries 
fins l'equip d'amplificació, esteses, i els connectors.  

El pas de cable des els suports d’antenes a l'interior de l'edifici es fa a través de l'armari estanc situat 
a terrassa que allotja l'amplificador de senyal. Ha d'evitar l'entrada d'aigua. L'armari ha de tenir unes 
mides mínimes de 515x650x250mm, serà de muntatge superficial amb porta tancada amb clau, per 
tal de facilitar les modificacions posteriors en les instal·lacions d'antenes. 

 

La distribució es farà amb cable coaxial de malla de coure. Una central amplificadora de 40 dB de 
guany serà suficient per alimentar la xarxa de distribució, ubicada a la terrassa en l'esmentat armari 
superior. L'ajustament de la central està justificat a l'annex de càlculs per tal de garantir la relació 
senyal soroll i evitar els productes d'intermodulació. 

Cal garantir l'aïllament durant tota l'estesa d'instal·lació amb una correcta connexió a terra 
independent dels elements d'apantallament així com del masteler d'antenna. 

Les preses seràn de baixes perdues i finals, sense derivacions i sense pas de continua. 

El plà de freqüències quedarà de la següent manera: 
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BANDES SERVEI CANALS FREQÜÈNCIA 
I - 2 – 4 47 – 68 MHz 
Sub. - L1 – L3 68 – 89 MHz 
II Difusió Sonora FM 88 – 108 MHz 
Mind - S1 – S10 104 – 174 MHz 
III (High) Digital  5 – 12 174 – 230 MHz 
S (Upper) Cable S11 – S20 230 – 300 MHz 
Hiperbanda Cable S21 – S38 302 – 446 MHz 
IV TV (A/D) 21 – 37 470 – 606 MHz 
V TV (A/D) 38 – 69 606 – 862 MHz 
FI Satèl·lit - 950 – 2150 MHz 

 

 

TELEFONIA 

El disseny i dimensionament de la xarxa d'alimentació, així com la seva realització, seran 
responsabilitat dels operadors del servei. La xarxa d’alimentació es correspon amb l’arribada del 
cable multiparell a l'armari RITI de telecomunicacions on tindrem tots els elements de distribució, 
passant per el registre d'enllaç situat a la sala d'instal·lacions, segons els plànols. 

Es preveu una arqueta externa soterrada propietat de l’operador. D’aquesta arqueta sortiran dos tubs 
corrugats de 63 ømm com a mínim,  que travessaran la paret pel punt d’entrada a l’edifici. Un cop a 
l’interior de l’edifici, i a partir del registre d'enllaç, utilitzem una canalització amb tubs de 40 ømm, que 
pujaran fins a la safata que transporta els elements de telecomunicació a la planta baixa. Per aquesta 
safata transcorreran els cables multiparell fins al RITI.   

 

El dimensionat del sistema respon a les necessitats expressades.  
- Permetrà trucades entre les BAT (trucades internes). 
- Permetrà connexió de trucades de les BAT a l’exterior. 
- Permetrà trucades de l’exterior que es passaran a les BAT internes. 

 

Per això es recomana: 
- Preveure espai per una centraleta de telefonia en el RACK. 

o Capaç de suportar fins 4 accessos BRI de RDSI 
o 39 ports analògics per a telèfons convencionals i 4 ports especials amb funcions 

d’operadora 
o Sistema totalment digital i migrable a VoIP 
o No bloquejant 
o Marcació abreujada. 
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o Codi d'autorització (cadenat electrònic). 
o Retrucada automàtica. 
o Desviament de trucada. 
o Recollida de trucada. 
o Instal·lació de trucada en espera. 
o Conferència a tres parts 
o Consulta. 
o Repetició del darrer número marcat. 
o Servei nocturn. 
o Extensió d'emergència. 
o Línia directa (hot line) 
o Transferència automàtica de línies urbanes a extensions predeterminades per fallades 

d'alimentació. 
o Configuració de línies directes (tie lines) a extensió o grup d'extensions predeterminades. 
o Flexibilitat de numeració 
o Secret total amb intercalació d'avís per a trucada. 
o Manteniment preventiu des de la consola d'operadora o terminal tipus PC. 
o Possibilitat de telemanteniment (via modem i mitjançant equip gestor de xarxa DMS) 
o Programa de mesures de trànsit i manteniment, estadístiques i tarificació interior i 

exterior. 
o Possibilitat de comunicació de dades prèvia introducció de mòduls adaptadors de línia.  

 
- Pel que fa a les facilitats d'operadora, hauran de considerar-se almenys: 

o Indicació d'alarma. 
o Acceptació automàtica de trucades. 
o Transferència automàtica de trucades. 
o Desconnexió. 
o Avís de trucades. 
o Retenció de trucades. 
o Servei d'emergència. 
o Retrucada a operadora. 
o Aparcament i recollida de trucades. 
o Selecció d'una ruta i d'una línia. 
o Transferència de trucades entrants a altres operadores. 

 
- Cada aula serà susceptible d'instal·lar-hi terminals extensió 
- Recepció secretaria i direcció serà susceptible d'instal·lar-hi Terminals d'operadora. 

 

*A l’esquema d’instal·lació de telefonia es detallen els punts esmentats 

 

Es dimensiona la xarxa per a donar un servei correcte incloent els moments de major trànsit. Els 
càlculs de l'Annexe justifiquen la elecció del nombre de línies com es veu en la següent taula: 

 
# circuits Prob. pèrdua 
2 línies; 1 accessos BRI RDSI 32,02% 
4 línies; 2 accessos BRI RDSI 5,20% 
6 línies; 3 accessos BRI RDSI 0,4% 
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Es preveurà la contractació de fins a 6 línies digitals (3 BRI) donat que la probabilitat de pèrdua 
màxima del sistema per a un bon funcionament ha de ser inferior al 1%, i que els paràmetres 
seleccionats de trànsit han estat escollits amb molt de marge. 

