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RESUM 

En el present projecte, s'estableixen els criteris, requisits i solucions tècniques 
per al disseny, dimensionament i execució de les instal·lacions de protecció 
contra incendis, ventilació, climatització, il·luminació i electricitat, de la biblioteca 
municipal de Premià de Mar, d'acord amb les normatives vigents. 

S'han adoptat les solucions adequades al tipus d'edifici, seguint el criteri 
d'eficiència energètica tot procurant la viabilitat econòmica del projecte. 

RESUMEN 

En el presente proyecto, se establecen los criterios, requisitos y soluciones 
técnicas para el diseño, dimensionado i ejecución de las instalaciones de 
protección contra incendios, ventilación, climatización, iluminación y electricidad, 
de la biblioteca municipal de Premià de Mar, de acuerdo con las vigentes 
normativas. 

Se han adoptado las soluciones adecuadas al tipo de edificio, siguiendo el criterio 
de eficiencia energética procurando la viabilidad económica del proyecto. 

ABSTRACT 

This project establishes the criteria, requirements and technical solutions for the 
design, sizing and execution of the fire protection, ventilation, air conditioning, 
lighting and electricity facilities for the municipal library in Premià de Mar, in 
accordance with the current regulations. 

Appropriate technical solutions have been taken in order to follow the energy 
efficiency criteria ensuring the economic viability of the project. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte, descripció i abast del projecte 

1.1.1. Objecte 

L’objecte del present projecte és el disseny de les instal·lacions necessàries per 
dotar de seguretat i confort a un edifici municipal destinat a biblioteca i auditori 
per a la realització de les activitats corresponents.  

1.1.2. Abast 

Partint del projecte arquitectònic de la biblioteca Martí Roselló i Lloveras, situada 
al terme municipal de Premià de Mar, es procedeix al disseny i dimensionament 
de les següents instal·lacions: 

• Instal·lació de protecció contra incendis 

• Instal·lació de ventilació i climatització 

• Instal·lació d’il·luminació 

• Instal·lació elèctrica de baixa tensió 

No és objecte d’aquest projecte la construcció del edifici ni cap modificació 
arquitectònica, ja que es tracta d’un edifici consolidat. Tampoc és objecte del 
projecte la instal·lació de fontaneria ni la instal·lació de serveis de 
telecomunicacions. 

1.2. Emplaçament i dades del projecte 
La biblioteca Martí Roselló i Lloveras està situada a la Carretera de Vilassar de 
dalt, nº100 del terme municipal de Premià de mar, en una parcel·la de forma 
triangular delimitada pel carrer Torrent de la Fontsana, el carrer Montserrat i la 
Carretera de Vilassar de dalt. Segons el pla d’ordenació urbanística municipal, 
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l’espai que delimita la biblioteca està classificat com a sol urbà consolidat amb 
qualificació de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. A la figura 1, es 
mostra l’emplaçament de la biblioteca, delimitat per les línies vermelles. 

 

Figura 1. Emplaçament biblioteca 

1.3. Descripció de l’edifici 
L’edifici presenta un total de 2.272 m2 construïts i està destinat a biblioteca i 
auditori. L’edifici Es distribueix en quatre nivells que es descriuen a continuació. 

El primer i el segon nivell presenten una diferència de cota de 1,7 m i estan 
situats l’un al costat de l’altre, de manera que a efectes pràctics, i tal i com 
s’indica als plànols arquitectònics, seran considerats com una sola planta 
anomenada planta baixa. Entre aquests dos nivells, hi ha un espai diàfan de 
2,5m d’amplada que travessa longitudinalment l’edifici. Aquest espai s’anomena 
àmbit claraboia i està destinat a deixar passar la llum provinent de la claraboia 
situada a la coberta. Un envà i un vidre inclinat, impedeixen una possible caiguda 
d’un nivell al altre. 

El tercer nivell es situa a sobre la planta baixa, concretament a sobre del nivell 
de cota inferior. Aquest espai constitueix la planta primera. Entre la planta 
primera i la planta baixa hi ha una barana protectora de 1m d’altura. 

El quart i últim nivell és la coberta plana que reposa sobre reposa la planta 
baixa. La diferència de cota entre aquest nivell i la planta primera és de 2,7m. 
Aquesta coberta presenta 312,73 m2 de terrassa transitable i 558,2 m2 de 
coberta plana no transitable. Aquesta ultima superfície s’utilitzarà per a albergar 
les unitats exteriors dels equips de climatització. 

La coberta del edifici presenta una inclinació de 7º respecte l’horitzontal i es 
constitueix per un forjat de formigó revestit amb panell “sandwich”. 
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La figura 2 mostra una vista de perfil del edifici a efectes de comprendre els 
diferents nivells de la biblioteca i la seva nomenclatura. 

 

Figura 2. Vista de perfil biblioteca 

1.3.1. Accessos i escales exteriors 

Accés principal 

L’accés principal des de l’exterior, es troba a l’encreuament entre el carrer de la 
Fontsana i la Carretera de Vilassar de dalt. La porta que dona accés al vestíbul és 
de doble fulla i presenta unes dimensions 1,6m d’amplada per 3,2m d’alçada. Al 
costat d’aquesta porta hi ha una altre porta de doble fulla que obre cap a 
l’exterior de 1,6m d’amplada per 3,2m d’alçada, també de vidre. El vestíbul està 
compartimentat, i a continuació de la primera porta d’accés, hi ha una separació 
amb dues portes de les mateixes característiques i dimensions que les anteriors. 

Escales i sortides d’emergència 

A la façana diametralment oposada a l’accés principal, es troben unes escales 
exteriors que donen accés a la sortida d’emergència de la zona infantil de la 
planta baixa i a la sortida d’emergència de la planta primera. La porta de la 
planta baixa és de doble fulla de 1,6m d’amplada per 2,4 m d’alçada. La porta de 
la planta primera es una porta simple de 0,9m d’amplada per 2m d’alçada. 

A la mateixa façana es troba una escala que puja des de el carrer fins a la 
segona porta d’emergència de la planta baixa. Aquesta porta presenta unes 
dimensions de 1,6m d’amplada per 2,4m d’alçada. 

1.3.2. Estructura i elements constructius 

L'estructura general de l'edifici ha estat construïda amb pilars aïllats de formigó 
armat i lloses també de formigó, massisses per sota de la rasant i reticulars per 
sobre. 

El tancament perimetral de tota la biblioteca està construït amb fàbrica de maó 
vist, amb revestiment entremig format per un enfoscat de morter, cambra d'aire 
no ventilada, un gruix d'aïllant no hidròfil i revestiment interior de guix. El 
coeficient de transmissió del tancament exterior és de 0,7 W/m2ºC. Els 
tancaments interiors estan formats per parets de maó revestides de guix 
presenten un coeficient de transmissió de 3,1 W/m2ºC. La coberta del edifici 
presenta una inclinació de 7º respecte l’horitzontal i es constitueix per un forjat 
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de formigó revestit amb panell "sandwich", el coeficient de transmissió de la 
coberta és de 1,6 W/m2ºC.  

Totes les finestres de l'edifici són de vidre de la marca climalit, de doble vidre de 
4mm d'espessor i amb cambra d'aire de 10 mm. Aquest vidre presenta una 
transmitància tèrmica de 2,8 W/m2K. Per a les portes interiors de fusta es 
considera un coeficient de 4,6 W/m2ºC. 

Les quatre cotes existents corresponents als diferents nivells dels espais de la 
biblioteca, es comuniquen mitjançant escales obertes que discorren per l'interior 
de l'edifici. En cap cas presenten canvis de direcció. 

El paviment interior de tots els espais de l'edifici és de terratzo grisós i el fals 
sostre es conforma de plaques de plafons de fibra premsada de color blanc. 

1.3.3. Distribució dels espais 

A continuació es mostra una taula resum dels espais i equipaments de la 
biblioteca amb les corresponents superfícies útils i construïdes.  

Taula1. Quadre de superfícies.  

ESPAI 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
(m2) 

SUPERFÍCIE 
ÚTIL (m2) 

PLANTA BAIXA 

1-VESTÍBUL 146,45 139,75 

2-SALA POLIVALENT 111,51 90,98 

3-REVISTES I PRENSA DIARIA 

595,02 488,23 
4-INFORMACIÓ I REFERÈNCIA 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 

6-MULTIMÈDIA 

7-ESPAI DE SUPORT 32,34 27,34 

8-SALA INFORMÀTICA 33,78 25,8 

9-ZONA INFANTIL 238,67 190,93 

10-PETITS LECTORS 48,98 38,74 

11-ESPAI SUPORT INFANIL 15,20 12,24 

12-LAVABOS 35,73 31,12 

13-MANTENIMENT I NETEJA 10,10 10,10 

14-SALA TÈCNICA 19,98 16,75 

15-SALES 121,33 96,80 

ESPAIS DE CIRCULACIÓ 51,71 51,71 

TOTAL PLANTA BAIXA 1460,82 1220,49 

PLANTA PIS 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 354,44 265,83 

16-DESPATX DIRECCIÓ 15,36 12,86 
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17-ESPAI PERSONAL 88,79 66,59 

18-LAVABOS PERSONAL 6,12 5,47 

19-TERRASSA 312,73 312,73 

ESPAIS DE CIRCULACIÓ 33,35 35,35 

TOTAL PLANTA PIS 810,79 698,83 

TOTAL BIBLIOTECA 2271,59 1919,32 

 

1.4. Normativa 
En aquest apartat es descriu la normativa d'aplicació per a la realització del 
present projecte. A continuació s'enumera la normativa per a cada instal·lació 
realitzada: 

• Protecció contra incendis: 

- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) (Reial decret 314/2006), i concretament 
Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) i el Document Bàsic 
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA). 

- Modificacions del DB-SI i DB-SUA aprovades pel Reial decret 1371/2007, 
l’Ordre VIV/984/2009 i el Reial decret 173/2010. 

- Norma UNE 23007-14:2014 Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 14: 
Planificació. disseny, instal·lació, posada en servei, ús i manteniment. 

- Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) 

• Ventilació i climatització: 

- CTE DB HS3: Qualitat de l'aire interior 

- Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en Edificis (Real Decreto 1027/2007) i 
posteriors correccions. (RITE) 

• Il·luminació 

- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) (Reial decret 314/2006), i concretament 
Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA) apartat 4: 
Seguretat front al risc causat per il·luminació inadequada i el Document Bàsic 
Estalvi d'Energia (DB-HE). 

- Norma EN 12464-1. Novembre 2002. 