 

 

La distribució del senyals de telefonia es farà al RITI. A aquest arriben les línies de telefonia que es 
connecten a una regleta de entrada propietat de l’operador i que actua com a punt de interconnexió 
amb la xarxa. S’habilitarà una regleta de sortida que portarà les línies als terminals RDSI encarregats 
de proporcionar els senyals de veu i dades a la centraleta de telefonia i al mòdem-router. Aquests dos 
serveis es separen a continuació mitjançant splitters propietat de la companyia, que s'instal·laran al 
RITI. La resta de línies, que no responen a l'alimentació de centraleta (en cas que tinguin una línia 
dedicada i no es decideixi per incorporar-les a la centraleta), les línies d’alarma, d’ascensor, la línia 
mòdem per a la sala d'informàtica i una línia per a cabina telefònica, partiran directament des del RITI, 
on, segons petició de l'operador, s'hi instal·laran els corresponents PAUs, fins a la seva ubicació, 
segons el traçat d'infraestructures que es pot apreciar als plànols..  

El nombre de línies total es pot veure a les següents taules i està justificat a l’apartat de càlculs de 
l'annex. 

 

UP # LÍNIES 
Oficines, consultes, etc. 3 (RDSI) 
Alarma 1 
Ascensor 1 
Cabina telefònica 1 
Mòdem  1 
TOTAL 7 

 

RESUM 
Total Línies 7 
Factor de correcció 1.4 
Total parells 9.8 
Tipus cable multiparell 25 parells 

 

La branca de veu que surt de les PAUs RDSI es portarà cap a la centraleta, des de la que s’habiliten 
les extensions als diversos llocs de l’edifici. 

Caldran doncs 7 parells per tal de respondre a les necessitats de la instal·lació. La xarxa de 
distribució transcorrerà independent per a les línies d’alarma, ascensor, línia módem i cabina 
telefònica, fent possible la connexió de les mateixes tan a una centraleta amb prioritats com a línies 
dedicades. 
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La distribució dels senyals de telefonia fins a les extensions finals es fa per safata coexistint els 
diferents cablejats de telecomunicacions, que aniran des de la centraleta fins a cada una de les 
preses finals a les consultes, oficines, etc... El cable serà de Categoria 6 mínim i homologat, 
connectat a panells patch-cords i a presa RJ45 de 4 parells per a futures reconfiguracions i 
migracions a digital del sistema, distàncies menors de 100 metres. El cable serà del tipus Gigaspeed 
XL, degudament rígid amb estructura interna reforçada i distanciament entre parells per evitar la 
diafonia. 

El cable portarà marcat, obligatòriament, a la coberta una llegenda que l'identifiqui com de Categoria 
6. El cable no suportarà mes de 45 graus de curvatura al llarg de l’estesa de cablejat. 

Les característiques exigibles d'aquest cable seran: 

- Tamany conductor: 24 AWG Sòlid (0,51 mm) 
- Quantitat de parells: 4 
- Diàmetre exterior nominal (mm): 6.3 
- Pes nominal: 55.0 Kg/km. 
- Capacitat mútua nominal: 46 pF/m 
- Impedància: 100 ±15 ohms 

 

Freqüència MHz Aten. Màxima 
(dB/100m) Pitjor diafonia (dB) 

1 2.06 62 
4 4.26 53 
10 6.56 47 
16 8.20 44 
20 9.18 42 
31.25 11.81 40 
62.5 17.06 35 
100 21.96 32 

 

Cada cable haurà d'estat protegit per una cobertura termoplàstica dielèctrica en capa continua, els 
conductors seran de coure amb AWG 24, aïllats per una capa de PVC o "teflon" (Cable Plenum) 
colorejats segons s'indica a continuació: 

 
Parell Colors 
1 Blanc - Blau / Blau - Blanc 
2 Blanc - Taronja / Taronja - Blanc 
3 Blanc - Verd / Verd - Blanc 
4 Blanc - Marró / Marró - Blanc 

 

Les distàncies màximes admissibles pel recorregut total del cable haurà de ser:  

- Repartidor a Roseta: 90 m. 
- Roseta a estació de treball: 3 m. 
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Les preses esmentades s'instal·laran en les caixes porta-mecanismes encastades a la paret.  Cada 
presa RJ-45 contarà amb un bloc de connexió per a 8 conductors amb sistema de connexió ràpid per 
desplaçament de l'aïllament (IDC).  

Aquestes preses hauran de tenir totes Categoria 6 i hauran de garantir la continuïtat de malla del 
sistema de cablejat . Hauran de ser del mateix fabricant que el cablejat estructurat, inclosos 
connectors, per tal de que tota la cadena d’inici a fi del sistema de cablatge estructurat tingui 
continuïtat, i encaix perfecte, sent tot el material del mateix fabricant. 

Les connexions elèctriques hauran d'estar convenientment aïllades de les preses de veu/dades.  

Els materials seran: 

- Contacte: Bronze afosforat, recobriment de pins en or. 
- Carcassa: Polycarbonat, UL 94V-2 
- Intensitat: (a plena càrrega) : 1.5 A a 25 ºC i 0.2 A a 70 ºC. 
- Temperatura de treball: -55 a 105 º C. 
- Longevitat mecànica: 750 cicles (connexió – desconnexió). 