• Instal·lació elèctrica 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002 del 2 de 
Agosto de 2002). (REBT) 

- Instruccions Tècniques Complementaries del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. (ITC-BT) 

- Norma Tècnica Particular per Embrancaments i Instal·lacions d'Enllaç en Baixa 
Tensió (NTP-IEBT).  
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1.5. Simbologia 
En aquest apartat es mostra i es descriu la simbologia emprada en els plànols i 
esquemes. 

a) Instal·lació de protecció contra incendi 

Figura 3. Simbologia protecció contra incendis 

 

 

b) Instal·lació de ventilació i climatització 

Figura 4. Simbologia ventilació i climatització 
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c) Instal·lació elèctrica i il·luminació 

Figura 5. Simbologia elèctrica i il·luminació 
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CAPÍTOL 2: 

PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 

En aquest capítol s’estableixen els criteris i procediments necessaris que 
permeten complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. Es 
descriuen les els requisits i les instal·lacions necessàries i es justifiquen segons 
els documents bàsics SI i SUA del CTE. 

2.1. Propagació interior 

2.1.1. Compartimentació en sectors d’incendi 

L’edifici presenta una superfície construïda menor de 2.500 m2, i no existeix 
ninguna zona la qual el seu ús sigui diferent i subsidiari del principal de l’edifici 
que requereixi ser compartimentat. En el cas del auditori, la ocupació és inferior 
a 500 persones. Segons la taula 1.1 del DB SI1 i les condicions anteriorment 
citades, no és necessària la compartimentació en sectors d’incendi. 

2.1.2. Locals i zones de risc especial 

Segons la taula 2.1 del DB SI1, es classifica com a zona de risc especial baix, la 
sala de comptadors i quadre general de distribució. En el cas de les sales de 
manteniment i neteja, no es sobrepassen els 100 m3 de volum i per tant no es 
classifiquen com a local de risc especial. L’ascensor no disposa de sala de 
maquinaria , ja que aquesta està incorporada a la caixa de l’ascensor, aquest 
espai tampoc és considerat com a local de risc especial. 

Pel que fa a la sala de comptadors i quadre de distribució, es satisfaran les 
condicions de la taula 2.2 del DB SI1. La resistència al foc de l’estructura portant 
serà R90, les parets i sostre que separen la zona de la resta de l’edifici seran 
EI90, les portes d’accés seran EI2 45-C5. 
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2.2. Evacuació d’ocupants 

2.2.1. Càlcul de la ocupació 

Es calcula l'ocupació cada zona de l’edifici segons les densitats d’ocupació que 
s’indiquen a la taula 2.1 del DB SI3. A continuació es mostra una taula amb els 
càlculs. S'exclouen en els càlculs, els espais que no aporten ocupació pròpia com 
el vestíbul, els lavabos i les sales de manteniment i neteja. La ocupació de la sala 
polivalent la determinen els seients definits en el projecte d'equipaments 
interiors. La terrassa en si, no aporta ocupació pròpia ja que l'accés roman 
tancat al públic. Per raons de seguretat, en cas d'una hipotètica utilització 
d'aquest espai, s'estima una ocupació màxima de 50 persones. 

Taula 2. Ocupació del edifici 

ESPAI SUPERFÍCIE 
ÚTIL (m2) 

DENSITAT 
D’OCUPACIÓ 
(m2/persona) 

OCUPACIÓ 
(persones) 

PLANTA BAIXA 

2-SALA POLIVALENT 90,98 48 seients 48 

3-REVISTES I PRENSA DIARIA 

488,23 2 244 
4-INFORMACIÓ I REFERÈNCIA 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 

6-MULTIMÈDIA 

7-ESPAI DE SUPORT 27,34 2 14 

8-SALA INFORMÀTICA 25,8 2 13 

9-ZONA INFANTIL 190,93 2 95 

10-PETITS LECTORS 38,74 2 19 

11-ESPAI SUPORT INFANIL 12,24 2 6 

14-SALA TÈCNICA 16,75 - - 

15-SALES 96,80 2 48 

TOTAL PLANTA BAIXA 1220,49  487 

PLANTA PIS 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 265,83 2 133 

16-DESPATX DIRECCIÓ 12,86 10 1 

17-ESPAI PERSONAL 66,59 10 7 

19-TERRASSA 312,73 50 persones 50 

TOTAL PLANTA PIS 698,83  191 

TOTAL BIBLIOTECA 1919,32  678 

2.2.2. Sortides i recorreguts d'evacuació 

La planta baixa disposa d'un sortida al exterior principal i de dues sortides 
d'emergència que donen accés a dues escales exteriors diferents que evacuen 
directament al exterior.  La planta primera disposa d'una sortida d'emergència 
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que dona accés a una escala exterior i de dues escales que desembarquen a la 
planta primera. La disposició d'aquestes sortides garanteixen que la longitud de 
qualsevol recorregut d'evacuació no excedeixi els 50m. 

La distribució dels ocupants a través de les sortides d'evacuació es realitzarà 
suposant que una de les sortides està inutilitzada. A efectes càlcul de la capacitat 
d'evacuació de les escales, al no requerir escales protegides, s'inutilitzarà 
totalment la evacuació per una de les escales d'evacuació existents, sota la 
hipòtesi més desfavorable. Les amplades tant de les escales interiors com de les 
exteriors contemplades en el projecte arquitectònic compleixen amb els requisits 
de la taula 4.1 del DB SI3. L'amplada de cada una de les portes de l'edifici es 
recullen en els plànol 1.PB i 1.P1. 

Les portes del recorregut d'evacuació seran abatibles amb eix de gir vertical i el 
seu sistema de tancament no actuarà mentre es dugui a terme l'activitat o bé 
consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura. Les portes previstes per a 
més de 50 persones s'obriran en el sentit de l'evacuació i seran del tipus barra 
horitzontal d'empenta o de lliscament conforme amb la norma UNE EN  
1125:2009. Les portes peatonals automàtiques es sotmetran a les condicions de 
manteniment conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

La senyalització dels medis d'evacuació es realitzarà mitjançant les senyals 
definides a la norma UNE 23034:1988, conforme als criteris establerts en el 
apartat 7 del DB  SI3. La situació d'aquestes senyals es realitzarà de manera que 
no pugui quedar lloc a la confusió. 

No és necessària la instal·lació d'un sistema de control de fum d'incendi, al no 
excedir una ocupació de 1000 persones. 

Pel que fa a la evacuació de persones amb mobilitat reduïda, les característiques 
de l'edifici compleixen amb els requisits descrits al apartat 9 del DB SI3. 

2.3. Instal·lacions de protecció contra incendis 

2.3.1. Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis 

El disseny, la execució, la posada en funcionament i el manteniment d'aquestes 
instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir 
amb lo establert al RIPCI. Les instal·lacions necessàries segons la taula 1.1 del 
DB SI4 es detallen a continuació: 

 

• Extintors portàtils: S'instal·larà un extintor d'eficàcia 21A-113B cada 15 
m de recorregut en cada planta, com màxim des de tot origen d'evacuació. 
També s'instal·larà un a les zones de risc especial. Com a complement 
s'instal·laran extintors de CO2, a la sala d'informàtica i a la sala de 
comptadors i quadres elèctrics. Aquests es fixaran sobre suports fixats als 
paraments indicats i de manera que la part superior de l'extintor quedi, 
com a màxim, a 1,70m del terra. S'instal·laran un total de 12 unitats. 

• Hidrants exteriors: No es requereix la instal·lació d'un nou hidrant, atès 
que es disposa d'un ja existent, situat a menys de 100 m de la façana 
accessible. 
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• Boques d'incendi equipades: S'instal·laran les boques d'incendi, 
situades com a màxim a 1,50 m sobre el nivell del terra, de manera que la 
vàlvula d'obertura manual quedi a aquesta distància respecte al terra. 
S'instal·laran un total de 5 unitats. La xarxa de canonades proporcionarà, 
durant una hora, coma mínim, en la hipòtesi de funcionament simultani de 
les 2 BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica mínima 
de 2 bar en el orifici de sortida de qualsevol BIE. El dimensionat i 
l'abastiment de la xarxa hidràulica de les BIE la realitzarà la empresa 
encarregada de la instal·lació de fontaneria i sanejament. 

• Sistema d'alarma: Es dotarà d'un sistema d'alarma que es posi en 
funcionament en el cas d'accionament manual d'un polsador o en cas de 
detecció per part d'un detector de fum. Es garanteix un mínim de 65 
dB(A). 

• Sistema de detecció d'incendi: Es requereix la instal·lació d'un sistema 
de detecció d'incendi. Aquest sistema constarà d'una central de detecció 
d'incendis, que juntament amb detectors de fum analògics òptics-tèrmics i 
polsadors manuals, activarà el sistema d'alarma. Els polsadors 
s'instal·laran a una altura del terra de entre 1,2m i 1,6m, i de manera que 
ninguna persona que es trobi en el local hagi de desplaçar-se més de 25 m 
per a arribar a un polsador. Els detectors es distribueixen d'acord amb les 
especificacions del fabricant i les indicacions de la norma UNE 23007-14. 
La central de detecció es situa en la recepció de la planta baixa, ja que 
sempre hi haurà personal permanent.  

La posició i distribució dels equips de protecció contra incendis es detalla en els 
plànols 1.PB i 1.P1. En els plànols s'obvien els senyals dels medis d'evacuació i 
dels equips de protecció. Com ja s'ha mencionat anteriorment aquests compliran 
lo establert a la norma UNE 23034:1988, conforme als criteris establerts en el 
apartat 7 del DB  SI3. La col·locació i situació d'aquests senyals es verificarà 
durant el transcurs de l'obra. 
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CAPÍTOL 3: 

CLIMATITZACIÓ I 

VENTILACIÓ 

3.1. Condicions climàtiques 
En aquest apartat s'estableixen les condicions climàtiques per al disseny de les 
instal·lacions de climatització de la biblioteca. 

 

3.1.1. Condicions climàtiques exteriors 

El RITE fa referència a les condicions climàtiques exteriors de disseny en la 
instrucció tècnica IT 1.2.4.1.3.3.. Segons aquesta instrucció la temperatura 
mínima de disseny per a màquines reversibles, en mode de refrigeració, serà la 
humida de nivell percentil més exigent menys 2ºC, però no indica quin tipus de 
percentil. Pel que fa a les condicions de disseny per a la calefacció, no ho detalla.  

Per aquest motiu, s'utilitza la guia tècnica nº12 del IDAE "Condiciones exteriores 
de proyecto" per determinar aquestes condicions. Les condicions exteriors 
escollides, corresponen a les dades climatològiques de l'aeroport del prat. La 
seva proximitat a la costa i l'escassa altura respecte al nivell del mar, fan 
aquestes dades siguin les més assimilables a les condicions climàtiques exteriors 
de Premià de Mar. La figura 6 mostra el recull de les dades extretes de la guia 
tècnica. 
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Figura 6. Condicions climàtiques exteriors. 
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Per al càlcul de les càrregues tèrmiques màximes d'hivern, la temperatura seca a 
considerar és la temperatura seca amb un percentil del 99% que correspon a 
2,7ºC. 

Per al càlcul de les càrregues tèrmiques màximes d'estiu, les temperatures seca i 
humida son la temperatura seca i humida coincident amb un percentil del 1%, 
que corresponen  a 30º i 24,6º respectivament. 

3.1.2. Condicions climàtiques interiors 

La instrucció tècnica IT 1.1. del RITE, estableix la qualitat tèrmica de l'ambient. 
La temperatura optima operativa depèn de l'activitat de les persones i del seu 
grau de vestimenta. La tassa d'activitat metabòlica considerada per a tota 
activitat que es realitza en aquest edifici, es de 1,2 met (70W/m2). La taula 
1.4.1.1. del RITE, que es mostra a continuació estableix els límits de les 
condicions interiors de disseny. 

Taula 3. Condicions interiors de disseny (RITE) 

 

 

Considerant les condicions anteriors, i segons la norma UNE-EN ISO 7730, 
considerant per a l'estiu una vestimenta de 0,5 clo i per al hivern de 1clo, es 
determina la temperatura òptima operativa, que per a l'estiu és de 24,5 ºC i per 
al hivern de 22º. 

Segons la taula 4, extreta de la guia 17 de l'IDAE, a aquest edifici li correspon la 
categoria B de qualitat d'ambient tèrmic. Aquesta categoria determina que les 
màximes fluctuacions de temperatures seràn de ±2ºC a una temperatura de 
22ºC i de ±1,5ºC a una temperatura de 24,5ºC. 

Taula 4. Categories de qualitat d'ambient tèrmic.(IDAE) 
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La velocitat de l'aire a la zona ocupada es mantindrà dins dels límits del benestar 
i variarà segons la temperatura operativa del local climatitzat. Aquestes 
velocitats, considerant la difusió del aire per mescla, es calculen mitjançant la 
següent expressió: 

 V= t
100

-0,07 (m/s) (1) 

Mitjançant aquesta expressió s'obtenen les següents velocitats: 

• Estiu (24,5º): V=0,18 m/s 

• Hivern (22º) : V=0,15 m/s 

La taula 5 resumeix les condicions climàtiques interiors que ha de presentar 
l'edifici segons la època de l'any. 

Taula 5. Resum condicions climàtiques interiors 

Activitat 
metabòlica 

(met) 

Qualitat 
tèrmica 

Temperatura operativa 
(ºC) 

Vel. mitjana màx. 
(m/s) 

Humitat relativa 
(%) 

Estiu Hivern Estiu Hivern Estiu Hivern 

1,2 B 24,5±1,5 22±2 0,18 0,15 45-..60 40..50 

 

3.2. Ventilació 
D'acord amb la IT 1.1.4.2. "Exigencia de calidad del aire interior" del RITE, es 
disposarà d'un sistema de ventilació per a l'aportació del suficient cabal d'aire 
exterior que eviti, en els diferents locals en els que es realitzi alguna activitat 
humana, la formació d'elevades concentracions de contaminants. 

3.2.1. Determinació del cabal d'aire 

La categoria de qualitat de l'aire interior dels diferents locals l'edifici serà IDA 2. 
En funció del nivell de qualitat, de l'activitat metabòlica i de l'ocupació de cada 
local, es calcula el cabal mínim de ventilació necessari (mètode indirecte de cabal 
d'aire exterior per persona. El RITE proporciona una taula de cabals d'aire 
exterior per a una activitat metabòlica al voltant de 1,2 met, en funció de la 
qualitat d'aire interior (taula 6). 

Taula 6. Cabals d'aire exterior (RITE) 

Categoria Cabal mínim 
(dm3/persona) 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 
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Pel que fa a el càlcul d'ocupació de cada espai de la biblioteca, no es realitzarà 
segons la ocupació màxima calculada mitjançant el document DB SI, sinó que es 
calcularà mitjançant taules d'ocupació típica dels locals en funció de l'ús previst. 
La superfície ocupada es calcula mitjançant la definició del RITE de zona 
ocupada. La taula 7 representa la ocupació i el cabal mínim de ventilació de cada 
un dels espais a climatitzar. S'ha considerat un cabal de ventilació per a tots els 
espais, corresponent a IDA 2 que equival a 12,5 dm3/persona. 

Taula 7. Cabal mínim d'aire exterior 

ESPAI 
SUPERFÍCIE 
OCUP. (m2) (m2/pers.) OCUPACIÓ 

CABAL 
(m3/h) 

PLANTA BAIXA  

1-VESTÍBUL 131,81 5 26 1.170 

2-SALA POLIVALENT 81,88 48 seients 48 2.160 

3-REVISTES I PRENSA DIARIA 

439,4 4 110 4.950 
4-INFORMACIÓ I REFERÈNCIA 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 

6-MULTIMÈDIA 

7-ESPAI DE SUPORT 24,61 2 12 540 

8-SALA INFORMÀTICA 25,8 2 13 585 

9-ZONA INFANTIL 171,83 4 43 1.935 

10-PETITS LECTORS 34,87 2 19 855 

11-ESPAI SUPORT INFANIL 11,16 2 6 270 

15-SALES 87,12 3 29 1.305 

TOTAL PLANTA BAIXA 1220,49  308 13.860 

PLANTA PIS  

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 238,5 4 60 2.700 

16-DESPATX DIRECCIÓ 11,57 10 2 90 

17-ESPAI PERSONAL 59,93 10 7 315 

TOTAL PLANTA PIS 698,83  69 3.105 

TOTAL BIBLIOTECA 1919,32  377 16.965 

3.2.2. Filtració de l'aire exterior de ventilació 

L'aire exterior de ventilació, s'introduirà degudament filtrat a l'edifici. La classe 
de filtració a utilitzar depèn de la qualitat d'aire interior exigida (IDA), i de la 
qualitat de l'aire exterior (ODA). El RITE distingeix entre les següents qualitats 
d'aire exterior: 

• ODA 1: Aire pur que s'embruta només temporalment. 

• ODA 2: Aire amb concentracions altes de partícules i, o de gasos 
contaminants 

• ODA 3: Aire amb concentracions molt altes de gases contaminants. 
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Es determina que la qualitat de l'aire exterior de la biblioteca, presenta una 
qualitat ODA 2, al estar situada al interior d'un nucli urbà i al costat de vies de 
gran afluència de trànsit de vehicles. La taula 8 mostra els prefiltres i filtres que 
ha de tenir el sistema de ventilació en funció de la qualitat interior i exterior de 
l'aire. 

Taula 8. Classes de filtració (RITE) 

 

Per tant, els filtres/prefiltres a instal·lar tenint en compte les condicions citades 
en paràgrafs anteriors, seran de la classe F6/F8. 

3.2.3. Recuperació de calor de l'aire de ventilació 

El cabal de ventilació total de les zones climatitzades, supera amb escreix els 
0,5m3/s, per tant segons la IT 1.2.4.5.2 "Recuperación de calor del aire de 
extracción", es recuperarà l'energia de l'aire expulsat. La taula 9 representa la 
eficiència de la recuperació de calor exigida en funció de les hores de 
funcionament anuals de la instal·lació i del cabal total de ventilació. 

Les hores de funcionament de la instal·lació coincidiran amb les de utilització de 
l'edifici. Es preveuen 35,5 hores de funcionament setmanal, el que fan un total 
de 1.846 hores anuals. Es remarca en vermell a la taula 9 la eficiència i la pèrdua 
de pressió màxima que han de tenir els equips de recuperació de calor. 

Taula 9. Eficiència de la recuperació de calor sensible (RITE) 

 

La selecció del sistema de ventilació i de recuperació de calor es detalla en 
apartats posteriors. 

3.2.4. Ventilació Lavabos 

Per a la ventilació dels lavabos s'empraran extractors de bany SILENT-100 de la 
marca S&P, que disposen d'un cabal de 95 m3/h a descàrrega lliure. Aquests 
extractors s'alimentaran del mateix circuit de la il·luminació dels lavabos. 
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3.3. Sistemes de climatització 
En aquest apartat es descriuen i es dimensionen els equips de climatització del 
edifici, tant el sistema de calor i fred com el sistema de ventilació. 

3.3.1. Càlcul de càrregues tèrmiques 

En el disseny del sistema de climatització, es tindran en compte, per al 
dimensionament de la instal·lació, les situacions d'hivern i d'estiu més 
desfavorables. Aquestes dades corresponen les condicions climàtiques exteriors 
detallades en el apartat 3.1.1. El procediment de càlcul de les càrregues 
tèrmiques es mostra en el annex 1.  

Les zones climàtiques considerades per al càlcul de càrregues tèrmiques són les 
considerades a la taula 10. 

Taula 10. Zones climàtiques del edifici 

ESPAI SUPERFÍCIE 
OCUPADA (m2) ZONA  OCUPACIÓ CABAL 

(m3/h) 

PLANTA BAIXA  

2-SALA POLIVALENT 81,88 A 48 2.160 

1-VESTÍBUL 

571,21 B 136 6.120 

3-REVISTES I PRENSA DIARIA 

4-INFORMACIÓ I REFERÈNCIA 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 

6-MULTIMÈDIA 

7-ESPAI DE SUPORT 24,61 C 12 540 

8-SALA INFORMÀTICA 25,8 D 13 585 

9-ZONA INFANTIL 

217,86 E 68 3.060 11-ESPAI SUPORT INFANIL 

10-PETITS LECTORS 

15-SALES 87,12 F 29 1.305 

TOTAL PLANTA BAIXA 1220,49  308 13.860 

PLANTA PIS  

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 238,5 G 60 2.700 

16-DESPATX DIRECCIÓ 
71,5 H 9 405 

17-ESPAI PERSONAL 

TOTAL PLANTA PIS 698,83  69 3.105 

TOTAL BIBLIOTECA 1919,32  377 16.965 

 

A continuació la taula 11, resumeix el càlcul de càrregues tèrmiques, justificat al 
annex 1. La taula mostra les càrregues tèrmiques de disseny calculades en les 
situacions més desfavorables, tant de refrigeració (estiu) com de calefacció 
(hivern). 
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Taula 11. Resum de càrregues tèrmiques 

Espai Zona 
Q de refrigeració Q de calefacció 

(kW) (fg/f) (kW) (fg/h) 

2-SALA POLIVALENT A 28,05 24.127 16,36 14.067 

1-VESTÍBUL 

B 83,15 71.510 60,86 52.340 

3-REVISTES I PRENSA 

4-INFORMACIÓ I REF. 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC 

6-MULTIMÈDIA 

7-ESPAI DE SUPORT C 9,05 7.781 6,61 5.688 

8-SALA INFORMÀTICA D 10,99 9.450 4,73 4.067 

9-ZONA INFANTIL 

E 50,25 43.215 25,05 21.541 11-ESPAI SUPORT INFANTIL 

10-PETITS LECTORS 

15-SALES F 21,99 18.910 12,92 11.110 

5-FONS GENERAL PRÉSTEC G 49,13 42.249 33,15 28.507 

16-DESPATX DIRECCIÓ 
H 13,40 11.520 10,80 9.289 

17-ESPAI PERSONAL 

TOTAL  271,61 233.587 170,48 146.610 

3.3.2. Descripció de la instal·lació de climatització 

S'ha escollit un sistema de climatització per bomba de calor del tipus (VRV) de la 
gama City Multi de Mitsubishi Electrics. Aquest sistema consta de diversos 
subsistemes formats per unitats i exteriors, segons la zona a climatitzar i l'ús 
previst d'aquesta. Les taules 12 i 13 recullen la relació d'aquets subsistemes amb 
els seus corresponents equips segons les zones a climatitzar. Coexisteixen 
unitats interiors de conducte i unitats interiors de cassette. Els plànols 2.PB i 
2.P1 mostren la distribució dels equips. 