 

S'exigirà que el fabricant doni certificació, per laboratori homologat, sobre els connectors per tal que 
compleixin amb els requeriments següents:  

- Resistència d'aïllament : 500 MΩ mín. 
- Resistència de terminació: 30 MΩ màx. 

o Crosstalk (NEXT): -40 dB @ 100 MHz. 
o Materials: 

 Contacte: Bronze afosforat, recobriment de pins en or. 
 Carcassa: Polycarbonat, UL 94V-2. 
 Valors nominals: 
 Tensió: 150 V CA. 
 Intensitat: (A plena càrrega) : 1.5 A a 25 º C i 0.2 A a 70 º C. 
 Temperatura de treball: -55 a 105 º C. 
 Longevitat mecànica: 750 cicles (connexió - desconnexió). 

 

Les preses hauran d'estar identificades amb colors característics dels serveis que representen. 

S'instal·larà 1 regleta d'entrada del mateix nombre de parells que el cable multiparell d`entrada 
(típicament de 25 parells) a l'armari del RACK. Una regleta de 10 parells i una de 5 recolliran les línies 
d’entrada a l’edificació.  

La BAT estarà dotada de connector RJ-45 de 8 connectors amb sistema de connexió ràpid per 
desplaçament de l'aïllament (IDC). 

*L'electrònica de xarxa va a càrrec del departament d'ensenyament, s'especifica per mantenir les 
reserves d'espai 
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DADES 

 

La xarxa d'alimentació de dades es correspon amb la xarxa d’alimentació de telefonia i l’afegit de 
l’splitter o separador de veu i dades a instal·lar a l'armari RACK. 

La xarxa de distribució parteix de l’splitter que es troba al RITI, on s’hi ubicarà el mòdem/router ADSL 
de muntatge superficial propietat de l'operadora del server, o bé en l'armari RACK en safata en cas 
de ser de propietat del CEIP.  El cable utilitzat serà UTP Categoria 6, classe E de quatre parells i 
hauran de garantir la continuïtat de malla del sistema de cablejat, complint els mateixos requeriments 
que la xarxa de distribució de veu. 

El mòdem/router ADSL es preveu connectat a un switch/router que habilitarà una part de les preses 
finals i altres 2 switchs que donaran cobertura a la resta de preses. 

L’assignació del nombre de preses es pot veure al l’esquema corresponent; s’assignaran preses a les 
aules, sales de treball administratiu, recepció, etc. El nombre total de preses es de 73. 

La BAT estarà dotada de connector RJ-45 de 8 connectors amb sistema de connexió ràpid per 
desplaçament de l'aïllament (IDC) que compleixi l'especificat en el Reial decret 1376/89, de 27 
d'octubre. 

Els requeriments elèctrics i de material per a les preses seran els mateixos que els exigits per a les 
preses de veu. 

Les preses hauran d'estar identificades amb colors característics dels serveis que representen. 

El dimensionat del sistema respon a les necessitats expressades.  

- Volum de trànsit de dades a Internet suficient per a donar servei a 
o Navegació per Internet i accés a bases de dades de la Sala de treball Administratiu, 

sales de reunions, aules de formació, sales de treball i despatxos d’administració del 
centre. 

o Navegació per Internet a les preses de la recepció amb un factor d’ocupació del 25% 
o Navegació per Internet a les preses restants amb un factor d’ocupació del 15% 

- 15 punts de connexió a dades 
- Futures ampliacions del sistema 

 

Caldrà doncs la contractació d’ADSL o servei similar a ser possible de 1 Mbps, o fins i tot la previsió 
de contractació d’un segon servei per a suplir un increment de la demanda d’ample de banda per part 
de la propietat; equips conmutadors/enrutadors capaços de donar servei a 73 connexions i reserves. 
Els càlculs justificatius del volum de dades a la xarxa local i a Internet es presenta en l’annex de 
càlculs. 

MEGAFONIA 
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El sistema de megafonia durà senyals d’àudio a diferents llocs del recinte en un rang de freqüències 
de 100-10.000 Hz, obtenint la difusió de la paraula i de música de qualitat mitja. 

Les fonts de senyal s'encarregaran d’emetre el senyal que serà traslladat pel recinte fins als punts de 
sonorització. En el nostre cas el conjunt estarà format almenys per un micròfon. Es pot completar el 
sistema amb qualsevol tipus de reproductor (CD, DVD, cinta), sintonitzador de ràdio, etc. Donada el 
tipus de manipulació a què són sotmesos aquests equipaments, es recomana la seva instal·lació a la 
recepció. És per això que s'hi ubicaran preses d'àudio balancejades/no balancejades per a micròfon i 
equip de música, procedents de l'armari RACK on s'instal·larà l'amplificador. 

S'instal·larà a l'armari RACK i segons els càlculs justificatius al corresponent annex, tindrà una 
potència de 130 W. En el nostre cas utilitzarem un equip que tingui detecció de prioritat per al 
micròfon i possibilitat d’utilitzar fonts externes.  

La xarxa és el conjunt d’elements necessari per a assegurar la distribució dels senyals des de l’equip 
d’amplificació fins als elements de sonorització. S'utilitzarà un cable de 1mm2 com a línia d’alta 
impedància a 100V, característica per a evitar les pèrdues resistives de llargs cablejats. 

Formaran part també de la xarxa de distribució aquells atenuadors/reguladors que defineixen 
derivacions de la línia principal de distribució amb potències regulades en intensitat. Tots els 
reguladors s'instal·laran al mateix armari RACK. 

La xarxa discorrerà per safata en la majoria del seu recorregut; a través de tub corrugat als accesos a 
reguladors, i encastat a superfície a les vores dels altaveus. Cal garantir l'aïllament al llarg de tota la 
tirada de cablejat i evitar les connexions de treball menor de 100V. 

La connexió dels altaveus mitjançant línia d’alta impedància requereix transformador de línia per a 
cada altaveu/difusor de la potència adeqüada, així com regulador de poténcia per a cada altaveu, 
justificada als càlculs i detallada als esquemes d'instal·lació corresponents. 

La majoria dels altaveus seran difusors de superfídie no directius o bé projectors de connexió a paret 
aquells ubicats a l'exterior. 

El dimensionat funcional de la xarxa es basa en les recomanacions presentades; megafonia amb una 
única zona a totes les zones comuns de l'edificació i amb avisos de prioritat 

Tècnicament, s'estima la sonorització de sectors de 50 m2 amb difusors/projectors de 10W, establint 
una distància màxima de 15 metres entre altaveus, per tal de garantir una sonoritat propera als 85 dB 
acústics al màxim de potència de l'amplificador de 130 W. Als plànols es facilita una distribució 
adequada per al nivell de sonoritat desitjat i els càlculs a l'annex corresponent. 

Per a controlar individualment el volum de la megafonia a cadascuna de les estances i crear la 
distribució adecuada de la potència de l'amplificador, els altaveus han dedisposar de regulador; per a 
les botzines acústices, s’instal·larà un atenuador de 30 W, col·locat a línia d'alta impedància en el 
mateix RACK.  

Tenint en compte aquests aspectes es defineixen els següents espais amb els seus sistemes de 
megafonia, que es poden veure més detalladament als esquemes generals de la instal·lació: 
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SEGURETAT 

 

La instal·lació de seguretat respondrà a una centraleta de seguretat amb duplicitat de línia; per accés 
tant vía telefònica convencional com ràdio. 

La centraleta anirà situada a l'armari RACK o al RITI, segons ordres de l'operador de seguretat, amb 
protecció anti-vandalisme per evitar la desactivació durant el temps de demora d'activació d'alarma. 

Hi haurà 3 sirenes d'estat sòlid protegides per a obertura, d'exteriors, en les zones indicades als 
plànols. 

El cablatge des de la centraleta als diferents actuadors es farà mitjançant cable de 4 fils apantallat per 
evitar sorolls electromecànics, dedicat i configuració en estrella. 

Els sensors seran de tres tipus: detectors d'infraroigs i ràdar de llarg abast longitudinal (fins a 20 m) 
per a proteccions perimetrals, detectors d'infrarroig passius de 90º amb abast de 12 m per a protecció 
d'estances i punts concrets, i detectors de contacte magnètic muntats superficialment en els punts 
indicats als plànols. 

Es recomana la instal·lació d'una centraleta que accepti els 38 sensors repartits al llarg de l'edificació, 
botó S.O.S., detector de tall de corrent i duplicitat.* 

 

INFRASTRUCTURA 

Canalitzacions d'enllaç 

Aquestes especificacions tècniques tenen per objecte establir els requisits mínims que, des d'un punt 
de vista tècnic, han de complir les canalitzacions, recintes i elements complementaris que alberguin la 
infraestructura de telecomunicacions anteriorment esmentada. 

La canalització externa sol estar constituïda per conductes de 63 mm de diàmetre, en el cas que ens 
ocupa es recomana instalar-ne 2, un per a la telefonia i un altre de reserva per a futures operadores 
de servei o per TLCA, uniran el petit tram des de l'arqueta d'entrada a l'accés a safata rejiband. 

El cablejat de veu/dades i el cablejat elèctric aniran per canalitzacions independents i no es permetrà 
encreuament o contacte entre aquests cablejats.  

La safata metàlica serà contínua, galvanitzada per immersió en calent (70 micres), amb part 
proporcional d’unions, accessoris i suports i muntada superficialment i dimensions que s’especifiquin. 

Els cables que uneixen els elements de captació de TV amb l'equipament de capçalera van sense 
protecció entubada, fins a l'armari de superfície de terrassa. 

Recintes d'Instal·lacions de Telecomunicació 



Projecte d’Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment Pàg. 77 

 

És l’habitacle on s'instal·laran els elements necessaris per al subministrament dels serveis de 
Telefonia i d'altres possibles serveis. En el nostre cas utilitzarem un l'armari marcat als plànols dins la 
recepció. Les seves dimensions mínimes seran 2000 x 1000 x 500 (alçada, llargada i fondària)mm 

El recinte haurà d’estar degudament aïllat de possibles interferències amb xapa metàl·lica connectada 
a terra. 

S'habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis fins al recinte, constituïda per 
cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 6 + T mm2 de secció mínimes, anirà en l'interior 
d'un tub de 29 mm de diàmetre mínim o canal de secció equivalent, de forma encastada o superficial. 

La citada canalització finalitzarà en el corresponent quadre de protecció, que tindrà les dimensions 
suficients per a instal·lar en el seu interior les proteccions mínimes, i una previsió per a la seva 
ampliació en un 50 per 100, que s'indiquen a continuació: 

 
- Interruptor magnetotèrmic de tall general: tensió nominal mínima 230/400 V ca, intensitat nominal 

25 A, poder de cort 6 CA. 
- Interruptor diferencial de tall omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50 60 Hz, 

intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 30 Dt. de tipus selectiu, resistència de curtcircuit 6 
CA. 

- Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: tensió 
nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 CA. 

- Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent 
del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 CA. 

- En el recinte superior, a més, es disposarà d'un interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a 
la protecció dels equips de capçalera de la infraestructura de radiodifusió i televisió: tensió 
nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 CA. 

 

Hi haurà, com a mínim, dues bases d'endoll amb presa de terra i de capacitat mínima de 16 A. Es 
dotarà amb cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 2,5 + T mm 2 de secció. A més es 
disposaran les bases d'endoll necessàries per a alimentar les capçaleres de RTV. 