Degut al gran cabal de ventilació requerit, es precisa d'un sistema de ventilació 
amb recuperació de calor. La recuperació de calor es realitzarà mitjançant 
recuperadors de calor d'una eficiència igual o superior a la comentada a l'apartat 
3.2.3, de la marca Soler&Palau. Veure relació de recuperadors de calor a la taula 
14. 

Per tal de reduir el nombre de conductes i d'unitats terminals que presenten els 
sistemes de climatització i ventilació independents, s'opta per un sistema de 
climatització mixt amb la ventilació connectada a les unitats interiors. S'utilitzarà 
el falç sostre com a plènum de retorn del aire a les unitats interiors i com a 
plènum d'impulsió i mescla de ventilació l'aire provinent dels recuperadors de 
calor. 

Les unitats interiors de conducte i els recuperadors de calor, s'ubicaran en el fals 
sostre segons els plànols. Les unitats exteriors s'instal·laran en un pati exterior 
amb cobert, destinat exclusivament a aquests equips (veure plànol 2.P1). 
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Totes les unitats interiors de climatització i tots els recuperadors de calor, es 
connectaran a la xarxa d'evacuació d'aigua, mitjançant el propi sistema de 
desguàs de cada equip. 

Taula 12. Relació equips de climatització. Unitats interiors 

Subsistema Zona Model Tipus Q. 
Refrigeració 

(kW) 

Calefacció 

(kW) 
Sala polivalent A PEFY-P125VMH-E Conductes 2 14 16 

Planta baixa 

B PEFY-P140VMH-E Conductes 4 16 18 

C PLFY-P80VBM-E Cassette 1 9 10 

D PLFY-P80VBM-E Cassette 1 9 10 

Zona infantil E PEFY-P140VMH-E Conductes 3 16 18 

Sales F PEFY-P100VMH-E Conductes 2 11,2 12,5 

Planta primera 
G PEFY-P140VMH-E Conductes 3 16 18 

H PLFY-P63VBM-E Cassette 2 7,1 8 

Taula 13. Relació equips de climatització. Unitats exteriors 

Subsistema Zona Model Q. 
Refrigeració 

(kW) 

Calefacció 

(kW) 
Sala polivalent A PUHY-P250YJM-A 1 28 31,5 

Planta baixa 

B 

PUHY-P750YSJM-A 1 85 95 C 

D 

Zona infantil E PUHY-P450YJM-A 1 50 56 

Sales F PUHY-P200YJM-A 1 22,4 25 

Planta primera 
G 

PUHY-550YSJM-A 1 63 69 
H 

Taula 14. Relació equips de ventilació. Recuperadors de calor 

Subsistema Zona Model Q. 
Cabal 

(m3/h) 

Pressió 
estàtica 

(mm.c.a.) 

Eficiència 

sensible 
(%) 

Sala polivalent A 
CADB-N D 30 TERMO-

REG F7+F9 1 2.160 ≈20 58 

Planta baixa 

B 
CADB-N D 23 TERMO-

REG F7+F9 5 1.431 ≈19 60 C 

D 

Zona infantil E 
CADB-N D 23 TERMO-

REG F7+F9 2 1.530 ≈17 60 

Sales F 
CADB-N D 18 TERMO-

REG F7+F9 1 1.305 ≈15 50 

Planta primera 
G CADB-N D TERMO-REG 

23 F7+F9 
2 1.552 ≈17 60 

H 
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El sistema mixt de climatització i ventilació simplifica la instal·lació i redueix els 
costos tant de manteniment com d'instal·lació. El fals sostre de plaques de fibra 
premsada, garanteix una bona estanquitat i es farà servir com a plènum de 
retorn per a les unitats interiors, i com a plènum de impulsió per als 
recuperadors de calor. La impulsió dels recuperadors es repartirà de manera 
equitativa segons el cabal requerit a cada zona, mitjançant conductes fins a la 
aspiració de cada unitat interior. La figura 7 exemplifica aquest sistema. 

 

Figura 7. Sistema mixt amb recuperador de calor (IDAE) 

3.3.3. Control dels sistemes de ventilació 

Els recuperadors de calor escollits incorporen la electrònica necessària per tal de 
realitzar un control integral proporcional, en funció de la quantitat de CO2 de 
l'ambient. Es requereixen sondes de CO2 de conducte, que s'instal·laran als 
conductes de retorn de cadascun dels recuperadors. D'aquesta manera 
s'aconseguirà regular la ventilació en funció de la qualitat de l'aire interior i 
s'evitaran pèrdues de calor innecessàries degudes als grans cabals d'extracció. 
Les sondes escollides són del mateix fabricant que el recuperador S&P, 
concretament el model SCO2-G TERMO-REG. 

3.3.4. Control dels sistemes de climatització 

El control és un dels dispositius imprescindibles per al bon funcionament del 
sistema de climatització. Aquest ajuda a proporcionar l'ambient ideal i a la 
vegada regular el funcionament del sistema per a optimitzar l'estalvi energètic.  

S'ha escollit un control centralitzat del tipus AG-150A del fabricant Mitsubishi 
Electric. Aquest control pot governar fins a 50 unitats interiors des de la pantalla 
tàctil del panell de control. Aquest controlador s'instal·larà al sala d'espai 
personal, per tal que només el personal de la biblioteca pugui accedir al control. 

Es programarà l'horari d'encesa i d'apagada de tots els sistemes en funció de les 
necessitats del edifici. També es programarà la funció que permet que els 
sistemes en funcionament, quan no estiguin realitzant aportació de calor o fred, 
mantinguin un cabal de ventilació, per tal de repartir correctament l'aire de 
renovació provinent dels recuperadors de calor. 
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3.3.5. Conductes d'aire 

Els conductes de distribució d'aire emprats per la conducció tant del aire de 
climatització com de ventilació, seran de llana vidre d'alta densitat de la marca 
ISOVER del tipus CLIMAVER PLUS R. Aquest tipus de conducte, segons la 
informació proporcionada per el fabricant, compleix amb els requisits 
contemplats en el RITE. La taula 15 resumeix les característiques tècniques dels 
del producte. 

Taula 15. Característiques conductes (ISOVER) 

 

El conformat dels conductes, així com els sistemes de subjecció d'aquests serà 
l'especificat per el fabricant en el manual d'ús i instal·lació. El càlcul de pèrdues 
de càrrega i el dimensionat dels conductes així com les reixes d'impulsió i 
extracció dels recuperadors, es troba indicat al Annex 2 i als plànols 2.PB i 2.P1. 

3.3.6. Unitats terminals de difusió d'aire 

La difusió del aire es realitzarà mitjançant difusors radials de la marca TROX del 
tipus ADLR (figura 8). Aquestes unitats terminals s'instal·laran enrasades a les 
plaques del fals sostre, de manera que la difusió radial queda totalment 
garantida.  

 

Figura 8. Difusor radial TROX ADLR 

La mida dels difusors a instal·lar i la seva ubicació segons la unitat interior i 
l'espai a climatitzar està reflectida als plànols  2.PB i 2.P1. La selecció dels 
difusors es realitza de manera que la potencia acústica produïda en aquestes 
unitats, en el cas de cabal màxim de funcionament, no superi els 40dB (A), i que 
en el cas de mínim cabal de funcionament, la velocitat de sortida del aire, no 
sigui inferior als 2 m/s. La Taula 16 resumeix les característiques dels difusors 
ADLR. 
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Taula 16. Característiques difusors TROX ADLQ 

 

3.3.7. Xarxes de canonades de fluid frigorífic 

El dimensionat dels circuits frigorífics es realitza d'acord amb les especificacions 
del fabricant Mitsubishi Electrics, en funció de les característiques indicades als 
seus catàlegs. 

Tots els circuits frigorífics s'aïllaran tèrmicament segons la taula 1.2.4.2.5 del 
RITE, en funció del recorregut de cada tram i del diàmetre del conducte. 
S'emprarà línia doble per a gas i líquid frigorífic, aïllada tèrmicament d'acord amb 
les especificacions de la norma UNE-EN 12735-1. 
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CAPÍTOL 4: 

IL·LUMINACIÓ 

4.1. Il·luminació d'emergència 
L'enllumenat d'emergència es posarà en funcionament automàticament en cas 
que es produeixi una fallada en la instal·lació d'enllumenat principal. Es considera 
aquesta fallada, quan la tensió d'alimentació cau per sota del 70% del valor 
nominal. L'enllumenat d'emergència subministrarà la il·luminació necessària per 
a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, eviti 
les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i la 
situació dels equips de protecció. 

4.1.1. Posició d' instal·lació 

La instal·lació d'enllumenat d'emergència complirà les condicions, extretes del DB 
SUA 4 del CTE i de la guia BT-28 del REBT que s'indiquen a continuació: 

• S'instal·laran de manera que es garanteixi la visibilitat de tota la ruta 
d'evacuació i en posicions en que sigui necessari destacar un perill 
potencial. Se situaran al menys a 2 metres sobre el nivell del terra. 

• Es col·locarà en totes  les interseccions, canvis de direcció, escales i canvis 
de nivell. 

• Totes les portes existents en els recorreguts d'evacuació, incloent els 
lavabos de planta es dotaran d'enllumenat d'emergència. 