Canalització Interior d'Usuari 

Estarà realitzada amb tubs i utilitzarà configuració en estrella per a cada servei, generalment amb 
trams horitzontals. En la part que no transcorri per safata, els tubs seran de material plàstic que 
aniran encastats per l'interior de les estances, i uniran l’alimentació de les diferents xarxes per safata 
amb els diferents registres de presa, mitjançant conductes de 20 mm de diàmetre mínim en les zones 
exclusivament dedicades a telecomunicació.  

Armaris repartidors de veu, dades i electrònica 

El repartidor de les xarxes de veu i dades i electrònica estarà format per un armari tipus rack de 19" 
de 600x600, de 38 unitats, amb accés frontal, en el què s'instal·laran els següents elements 
d'infraestructura i cablejat: 
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- Safates de suport amb ancoratges frontals i posteriors a rack. 
- Plafons per a 24 connectors tipus RJ-45, categoria 6, del mateix fabricant que el cable i els 

connectors. 
- Elements passafils. 
- 1 base de 8 endolls tipus Schucko, fixades als laterals de l'armari. 

 

 

L'armari de veu/dades i electrònica serà metàl·lic i haurà de presentar les característiques tècniques 
següents: 

- Dimensions: 600 mm x 600 mm 
- Capacitat: (38) U. 
- Porta frontal: Transparent amb vidre monocapa de 3 mm. 
- Frontisses de 180 º Banda d'obertura intercanviable.  
- Porta posterior: Xapa 2 mm. 
- Laterals: Desmuntables mitjançant tancament. 
- Tancament: Mitjançant clau. 
- Perfils muntatge: 19". 
- Grau protecció: IP54. 
- Pintura: Capa d'imprimació per electroforesi de 25 micres. 
- Texturitzat: 80 micres. 

 

Els perfils de 19" de l'armari seran regulables amb profunditat per a permetre adaptar a l'armari 
qualsevol tipus d'equipament que es desitgi instal·lar al seu interior. 

Existirà una careta a la part superior de la porta frontal o a un lloc visible que permeti la rotulació de 
l'armari, amb l'objecte de facilitar la seva identificació. 

A la part superior es col·locarà un sostre amb reixetes de ventilació que aniran protegides amb filtres 
que preservaran de la pols l'interior de l'armari. 

La part inferior de l'armari estarà proveïda d'un conjunt de broquets i xapes per a l'entrada de cables 
de diferents seccions, que permetran l'entrada cenyida a cables respectant el grup de protecció de 
l'armari. 

L'armari estarà dotat de sòcol inferior de 100 mm mínim.  

A l'interior de l'armari s'instal·laran guies i brides que permetran conduir els cables de forma ordenada 
per l'interior de l'armari. 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament per un mínim de quatre punts. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

La posició ha de ser la que determini la direcció facultativa. 
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El rack disposarà al seu interior d'un mínim de 8 bases d'endoll bipolar, amb presa de terra de 16 A 
d'un circuit independent. Aquest circuit estarà dotat de la seva corresponent protecció formada per 
magnetotèrmic i diferencial. 

Tanmateix tota la instal·lació elèctrica disposarà de filtrat i protecció contra sobretensions.  

 

 

L'armari estarà preparat per a la col·locació del següents elements elctrectrònics: 
- Safates fixes i extraibles. 
- Bastidor mòbil. 
- Calaix per a teclat. 
- Ventiladors externs o interns. 
- Preses de terra. 
- Il·luminació. 
- Accessoris per a fibra òptica. 
- Tapes cegues.  

Al lateral de l'armari es posaran motllures sobre les quals es mecanitzaran anelles per a canalitzar els 
pas dels tirantets de connexió entre mòduls.  

Els perfils de 19" de l'armari seran regulables en profunditat per a permetre adaptar a l'armari 
qualsevol tipus d'equipament que es desitgi instal·lar en el seu interior 

Es dedicaran fins a 6 plafons de 24 connectors per a la connexió amb els elements exteriors de 
telefonia i dades. 

Els armaris s’han de subministrar amb sòcol, porta frontal de vidre i porta posterior metàl·lica, i 
s’instal·laran d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa. 

A més s’ha de preveure espai en els armaris per ubicar-hi l’electrònica de comunicacions com a 
mínim:  

- Un router 
- Un switch 
- Mòdem-router ADSL 
- Convertidor de Telefònica 
- Centraleta de telefonia 
- Amplificador megafonia 
- Centraleta de seguretat 

 

Cablejat i plafons 

S'hauran d'etiquetar els dos extrems de tots els cables. 

Si el cable està empalmat es ficaran etiquetes a les fundes dels costats de l'acoblament. 

L'etiqueta es col·locarà entre els 15 i 30 cm dels extrems del cable. 
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Aquesta etiqueta portarà una codificació que identificarà el cable en el corresponent llistat i a més 
donarà informació sobre el destí dels dos extrems del cable. 

L'esquema de codificació serà el proposat per la direcció facultativa. 

Tots els plafons instal·lats portaran un etiquetatge segons l'esquema general de codificació a definir. 

L'etiqueta es col·locarà a un lloc que permeti una ràpida identificació. 

A més tots els ports portaran serigrafiats el seu número d'ordre dins del plafó. 

El sistema de cablejat per a dades s'ajustarà a les recomanacions donades en l'estàndard EIA/TIA 
568-A sobre cablejat de comunicacions en edificis comercials. 

Les proves es realitzaran sobre el 100 del cablejat. 