• S'instal·laran lluminàries addicionals a les mencionades en els punts 
anteriors per tal de garantir als ocupants, la visualització d'obstacles de les 
zones que no son recorreguts d'evacuació, de tal manera que es 
minimitzin les situacions de pànic per falta d'il·luminació. 
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4.1.2. Característiques de la instal·lació 

La instal·lació estarà dotada de font d'energia pròpia de manera que compleixi 
amb les següents característiques imposades per la normativa: 

• Es garanteix que en tot recorregut d'evacuació, la il·luminància horitzontal 
en el pla del terra és de 1 lux i 0,5 lux en la banda central que conté 
almenys la meitat de l'amplada del passadís. 

• En els punts en els que es trobin situats els equips de seguretat, les 
instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització manual i els quadres 
elèctrics de distribució, la il·luminància horitzontal serà com a mínim de 5 
lux. 

• L'enllumenat antipànic proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima 
de 0,5 lux en tot l'espai considerat, des de el nivell del terra fins a una 
altura de 1m. 

• L'enllumenat assolirà el 50% del nivell d'il·luminació en menys de 5 
segons, i el 100% en 60 segons. 

• L'autonomia de la instal·lació serà de 1 hora com a mínim. 

• Amb la finalitat d'identificar els colors dels senyals de seguretat, el valor 
mínim de l'índex de rendiment cromàtic  Ra de les làmpades serà de 40. 

• Al llarg de la línia central d'un recorregut d'evacuació, la relació entre la 
il·luminància màxima i la mínima, no serà major que 40:1. 

• Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir se considerant nul el 
factor de reflexió sobre parets i sostres, i contemplant un factor de 
manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la 
brutícia de les lluminàries i a l'envelliment de les làmpades. 

Les rutes d'evacuació en les que es garanteixen els nivells lumínics descrits 
anteriorment, són les considerades en els plànols 1.PB i 2.PB. La resta de locals 
compleixen amb els nivells d'il·luminació antipànic citats anteriorment. Tota 
porta existent en els recorreguts d'evacuació, així com canvis de nivell, equips de 
protecció i quadres de distribució, presenten lluminàries d'emergència a les seves 
immediacions. 

4.1.3. Justificació càlculs i selecció d'equips 

Per a la justificació del compliment de les exigències lumíniques especificades 
anteriorment, s'ha utilitzat les dades lumíniques i els paràmetres d'instal·lació 
proporcionats pel fabricant. Com a eina de suport i verificació s'ha utilitzat el 
software de càlcul d'il·luminació DIALUX EVO 4.1. 

Les lluminàries escollides son de la marca ETAP. S'han escollit lluminàries 
autònomes, amb bateria pròpia i commutació automàtica del tipus no 
permanent. Per a les lluminàries situades a l'exterior de l'edifici la s'han escollit 
equips amb un grau de protecció IP 65, i IP 42 a la resta de casos (veure figures 
9 i 10). Les característiques tècniques es troben detallades al annex 3. 

Les lluminàries situades sobre les portes, s'instal·laran adossades a la paret a 
una alçada de 2,5 m, de manera que il·luminin correctament les sortides i els 
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senyals d'emergència i equips de protecció circumdants. La resta de lluminàries 
s'instal·laran encastades al fals sostre que presenta una alçada de 3,5m.  

 

 

 

Figura 9. Lluminàries d'emergència encastades a fals sostre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Lluminàries d'emergència adossades a paret. 

 

Les següents figures, mostren els paràmetres de posició, proporcionats pel 
fabricant ETAP, que s'han utilitzat per al disseny de la instal·lació: 

 

Figura 11. Posició lluminàries d'emergència adosades a paret. 

ETAP K112-6N 

Tipus de làmpada: TL-1x6W 

Autonomia: 1h 

Instal·lació: Encastada fals sostre 

IP: 42 

ETAP K132-6N-E 

Tipus de làmpada: TL-1x6W 

Autonomia: 1h 

Instal·lació: Adosada a paret 

IP: 42 

ETAP K2213-6N 

Tipus de làmpada: TL-1x6W 

Autonomia: 1h 

Instal·lació: Adosada a paret 
IP: 65 
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Figura  12. Posició lluminàries d'emergència encastades a fals sostre 

4.2. Il·luminació general 

4.2.1. Requisits i característiques 

La il·luminació dels espais interiors de la biblioteca, requereix d'un estudi lumínic 
per a cadascuna de les diferents zones de l'edifici. El confort visual dels usuaris 
és primordial en aquest tipus d'edificis públics, sobretot a les sales d'estudi i de 
lectura. Per tal d'assegurar la correcta il·luminació dels diferents espais, es 
complirà amb el DB SU4 del CTE i amb la norma EN 12464-1:2002, que fixa els 
mínims nivells lumínics per a cada espai. Es segueix el DB HE 3 del CTE per tal 
de complir amb l'exigència bàsica d'eficiència energètica de la instal·lació. La 
taula 17 mostra els paràmetres lumínics a complir segons la norma EN 12464-1, 
per a cadascun dels locals. 

Taula 17. Paràmetres lumínics segons EN 12464-1 

Espai interior Em (lux) UGRL Ra 

Sala polivalent 500 19 80 

Area lectura 500 19 80 

Informàtica 300 19 80 

Espais suport 300 19 80 

Petits lectors 300 22 80 

Prestatges 200 19 80 

Àrees circulació 100 28 40 

Escales 150 25 40 

Sala comptadors 200 25 60 

Magatzems 100 25 60 

Sala personal 300 19 80 
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Recepció 300 25 80 

Lavabos 200 25 80 

 

Els paràmetres lumínics de la taula anterior seran efectius en el pla de treball de 
cadascun dels espais. Com a pla general de treball per a les activitats que els 
usuaris duen a terme es considera que se situa a una altura de 0,8 m respecte el 
nivell del terra. La il·luminància dels espais dels prestatges es mesura a nivell del 
terra. El nivell d'uniformitat de la il·luminància no serà mai inferior al 40%. 

Per al compliment de l'exigència bàsica d'eficiència energètica, present en el DB 
HE 3 del CTE, es compleixen els valors d'eficiència energètica (VEEI) de la taula 
2.1. del DB anteriorment citat, així com la potència màxima instal·lada per unitat 
de superfície de la taula 2.2 d'aquest mateix document, que en el cas de la 
biblioteca és de 15W/m2. La taula 18 resumeix aquests valors límit de (VEEI) que 
ha de complir la instal·lació. 

Taula 18. Valors eficiència energètica (CTE-DB HE 3) 

Espai interior 
VEEI límit 

(W/m2/100 lux) 

Sala polivalent 8 

Area lectura 5 

Prestatges 5 

Àrees circulació 5 

Escales 5 

Sales de control 4 

Sala comptadors 4 

Magatzems 4 

Recepció 5 

Sala personal 4 

Lavabos 5 

 

Els càlculs lumínics s'han realitzat amb el software DIALUX EVO 4.1. Aquest 
software incorpora les normatives anteriorment citades i assegura el seu íntegre 
compliment. 

4.2.2. Il·luminació exterior 

Per a la il·luminació exterior de les zones de circulació exteriors de l'edifici, que 
no disposen d'enllumenat públic, s'han escollit lluminàries de la marca Bega, 
model Wandleuchten 33346. Presenten un grau de protecció IP 65. Es situaran 
adossades als murs perimetrals a una alçada de 2 m respecte el nivell del terra. 
Amb aquesta situació el fabricant garanteix un nivell d'il·luminància de 20 lux en 
un perímetre de 4 m de diàmetre. Amb la disposició descrita en els plànols 3.PB i 
3.P1 es garanteix una il·luminància mínima de 10 lux per les escales i de 5 lux 
per la resta de zones. 
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4.2.3. Instal·lació d'il·luminació interior 

Aprofitant el fals sostre de plaques de fibra que presenten els locals, s'utilitzen 
en la major part dels espais, lluminàries encastables tipus "downlight", de 
manera que l'altura d'instal·lació d'aquestes, serà l'altura del cel ras de cadascun 
dels locals, considerada en el projecte arquitectònic. Les zones de prestatgeries 
s'il·luminen mitjançant lluminàries fluorescents suspeses a 0,6 m del fals sostre. 

S'han escollit lluminàries de temperatura de color 840 blanc-fred (4000K), entre, 
ja que es tracta de la temperatura més adequada per el tipus d'espai i activitats 
que es realitzen. 

Per al càlcul dels paràmetres lumínics es tenen en compte els acabats superficials 
descrits en el projecte d'equipament interior de la biblioteca.  Les parets son 
revestides de guix pintades de color blanc crema, el terra és de terratzo grisós i 
el sostre és de plaques de plafons de fibra premsada de color blanc. 

La selecció de les lluminàries més adequades per a cada local o zona, es realitza 
seguint criteris de mínim consum tot complint les exigències lumíniques descrites 
en els apartats anteriors i garantint un bon confort visual en totes les àrees de 
l'edifici. A les zones de prestatges, s'ha previst una il·luminància mitja superior a 
la especificada a la norma EN 12464-1:2002, entre 300 i 400 lux, per tal de 
garantir una correcta identificació dels documents així com una breu lectura 
d'aquests. 

S'han escollit lluminàries del fabricant Philips per a la il·luminació dels espais 
interiors. Els models concrets per a cada local es detallen en l'apartat 4.2.5. Les 
característiques tècniques i d'instal·lació de les lluminàries, es troben al annex 3. 
La disposició de les lluminàries en cadascun dels locals es troba indicada, en cada 
cas, en els plànols 3.PB i 3.P1. 

4.2.4. Resum dels càlculs justificatius 

En aquest apartat es troben els principals resultats dels càlculs justificatius, per 
al compliment de la exigència bàsica del CTE DB HE3 i la norma EN  12464-1. A 
continuació es resumeix el significat de cadascun d'aquests valors. 

• K: Índex del local emprat en el càlcul. Depèn de la longitud (L), amplada 
(A) i la distància entre el pla de càlcul i les lluminàries (H). 

• N: Nombre mínim de punts de càlcul per analitzar la resta de valors. 
Depèn de K. 

• Fm : Factor de manteniment. Es tria un valor de 0,8 que correspon a un 
ambient net. 

• Em: Il·luminància mitja horitzontal obtinguda en lux en el pla de càlcul. 

• Um: Uniformitat, és la relació existent entre la il·luminància mínima i la 
mitja sobre el pla de càlcul. 

• UGR: Índex d'enlluernament unificat (1,2m del nivell del terra). 

• Ra: Índex de rendiment de color de les làmpades. 

• VEEI : Valor d'eficiència energètica de la instal·lació resultant del càlcul. És 
la potència emesa per les lluminàries per cada 100 lux. 
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• PTOT : Potència dels conjunts: Làmpades més equip auxiliar. 

Les taules 19 i 20 mostren els valors definits anteriorment per a cada local o 
area considerats en els càlculs. La justificació completa dels càlculs es troba en 
els estudis lumínics exportats de DIALUX del annex3. 

Taula 19. Resum càlculs justificatius Planta Baixa 

Espai K N Fm Em (lux) Um UGR Ra 
VEEI 

(W/m2) 
PTOT 

(W) 

Vestíbul 1,8 9 0,8 310 0,46 19 80 3,31 984 

Recepció 1,1 9 0,8 414 0,67 18 80 4,75 787,2 

Multimèdia 1,5 9 0,8 459 0,74 17 80 2,46 787,2 

Prestatges 1 0,8 4 0,8 408 0,84 18 80 2,28 312 

Prestatges 2 0,8 4 0,8 411 0,83 17 80 2,26 312 

Prestatges 3 0,8 4 0,8 346 0,92 15 80 2,16 390 

Zona lectura 1 1,4 9 0,8 557 0,85 19 80 3,35 1.050 

Zona lectura 2 1,2 9 0,8 536 0,87 19 80 4,19 1.050 

Zona lectura 3 0,8 4 0,8 623 0,83 19 80 3,75 700 

Informàtica 1,0 9 0,8 393 0,72 19 80 3,3 393,6 

Espai suport 1,0 9 0,8 377 0,77 18 80 3,3 393,6 

Sala polivalent 1,8 9 0,8 540 0,77 19 80 2,15 1.200 

Sales 1,8 9 0,8 547 0,77 19 80 2,23 1.440 

Lavabo 1 0,6 4 0,8 225 0,67 25 80 3,02 32,8 

Lavabo 2 0,6 4 0,8 225 0,64 25 80 2,99 32,8 

WC 1 0,4 4 0,8 233 0,66 25 80 2,06 32,8 

WC 2 0,4 4 0,8 226 0,72 20 80 5,49 25,3 

WC 3 0,6 4 0,8 226 0,72 20 80 5,48 25,3 

Recepció infantil 0,7 4 0,8 501 0,73 17 80 3,33 262,4 

Prestatges 
infantil 1,0 9 0,8 495 0,65 17 80 1,72 624 

Zona lect. infantil 1,7 9 0,8 531 0,74 18 80 3,08 1.836,8 

Suport infantil 0,7 4 0,8 465 0,80 18 80 3,77 262,4 

Petits lectors 1,3 9 0,8 414 0,73 19 80 2,92 590,4 

Sala tècnica 0,8 4 0,8 212 0,66 21 80 3,10 131,2 

Passadís sales 0,8 4 0,8 184 0,53 18 80 6,43 202,4 

Passadís infantil 1 0,6 4 0,8 140 0,61 18 80 6,56 101,2 

Passadís infantil 2 0,6 4 0,8 176 0,73 18 80 5,26 101,2 

Neteja 0,4 4 0,8 130 0,65 24 80 3,82 25,3 

Manteniment 0,4 4 0,8 127 0,55 23 80 3,95 25,3 

Lavabo infantil 0,5 4 0,8 262 0,69 25 80 3,17 32,8 

WC infantil 0,4 4 0,8 197 0,70 22 80 4,58 25,3 
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Taula 20. Resum càlculs justificatius Planta Primera 

Espai K N Fm Em (lux) Um UGR Ra 
VEEI 

(W/m2) 
PTOT 

(W) 

Zona lectura P1 1,1 9 0,8 621 0,85 18 80 2,56 1.260 

Prestatges 1 1,3 9 0,8 469 0,75 17 80 1,95 741 

Prestatges 2 0,8 4 0,8 398 0,656 18 80 2,7 234 

Recepció P1 0,9 4 0,8 494 0,86 18 80 2,66 393,6 

Zona de pas 1 0,8 4 0,8 392 0,722 17 80 2,10 151,8 

Zona de pas 2 0,7 4 0,8 353 0,72 18 80 1,99 101,2 

Prestatges pers. 0,7 4 0,8 363 0,76 18 80 2,02 117 

Espai personal 1 1,0 9 0,8 360 0,58 19 80 2,59 262,4 

Espai personal 2 0,9 4 0,8 323 0,47 19 80 3,81 328 

Lavabo personal 0,6 4 0,8 234 0,65 22 80 3,42 32,8 

WC personal 0,4 4 0,8 236 0,70 20 80 5,33 25,3 

Despatx direcció 0,7 4 0,8 473 0,69 18 80 3,35 262,4 

 

4.2.5. Relació de lluminàries 

Les taules següents mostren el tipus i quantitat de lluminàries a instal·lar en 
cadascun dels locals i àrees considerades. La posició d'aquestes es mostra en els 
plànols 3.PB i 3.P1. 

Taula 21. Relació de lluminàries planta baixa 

Espai Tipus 
Nº 

lluminàries 
IP PTOT (W) 

Vestíbul Downlight encastat 2x26W 15 20 984 

Recepció Downlight encastat 2x26W 12 20 787,2 

Multimèdia Downlight  encastat 2x26W 12 20 787,2 

Prestatges 1 Fluorescent suspès 1x35W 8 20 312 

Prestatges 2 Fluorescent suspès 1x35W 8 20 312 

Prestatges 3 Fluorescent suspès 1x35W 10 20 390 

Zona lectura 1 Downlight encastat 2x32W 15 20 1050 

Zona lectura 2 Downlight encastat 2x32W 15 20 1050 

Zona lectura 3 Downlight encastat 2x32W 10 20 700 

Informàtica Downlight encastat 2x26W 6 20 393,6 

Espai suport Downlight encastat 2x26W 6 20 393,6 

Sala polivalent Downlight encastat 3x26W 15 20 1.200 

Sales Downlight encastat 3x26W 18 20 1.440 

Lavabo 1 Downlight encastat 1x26W 1 20 32,8 

Lavabo 2 Downlight encastat 1x26W 1 20 32,8 

WC 1 Downlight encastat 1x26W 1 20 32,8 
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WC 2 Downlight encastat 1x18W 1 20 25,3 

WC 3 Downlight encastat 1x18W 1 20 25,3 

Recepció infantil Downlight encastat 2x26W 4 20 262,4 

Prestatges infantil Fluorescent suspès 1x35W 16 20 624 

Zona lect. infantil Downlight encastat 2x26W 28 20 1.836,8 

Suport infantil Downlight encastat 2x26W 4 20 262,4 

Petits lectors Downlight encastat 2x26W 9 20 590,4 

Sala tècnica Downlight encastat 2x26W 2 20 131,2 

Passadís sales Downlight encastat 2x18W 4 20 202,4 

Passadís infantil 1 Downlight encastat 2x18W 2 20 101,2 

Passadís infantil 2 Downlight encastat 2x18W 2 20 101,2 

Neteja Downlight encastat 1x18W 1 20 25,3 

Manteniment Downlight encastat 1x18W 1 20 25,3 

Lavabo infantil Downlight encastat 1x26W 1 20 32,8 

WC infantil Downlight encastat 1x18W 1 20 25,3 

Exterior Lluminària adossada 1x42W 20 65 896 

 

Taula 22. Relació de lluminàries Planta Primera 

Espai Tipus 
Nº 

lluminàries 
IP PTOT (W) 

Zona lectura P1 Downlight encastat 2x32W 18 20 1.260 

Prestatges 1 Fluorescent suspès 1x35W 19 20 741 

Prestatges 2 Fluorescent suspès 1x35W 6 20 234 

Recepció P1 Downlight encastat 2x26W 6 20 393,6 

Zona de pas 1 Downlight encastat 2x18W 3 20 151,8 

Zona de pas 2 Downlight encastat 2x18W 2 20 101,2 

Prestatges pers. Fluorescent suspès 1x35W 3 20 117 

Espai personal 1 Downlight encastat 2x26W 4 20 262,4 

Espai personal 2 Downlight encastat 2x26W 5 20 328 

Lavabo personal Downlight encastat 2x26W 1 20 32,8 

WC personal Downlight encastat 1x18W 1 20 25,3 

Despatx direcció Downlight encastat 2x26W 4 20 262,4 

Passadís superior Downlight encastat 2x18W 5 20 253 

Exterior Lluminària adossada 1x42W 9 65 403,2 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

El present capítol, té per objectiu el disseny i el dimensionat la instal·lació 
elèctrica del conjunt d'equipaments de la biblioteca, per dotar de 
subministrament elèctric a tots els receptors, d'acord amb la vigent normativa. 

La instal·lació elèctrica de l'edifici, complirà amb tot el disposat en el REBT 2002, 
que estableix les condicions tècniques i garanties que ha de complir tota 
instal·lació connectada a una font de subministrament de baixa tensió. 

5.1. Previsió de potència 
La previsió de potència es realitza en base a les necessitats de consum dels 
receptors de cada zona de la biblioteca. L'alimentació del conjunt de receptors de 
l'edifici es dividiran en un total de 6 subquadres alimentats des del quadre 
general de distribució situat a la sala tècnica. Aquesta previsió es divideix en 
previsió de potències d'enllumenat, preses de força, maquinària interior de 
ventilació i climatització. Les potències referents a les unitats exteriors de les 
bombes de calor i al ascensor es calculen per separat de la resta de receptors ja 
que disposaran del seu propi quadre elèctric. Per a la determinació dels factors 
d'ús i de simultaneïtat s'ha tingut en compte el tipus de receptor i el previsible ús 
que es farà d'aquests en funció del tipus de local, d'activitat i segons el criteri del 
tècnic competent. Els càlculs i resultats complets de les previsions de potència es 
troben al annex 4. A continuació es mostra el resum de la previsió de potència 
realitzada. 
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Taula 23. Previsió de potència  

POTENCIA TOTAL INSTALADA 157.121 W

POTENCIA INSTALADA x Fu 143.810 W

COEFICIENT DE SIMULTANEÏTAT TOTAL 0,82

POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 117.569 W

POTÈNCIA TOTAL A CONTRACTAR 118.000 W  

 

La potència total a contractar serà de 118 KW. 

 

5.2. Instal·lació d'enllaç 
L'escomesa arriba des del carrer fins a la sala tècnica via subterrània on es troba 
la caixa general de protecció i mesura. 

5.2.1. Tipus d'instal·lació 

El cas objecte d'estudi, es tracta d'un subministrament individual per a un únic 
usuari. La instal·lació d'enllaç constarà de les parts següents: 

• Caixa general de protecció i mesura (CPM) 

• ICP-M 

• Derivació individual 

• Dispositius generals de comandament i protecció 

5.2.2. Caixa general de protecció i mesura (CPM) 

D'acord amb la NTP-IEBT, i tenint en compte la potència a contractar, que és de 
118 KW, s'instal·larà una caixa general de protecció (CGP) que albergarà uns 
fusibles gG de 315A. La configuració correspondrà amb l'esquema 9 indicat a la 
NTP-IEBT que es mostra a continuació. 