En concret es requerirà: 

- Verificar el correcte connexionat dels diferents elements i la continuïtat del sistema. 
- Comprovar la inexistència de parells invertits o desaparellats. 
- Es mesuraran els següents paràmetres dins de tot el marge de freqüències vàlid per al cable 

UTP: 
o Longitud elèctrica (m). 
o Impedància (ohms). 
o Capacitat (pF). 
o Atenuació (dB). 
o Diafonia (dB). 
o ACR (dB)  

Els cables tipus UTP hauran de ser certificats fins a Categoria 6. 

 

D.7.2 MÈTODES DE CÀLCUL 

RÀDIO I TELEVISIÓ 

La càrrega al vent suportada per les antenes es pren del reglament d'ICT, d’acord amb el Real Decret 
401/2003 del 4 d’abril. 

 

ANTENES 

Funció Tipus Càrrega del vent (785 N/m2) 

Recepció TV UHF 9 N 

Recepció  FM Circular 7 N 



Projecte d’Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment Pàg. 81 

 

 

I el mètode de càlcul del suports: 
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On: 

y = Densitat de l'aire. 

V = Velocitat del vent. 

 

 

Les propietats de la senyal de televisió i ràdio pel que fa a relació senyal soroll i productes 
d'intermodulació es basen en la DIN 45004B expresada en les especificacions del material. 

Relació senyal soroll per fórmula de Friis 
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On: 
f = figures de soroll. 
g = guanys 

 

Quadre resum del material necessari 

Localització Material Quant. 

Antena FM (FAGOR AN 02 o similar) 1 Part superior 

Antena UHF Bandes IV i V (FAGOR Di@na o similar) 1 

Central amplificadora (FAGOR SAB405 o similar 1 Armari superior 

Derivador 4 sortides (FAGOR TAP 425 o similar) 1 

Planta derivació Distribuïdor 4 sortides FAGOR SPT 409 o similar) 1 
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Sales Preses TV-FM (FAGOR BIF 01N o similar) 8 

Cablejat Cable alta eficiència apantallament (FAGOR CCF-TRN) 200 

 

 

 

 

 

TELEFONIA 

Els càlculs d'ocupació de línies de telefonia es basen en processos de Markov simples i trucades 
d'arribada de Poisson i durada de trucades exponencial. 

Es realitzarà el càlcul amb dos models, el simple de sistema no bloquejant amb el nombre de línies a 
dimensionar resultant en les taules d'Erlang C o un model més complexe. El model d'ocupació de 
línies conté dues branques principals que suposaran l'arribada de trucades i de faxos, així com 
branques secundàries dividint les trucades a recepció, administració o la resta. Les tasses d'entrada i 
sortida de trànsit serà especifiques de cada estat del sistema 

Els factors d’ocupació de les línies RDSI en l'hora carregada es prenen  

 
Paràmetres hora carregada (9:00-11:00): 
Transit de trucades Pois. 1truc / 2 min. 
Trànsit de faxos Pois. 1truc / 30 min. 
Trucades destinades a recepció 75% 
Trucades destinades a administració 20% 
Trucades destinades a resta edifici 5% 
Durada trucades recepció Exp. 2 min.  
Durada trucades administració Exp. 5 min. 
Durada trucades resta edifici Exp. 8 min. 
Durada mitja fax Exp. 3 min. 
Nombre d’operadors recepció 4 
Nombre d’operadors administració inf 

 

Es realitzen els càlculs relatius a: 

Trucades/faxs perduts/des; la línia comunica; o línies ocupades; no es pot trucar a l’exterior perquè 
les línies estan ocupades. 

Càlcul aproximat per cadena simple: 
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On: 

P Probabilitat de perdre la trucada 

A Relació de tasses d'entrada i de finalització de trucada 

C Nombre de circuits 

 

 

 

 

 

 

DADES 

El càlculs del ample de banda necessari es basen en les dades de trànsit i capacitat de la xarxa. 
Es consideren com a dades relevants el tipus de informació a enviar per la xarxa (aplicatius com 
email envien tipues de dades diferents a la navegació convencional) i la necessitat d'accés 
segons el lloc de treball (una consulta a base de dades d'alumnes tindrà distinta prioritat a 
l'enviament puntual d'un email). 

Es prenen els següents factors d'ocupació de les línies de dades: 
Paràmetres hora carregada (9:00-11:00): 
 2 
Ordinadors a recepció/secretaria 6 
Aula d'ordinadors  25 
Altres ordinadors 10 
Trànsit Internet consultes 80% 
Trànsit Internet recepció 100% 
Trànsit internet aula d'ordinadors 100% 
Trànsit Internet altres 40% 
Trànsit aplicatius secretaria (mail...)  40% 
Relació upload/download Internet 1/20 
Relació upload/download aplicatius 1/1 
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Per simplicitat de càlcul prendrem paràmetres simples de pèrdua de dades amples de banda 
proporcionats per l’operador. S’utilitza les dades teòriques per a calcular l’ample de banda 
disponible per Terminal. 

A continuació es veu la fórmula utilitzada per al càlcul dels amples de banda a les estacions de 
treball per a diferents amples de banda de connexió; sense prioritat en l’enrutament 

 

N
CoBWTBWi ·

=  

On: 

BWi: ample de banda assignat a una estació qualsevol en plena ocupació 

BWT: ample de banda teòric proporcionat pel operador 

Co: Coefficient de col·lisions la xarxa simulat per ordinador 

 

MEGAFONIA 

Per al càlcul de la sonoritat del sistema de megafonia s'han utilitzat models elèctrics simples de font 
de senyal i altaveu; basats en les impedàncies característiques dels elements i les potències de 
catàleg. Els transformadors de baixa a alta impedància s'han considerat ideals i els atenuadors 
completament resistius. 