 

Figura 13. Esquema fusibles CGP 

El conjunt de mesura (CM) serà un comptador multi funció del tipus TMF-10, la 
mesura serà indirecta mitjançant un transformador de corrent de 200/5 A amb 
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cablejat de coure 30x6 + 20x5 mm i bases DIN 3. El comptador instal·lat tindrà 
un grau de protecció IP40 i IK09 com a mínim. 

En el mateix armari, s'instal·laran els mòduls corresponents del ICP-M i de la 
protecció diferencial, que es detallen en apartats posteriors. 

5.2.3. Derivació individual 

La derivació individual es la part de la instal·lació que parteix, en aquest cas, de 
la CGP, i que subministra energia elèctrica a la instal·lació interior. La derivació 
individual conté el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i 
protecció. 

Es compliran els següents requisits: Els cables no presentaran empalmes i la 
seva secció serà uniforme, excepte a les connexions realitzades amb els 
dispositius de protecció. Els conductors seran de coure, unipolars i aïllats, amb 
una tensió assignada com a mínim de 0,6/1 kV, no propagadors de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, d'acord amb lo establert en la NTP-IEBT. Es 
seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT-19 del REBT, per al neutre blau, per 
a les fases, gris marró i negre. 

A més dels cablejat de la derivació individual, s'inclourà un cable de 
comandament de 1,5 mm2, de color vermell, per a possibilitar la aplicació de 
diferents tarifes. La màxima caiguda de tensió serà del 1,5%, d'acord amb la 
ITC-BT-15 del REBT. 

La secció dels conductors de la derivació individual s'ha realitzat amb el mètode 
de caiguda de tensió, i s'ha contrastat amb la intensitat màxima admissible del 
conductor. La següent taula resumeix els càlculs de la secció dels conductors de 
la derivació individual. 

Taula 24. Característiques derivació individual 

 

Els cables a instal·lar per a la derivació individual seran cables unipolars tipus 
RZ1-K (AS). Les seves característiques són les següents: Tensió assignada de 
0,6/1kV, conductor de coure classe 5, aïllament de polietilè reticulat (XLPE) amb 
coberta exterior de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens. 

5.2.4. Interruptor de protecció i intensitat regulable (ICP-M) 

D'acord amb la NTP-IEBT, per a una potència contractada entre 111 kW i 139 
kW, en el cas d'estudi 118 kW, s'instal·larà un interruptor de protecció i corrent 
regulable amb les característiques següents: 

• Corrent assignada: 400 A 

• Poder de tall: 20 kA 

• Tèrmic: Regulat a 200 A 

P OT ÈN C IA   
(W)

IN T EN SIT A T  
D E C À LC UL 

(A )

LON GIT UD  
(m)

SEC C IÓ 
D EF IN IT IVA

(mm2)

I. M À X
 A D M ISIB LE 

(A )

117.568 199,6 2 150 236
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• Magnètic: 5 vegades el corrent de regulació tèrmica, actuant en un temps 
inferior a 0,02 segons. 

Aquest interruptor, juntament amb la protecció diferencial que es descriu a 
continuació, es situaran al interior d'una caixa elèctrica dins de la mateixa CPM. 
Veure esquema 4.1. 

5.2.5. Protecció diferencial 

D'acord amb la NTP-IEBT per a la potència contractada de 118 kW s'instal·larà 
un transformador toroïdal retardat de 300 mA de sensibilitat. La disposició 
d'aquest s'observa en el esquema 4.1.  

5.2.6. Dispositius generals de comandament i protecció 

Per a la protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i contactes directes o 
indirectes, s'utilitzen dispositius de protecció. Aquests es situen en el quadre 
general de distribució situat a la sala tècnica que alberga la CPM. 

S'instal·larà un interruptor general automàtic tetrapolar de la marca Schneider, 
d'intensitat nominal 200 A i poder de tall 20 kA, situat en el quadre general de 
distribució. Aquest  dispositiu oferirà protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits a tota la instal·lació interior. 

En el quadre general de distribució, s'instal·laran interruptors tetrapolars 
magnetotèrmics per a la derivació de cada subquadre. La corba de tret serà del 
tipus C, el poder de tall d'aquests serà de 20 kA i la intensitat nominal serà la 
indicada en la taula 38 de l'apartat 4.2 del annex 4. 

Juntament amb el transformador toroïdal descrit en el apartat anterior, es 
protegeix la instal·lació d'enllaç. Els dispositius de comandament i protecció 
corresponents als subquadres i als circuits interiors, es detallen en l'apartat 5.4. 

La situació dels dispositius de comandament i protecció de la instal·lació d'enllaç, 
es mostra en el esquema de distribució 4.1. 

5.3. Instal·lació de presa de terra 
La presa de terra té com a objectiu la protecció contra contactes indirectes. La 
seva funció és evitar que el corrent passi a través de les persones en cas de 
contacte amb una massa metàl·lica carregada elèctricament degut a un defecte 
de la instal·lació. Totes les masses metàl·liques dels aparells i equips connectats 
a la xarxa elèctrica, es connectaran al conductor de protecció. 

Al tractar-se la biblioteca, d'un edifici consolidat, la instal·lació de la presa de 
terra es va realitzar en el moment de la seva construcció. Aquesta instal·lació 
consta d'un anell tancat de coure nuu de 35 mm2, que envolta l'edifici al que es 
connecten els elèctrodes clavats al terreny. La resistència mesurada del conjunt 
és de 30Ω. 

Tenint en compte la tensió màxima de contacte de 24V establerta en la ITC-BT 
30 del REBT i el la sensibilitat de la protecció magnetotèrmica de sensibilitat més 
baixa, que és de 300 mA, s'obté que per una tensió de contacte de 24V i 300 mA 
d'intensitat de defecte, el valor màxim de la resistència de la presa de terra serà 
de 80 Ω. Per tant, la instal·lació actual compleix amb tots els requisits. 
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En el present projecte s'han dimensionat els conductors de protecció que 
connectaran les masses metàl·liques dels aparells amb la instal·lació de presa de 
terra. Les seccions dels conductors de protecció s'indiquen en els esquemes 
unifilars, per a cada circuit. Aquestes seccions compleixen el criteri establert en 
la ICT-BT-18. Aquests conductors seran de color verd i groc. 

5.4. Instal·lació interior 
Del quadre general de distribució situat a la sala tècnica, parteixen 6 línies 
principals que alimenten els 6 subquadres repartits per l'edifici. Aquestes línies 
estan protegides per el transformador toroïdal situat a la CPM, i per els 
interruptors automàtics situats al QGD i al principi de cada subquadre. S'ha 
doblat la protecció magnetotèrmica per qüestions seguretat i per facilitar la 
realització de tasques de manteniment i reparació. 

S'ha dividit l'alimentació elèctrica segons la geometria de l'edifici i el tipus de 
receptors a alimentar. Es diferencien els següents subquadres: 

Subquadre 1 (Planta baixa) 

Situat a la recepció de la planta baixa, alimenta a tots els receptors situats al 
nivell superior de la planta baixa, veure esquema 4.2. 

Subquadre 2 (Zona infantil) 

Situat a la recepció de la zona infantil, abasteix als receptors del nivell inferior de 
la planta baixa, és a dir, tota la zona infantil i les sales situades al mateix nivell. 
Veure esquema 4.3. 

Subquadre 3 (Planta primera) 

Situat a la recepció de la planta primera, aquest subquadre alimenta tots els 
receptors situats a la planta primera, i inclou l'enllumenat i les preses de força 
situats a la terrassa. Veure esquema 4.4. 

Subquadre 4 (Espai personal) 

Situat al local d'espai personal, abasteix a tots els receptors situats dintre 
d'aquesta mateixa zona. Veure esquema 4.5. 

Subquadre 5 (Bombes de calor) 

Situat en el recinte de l'espai personal, alimenta les unitats exteriors de les 
bombes de calor. Veure esquema 4.6. 

Subquadre 6 (Ascensor) 

Situat al passadís superior de la planta primera al costat de la caixa de 
l'ascensor, abasteix d'energia elèctrica l'ascensor. Veure esquema 4.6. 

Als següents apartats es defineix cadascun dels circuits indicats en els esquemes 
prèviament citats. Es determina la secció, el tipus de cable i les proteccions 
corresponents per a cada circuit. 

Tota la instal·lació interior compleix amb lo establert al REBT 2002, bàsicament 
els criteris de les ITC-BT 19, 20, 21, 22, 24, 28, i 31. 
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5.4.1. Conductors 

La secció dels conductors es determina de manera que la caiguda de tensió entre 
l'origen de la instal·lació interior i el punt d'utilització compleixi els límits 
establerts en la ITC-BT-19, que corresponen a 3% per l'enllumenat i 5% per la 
resta. No obstant aquest límits la instal·lació es dimensiona per a una caiguda de 
tensió sigui menor. Els càlculs de secció i de caiguda de tensió, es detallen al 
annex 4. 

La intensitat màxima admissible dels conductors s'extreu de la taula 1 de la ITC-
BT-19. Aquesta taula mostra la intensitat màxima admissible dels conductors en 
funció del tipus d'instal·lació, tipus de cable i secció d'aquest. 

La secció final del conductor compleix amb el càlcul de caiguda de tensió i amb la 
intensitat màxima admissible. 

Els conductors seran fàcilment identificables, aquesta identificació es realitzarà a 
partir del color dels seus aïllaments. Es seguirà el següent criteri de colors: Blau, 
per al neutre, marró, negre i gris, per a les fases, groc i verd, per al conductor 
de protecció. 

El cable escollit per a tots els circuits interiors serà del tipus RZ1-K(AS) unipolar, 
d'acord amb la ITC-BT-28. Aquest cable és apte tant per la instal·lació 
encastada, superficial i en canal d'obra. Degut a la seva versatilitat i capacitat 
d'aïllament, s'ha escollit aquest tipus. Presenta les següents característiques. 

• Tensió assignada: 0,6/1 kV 
• Conductor: Coure flexible classe 5 
• Aïllament: Polietilè reticulat (XLPE) 
• Coberta exterior: poliolefina termoplàstica lliure d'halògens 
• No propagador de la flama 
• Temperatura màxima de servei permanent: 90 ºC 

Les seccions dels conductors per a cada circuit es mostren en els esquemes 
unifilars, al annex 4 i al apartat 5.7 del present document. 