Les impedàncies característiques del cablejat de 1mm2 s'han pres de l'RBT. 
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D.8 PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ PER TERRA 
RADIANT (NAU MANTENIMENT) 

 

D.8.1 MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 

SUBSISTEMA “GENERADOR (1) [1-13]” 
 

Selecció de la potència del generador 
 

La potència del generador es determina segons la fórmula: 

 ( ) ite fPPP ·+=  

On: 

P = Potència del generador en watts. 

Pe = Potència instal·lada en els emissors en watts. 

Pt = Pèrdues de calor per les canonades en watts. 

fi = Augment per inèrcia. 

Així, la potència total necessària en el generador és de: 

P = ( 11.500 + 577 ) · 1,00 = 12.077 w 

Se selecciona un generador homologat Estándar amb una  

potència nominal de 12,1 kW. 
 
 
 

Càlcul de la bomba de circulació 
 

El cabal que ha de subministrar la bomba de circulació ve donat per l'expressió: 
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On: 
Ce = Calor específic de l'aigua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 
� = Pes específic de l'aigua = 1,0 Kg/dm3 
�t = Salt tèrmic en °C 
P = Potència calorífica necessària en watts 

Amb el que s'obté un cabal de: 

Q = (0,86 · 11.500) / 5,8 = 1.717,7 litres/hora 

Per al càlcul de les pèrdues de càrrega en les canonades s’ha tingut en compte la fórmula de 
Prandtl-Colebrook i es limita la pèrdua de càrrega por unitat de longitut de canonada a 12,0 
mm.c.a./m . 

La pèrdua de càrrega en el generador i en els radiadors es calcula amb l'equació:  

g
vJ
·2

·· 2 γε
=

 

On: 
J = Pèrdua de pressió en mmca. 
� = Coeficient de resistència. 
v = Velocitat en m/s. 
� = Pes específic en kg/m³. 
g = Acceleració de la gravetat en m/s². 

Usant un coeficient de resistència� = 2,5 per al generador i de� = 3,0 per als radiadors. 

Les pèrdues de càrrega en les claus i en els plafons es calculen per mitjà dels gràfics del 
fabricant. 

La pèrdua més gran de càrrega es produeix en el circuit de l'emissor Circuito Suelo [27-11] i és 
igual a 94,316 mca.  La caiguda de pressió en aquest emissor és de 0,000 mca.  i la pèrdua en 
el generador arriba a 0,034 mca. 

Així la pressió total del circulador haurà de ser: 

H = 94,316 + 0,000 + 0,034 = 94,350 mca. 
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Per tant el punt de funcionament de la bomba de circulació ha d'estar entorn a: 

Cabal= 1,718 m³/h 

Pressió= 94,350 mca. 
 

Càlcul del dipòsit d’expansió tancat 
 

Aquest procediment de càlcul es basa en la normativa UNE-100-155-88: Càlcul de dipòsits 
d’expansió. 

El volum o capacitat útil que ha de tenir el dipòsit ha de ser almenys de: 

Vu = V · � 

On: 

Vu = Volum o capacitat útil del dipòsit en litres. 

V = Volum d'aigua total de la instal·lació en litres. 

� = Coeficient de dilatació de l'aigua en %. 

 

El volum total d'aigua en la instal·lació és la suma del volum el generador i emissors més la 
capacitat de les canonades: 

V.Total = V.Generador + V.Emissors + V.Canonades 

V.Total = 0,0 + 0,1 + 35,4 = 35,5 litres. 

Prenent un factor de seguretat del 10% s'obté un volum total de: 

V = 35,5 x 1,1 = 39,1 litres. 

Per a una temperatura mitja de 25,0 °C i un percentatge de glicol etilenic de 0% es té un 
increment de volum del 0,298%. 

 

Per tant el volum útil del dipòsit ha de ser de: 
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Vu = 39,1 · 0,298 / 100 = 0,1 litres. 

El coeficient de pressió del gas relaciona la pressió màxima de treball (PM) i la pressió 
d'emplenament de gas (Pm), les dues com a pressions absolutes: 

Cp = PM / (PM - Pm) 

Donat que l'altura de la instal·lació sobre el dipòsit és de 0,0 m., la pressió d'ompliment de la 
càmara de gas serà: 

Pm = 1,01325 · 0,0 / 10 = 0,5 bar. 

Com a mínim es pren una pressió d'ompliment de ,5 bar. D´altra banda escollint una pressió 
màxima de treball PM = 3,0 bar. s'obté: 

Cp = (3,0 + 1,01325)/(3,0 - 0,5) = 1,605 

Per tant la capacitat total del dipòsit ha de ser: 

Vt = Vu · Cp = 0,1 / 1,605 = 0,2 litres 

Es tria un dipòsit d'expansió tancat amb els següents característiques: 

 

Capacitat total= 4,0 litres  

Pressió màxima de treball= 3,0 bar. 

Pressió d'ompliment= 0,5 bar. 

Pressió de tarat de la vàlvula de seguretat 3,0 bar. 
 
 
 
MÈTODE DE CÀLCUL PER A CANONADES 
 

El principi de càlcul és el següent: 

 

- Determinació del cabal de cadasqun dels trams, de la fí a l’origen, en funció dels 
emissors als que alimenta: 
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Δ
=  

On: 

Ce = Calor específica de l’ aigua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

� = Pes específic de l’ aigua = 1,0 Kg/dm³ 

�t = Salt tèrmic en °C 

P = Potència tèrmica en watts 

Es té en compte els següents modes de funcionament: 

 - Calefacció salt tèrmic 40,0°C i potències individuals màximes. 

 

- Per al càlcul de les pèrdues de càrrega a les canonades s’ha tingut en compte la 
fórmula de Prandtl-Colebrook. 

 

)
···2·

·51'2
·71'3

(·log···22 10 JDgDD
k

JDgV a ν
+⋅−=  

On: 

J = Pèrdues de càrrega, en m.c.a./m; 

D = Diàmetre interior de canonade,  en m; 

V = Velocitat mèdian del aigua, en m/s; 

Qr = Cabal en m³/s; 

ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.; 

ν = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s per aigua a 10°C); 

g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 

 

- Determinació dels diàmetres de canonada en base a admetre una  pèrdua de càrrega 
màxima per unitat de longitut de canonada igual a 12,0 mm.c.a./m . 
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- Es tenen en compte les longituts equivalents a canonada recte del mateix diàmetre als 
accesoris (tes, colzes...) i vàlvules conectats entre canonades  per a calcular les pèrdues 
de càrrega que produeixen. 

- Càlcul de la pèrdua de càrrega a provocar a cadascuna de les vàlvules per a obtenir la 
distribució de cabals suposada inicial. 
 
 
 

D.8.2 MEMÒRIA DE CÀLCUL DEL CIRCUIT TANCAT DE 
CANONADES 

 
 

SUBSISTEMA “GENERADOR (1) [1-13]” 

El circuit tancat mes desfavorable correspon al que va des del generador Generador (1) [1-13] 
fins a l’emissor Circuito Suelo [27-11]. Tot seguit es desglosen les pèrdues de càrrega a 
cadascun dels elements als trams d’anada i tornada: 
 

TRAMO Cabal 
aigua 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 
(mm) 

ó (pulgadas) 

�P 
Unitari 

(mmca)

Longitut 

(m) 

Tipo  de accessori Longitut 
equivalent 
accessori 

(m) ó Kv(1) 

Longitut 
total 

(m) 

�P Total 

(mca) 

N1-N2 1.724 0,38 40 x 6,7 6,2 0,1 Tubería   0,12 0,001 

N2-N3 1.725         Circulador (2) [14-15]     0,000 

N3-N4 1.724 0,38 40 x 6,7 6,2 9,9 Tubería   12,37 0,077 

            2 Codos 2,43     

N4-N5 570 1,40 16x2 272,1 13,7 Tubería   16,43 4,476 

            4 Codos 2,51     

N5-N6 570 1,40       Circuito Suelo [27-11]     85,500 

N6-N7 570 1,40 16x2 272,6 12,7 Tubería   15,27 4,161 

            4 Codos 2,51     
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N7-N8 1.725 0,38 40 x 6,7 6,2 11,5 Tubería   16,38 0,102 

            4 Codos 4,87     

N8-N9 1.725         Generador (1) [1-13]     0,034 

TOTAL                 94,350 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

 

D.8.3 RELACIÓ DE CIRCUITS DE SUELO 
 

SUBSISTEMA “GENERADOR (1) [1-13]” 
 
 

CÀLCUL TÉRMIC 

Unitat Situació Paviment Superficie  
 (m²) 

Potència 
(w) 

Densitat fluix 
térm. (w/m²) 

Pas de 
canon. 
(cm) 

Tª Máx. 
Superficie  

 (°C) 

Salt 
térmic 

(°C) 

Circuito Suelo doble  Baldosas 28,7 3.400 118,5 10,0 30,7 5,0 

Circuito Suelo doble  Baldosas 28,8 1.800 62,5 10,0 26,0 18,8 

Circuito Suelo doble  Baldosas 28,8 3.400 118,2 10,0 30,7 5,1 

Circuito Suelo doble  Baldosas 24,5 2.900 118,2 10,0 30,7 5,1 
 

CÀLCUL HIDRÁULIC 

Unitat Situació Temp.  

Entrada 

  (°C) 

Temp. 
Sortida 

 (°C) 

Diàmetre 
canonades 

(m) 

Longitut 

 canonades

(m) 

Cabal 
aigua   
(l/h) 

Caíguda 
pressió 

(mm.c.a.) 

Pressió 
d’equilibrat 
(mm.c.a.) 

Circuito Suelo doble  42,9 37,9 16x2 297,9 584,8 93.032,9 1.282,9 

Circuito Suelo doble  42,9 24,1 16x2 295,1 81,6 3.411,2 90.904,5 

Circuito Suelo doble  42,9 37,7 16x2 314,1 570,3 94.315,8 0,0 



Pàg. 92  Annex D: Instal·lacions  

 

CÀLCUL HIDRÁULIC 

Unitat Situació Temp.  

Entrada 

  (°C) 

Temp. 
Sortida 

 (°C) 

Diàmetre 
canonades 

(m) 

Longitut 

 canonades

(m) 

Cabal 
aigua   
(l/h) 

Caíguda 
pressió 

(mm.c.a.) 

Pressió 
d’equilibrat 
(mm.c.a.) 

Circuito Suelo doble  42,9 37,9 16x2 297,9 584,8 93.032,9 1.282,9 

Circuito Suelo doble  42,9 24,1 16x2 295,1 81,6 3.411,2 90.904,5 

Circuito Suelo doble  42,9 37,7 16x2 314,1 570,3 94.315,8 0,0 

Circuito Suelo doble  42,9 37,7 16x2 273,9 487,9 62.870,1 31.445,6 

 
 
 
 

D.8.4 RELACIÓ DE CANONADES 
 

SUBSISTEMA “GENERADOR (1) [1-13]” 
 
 

Descripció Diàmetre Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Cabal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m) 

Tramo [15-16] 40 x 6,7 9,9 2,4 1.724,3 0,38 76,7 6,2 

Tramo [1-2] 40 x 6,7 11,5 4,9 1.724,7 0,38 101,5 6,2 

Tramo [13-14] 40 x 6,7 0,1 0,0 1.724,3 0,38 0,8 6,2 

 

 

 