5.4.2. Proteccions 

Protecció contra sobreintensitats 

D'acord amb les disposicions de la ITC-BT-21 del REBT, tot circuit estarà protegit 
contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se. 

Per a la protecció contra sobreintensitats en la instal·lació interior, s'utilitzaran 
interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar dimensionats segons els següents 
criteris: 

d) Protecció contra sobrecàrregues 

La intensitat de càlcul serà menor o igual que la nominal del magnetotèrmic, i 
aquesta, estarà per sota de la màxima admissible que suporta el conductor. La 
intensitat màxima admissible dels conductors s'ha extret de la taula 1 de la ITC-
BT-19 del REBT, i s'ha considerat que els conductors seran cables 
multiconductors en tubs encastats en parets aïllants, que es el pitjor dels casos 
que es pot presentar. 
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S'utilitzaran interruptors magnetotèrmics de corba de tret C en tots els circuits. 
La intensitat de tret corresponent a aquest tipus de corba és de 5 a 10 vegades 
la intensitat nominal del dispositiu. 

e) Protecció contra curtcircuits 

Tot origen de cada circuit interior, estarà dotat d'un dispositiu contra curtcircuits, 
el qual la seva capacitat de tall serà superior a la intensitat de curtcircuit que 
pugui presentar-se en el punt de connexió del dispositiu. 

Per al càlcul del poder de tall dels interruptors magnetotèrmics s'emprarà la 
següent hipòtesi: 

D'acord amb la norma tècnica d'embrancament i instal·lacions d'enllaç en baixa 
tensió "NTP-IEBT", per a instal·lacions de subministrament individual superiors a 
15 kW, i pel cas concret d'estudi 118 kW, estableix que el poder de tall del 
interruptor de protecció i corrent regulable (ICP-M) ha de ser de 20kA.  

Per tal de calcular el poder de tall dels interruptors automàtics situats aigües a 
baix, es pren com a hipòtesi que la intensitat de curtcircuit en el punt 
d'instal·lació del ICP-M, és de 20 kA. El càlcul de la intensitat de curtcircuit es 
detalla en el annex 4. 

Els interruptors magnetotèrmics a instal·lar, compleixen els requisits citats 
anteriorment, i seran de la marca Schneider Electric. Les intensitats nominals son 
les indicades als esquemes elèctrics del document "plànols i esquemes". Per a 
línies monofàsiques s'instal·laran interruptors bipolars i per a les línies 
trifàsiques, tetrapolars. 

Protecció contra contactes directes i indirectes 

Aquests dispositius tenen com a objectiu la protecció de contactes directes o 
indirectes. La selecció de les característiques d'aquests compleixen amb lo 
establert a la ITC-BT-24 del REBT. Els interruptors diferencials dels circuits 
interiors, pengen del interruptor general de cada subquadre, i, del diferencial 
partiran els circuits amb els seus corresponents interruptors automàtics. La suma 
de les intensitats nominals dels interruptors automàtics que pengen d'un mateix 
diferencial, mai serà superior a la intensitat nominal del diferencial. D'aquesta 
manera es protegeix el diferencial, ja que en ningun cas es sobrepassa la seva 
intensitat nominal. S'han escollit interruptors diferencials de la marca Schneider 
Electric, amb sensibilitat de 30 mA. Les intensitats nominals son les indicades als 
esquemes elèctrics. Per a línies monofàsiques s'instal·laran interruptors bipolars i 
per a les línies trifàsiques, tetrapolars. 

 

5.5. Canalitzacions 
Totes les canalitzacions compliran amb lo establert en les ICT-BT-20 i ITC-BT-21.  

La major part de la instal·lació es realitzarà mitjançant safates perforades que 
discorriran per sobre del fals sostre i subjectades al sostre. Els trams que no 
sigui possible aquest tipus d'instal·lació, s'empraran tubs adossats a la superfície 
o bé encastats. 
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Per a la realització de derivacions o empalmes, es faran servir les caixes de 
derivació adequades a la potència de cada línia. 

5.6. Ascensor 
L'ascensor que s'instal·larà és està equipat amb un motor trifàsic de 11kW. El 
motor incorpora sistemes de protecció propis. No obstant això i conforme el 
REBT, s'instal·larà a la línia del ascensor, un interruptor diferencial de sensibilitat 
30 mA i 40A d'intensitat nominal, i, un interruptor magnetotèrmic amb una 
intensitat nominal de 25 A, de corba D i un poder de tall de 10 A. 

Amb aquestes proteccions queda garantida la protecció de les persones i de la 
línia elèctrica. 

D'acord amb la normativa, les lluminàries situades a la sortida de cada planta de 
l'ascensor, hauran de funcionar permanentment mentre funcioni l'ascensor. 
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5.7. Taules resums de circuits 
Aquest apartat conté les taules que resumeixen el càlcul i dimensionat de tots els 
circuits de la instal·lació interior. Juntament amb els esquemes elèctrics del 
capítol III, defineixen les seccions i les proteccions a instal·lar a cada punt de la 
instal·lació. 

Taula 25. Derivació individual 

TENSIÓ
(V)

TIPUS
POTÈNCIA  

(W)
FACTOR DE 
CORRECCIÓ

POTÈNCIA 
DE CÀLCUL 

(W)

COS 
φ

DI DERIVACIÓ INDIVIDUAL 400 TF 117.568 1 117.568 0,85

L1 SQ-1 PLANTA BAIXA 400 TF 23.881 1 23.881 0,85

L2 SQ-2 ZONA INFANTIL 400 TF 14.878 1 14.878 0,85

L3 SQ-3 PLANTA PRIMERA 400 TF 9.763 1 9.763 0,85

L4 SQ-4 ESPAI PERSONAL 400 TF 3.054 1 3.054 0,85

L5 SQ-5 MAQUINARIA CLIMA 400 TF 57.162 1 57.162 0,9

L6 SQ-6 ASCENSOR 400 TF 8.800 1 8.800 0,8

NOM CIRCUIT

 

CIRCUIT
LONGITUD 

(m)

INTENSITAT 
DE CÀLCUL 

(A)

INTERRUPTOR 
PROTECCIÓ 

(A)

SECCIÓ 
CALCULADA 

(mm2)

DI 2 1,5 6 199,64 200 1,75

L1 25 1,5 6 40,55 50 4,44

L2 18 1,5 6 25,26 32 1,99

L3 7 1,5 6 16,58 25 0,51

L4 19 1,5 6 5,19 10 0,43

L5 26 1,5 6 91,67 125 11,06

L6 22 1,5 6 15,88 25 1,44

∆V MAX 
ADM.           

%       V

 

CIRCUIT
SECCIÓ 

DEFINITIVA
(mm2)

I. MÀX
 ADMISIBLE 

(A)

Zt 
(mΩ)

Icc (A)
PODER 

DE TALL 
(kA)

DI 150 236 0,02 0,07 12 19.996 20

L1 35 96 0,21 0,83 17 13.286 20/15*

L2 16 59 0,20 0,82 23 9.878 20/10*

L3 10 44 0,09 0,38 17 13.432 20/15*

L4 6 32 0,13 0,50 58 3.985 20/10*

L5 70 149 0,25 1,02 13 17.187 20/20*

L6 10 44 0,23 0,93 41 5.609 20/10*

∆V TOTAL 
(V)

%          V

 

*El primer valor correspon al interruptor situat en el quadre general de 
distribució (QGD), mentre que el segon valor correspon al situat a cadascun dels 
subquadres. 
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Taula 26. Subquadre 1 planta baixa 

TENSIÓ
(V)

TIPUS
POTÈNCIA  

(W)
FACTOR DE 
CORRECCIÓ

POTÈNCIA 
DE CÀLCUL 

(W)

COS 
φ

1L1 ENLLUMENAT VESTÍBUL 230 MF 984 1,8 1.771 0,85

1L2 ENLLUMENAT SALA POLIVALENT 230 MF 1.200 1,8 2.160 0,85

1L3 ENLLUMENAT RECEPCIÓ 230 MF 787 1,8 1.417 0,85

1L4 FORÇA ÚS GENERAL (1) 230 MF 2.760 1 2.760 0,85

1L5 ENLLUMENAT ZONA DE LECTURA (3) 230 MF 700 1,8 1.260 0,85

1L6 ENLLUMENAT PRESTATGES (2) I (3) 230 MF 702 1,8 1.264 0,85

1L7 ENLLUMENAT LAVAVO 230 MF 149 1,8 268 0,85

1L8 AIXUGAMANS LAVABO 1 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

1L9 AIXUGAMANS LAVABO 2 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

1L10 ENLLUMENAT ZONA DE LECTURA (2) 230 MF 1.050 1,8 1.890 0,85

1L11 ENLLUMENAT PRESTATGES (1) 230 MF 312 1,8 562 0,85

1L12 ENLLUMENAT ZONA DE LECTURA (1) 230 MF 1.050 1,8 1.890 0,85

1L13 FORÇA ÚS GENERAL (2) 230 MF 2.415 1 2.415 0,85

1L14 ORDINADORS RECEPCIÓ 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

1L15 ENLLUMENAT EXTERIOR 230 MF 538 1,8 968 0,85

1L16 FORÇA ÚS GENERAL (3) 230 MF 2.415 1 2.415 0,85

1L17 ENLLUMENAT MULTIMEDIA 230 MF 787 1,8 1.417 0,85

1L18
ENLLUMENAT INFORMÀTICA 
I ESPAI SUPORT

230 MF 787 1,8 1.417 0,85

1L19 FORÇA INFORMATICA 230 MF 5.520 1 5.520 0,85

1L20 ENLLUMENAT EMERGENCIA 230 MF 174 1,8 313 0,85

1L21 CENTRAL TELEFONICA 230 MF 200 1 200 0,9

1L22 CENTRAL INCENDIS 230 MF 250 1 250 0,9

1L23 ALARMA ANTIROBATORI 230 MF 250 1 250 0,9

1L24 UNITATS INTERIORS 1, 2, 3, 4, 5 I 6 230 MF 2.060 1,25 2.575 0,75

1L25 UITATS INTERIORS 7 I 8 230 MF 960 1,25 1.200 0,8

1L26 RECUPERADORS 1 I 5 230 MF 2.200 1,25 2.750 0,6

1L27 RECUPERADORS 2,3 I 4 230 MF 3.300 1,25 4.125 0,6

NOM CIRCUIT
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Taula 26. Subquadre 1 planta baixa (continuació) 

CIRCUIT
LONGITUD 

(m)

INTENSITAT 
DE CÀLCUL 

(A)

INTERRUPTOR 
PROTECCIÓ 

(A)

SECCIÓ 
CALCULADA 

(mm2)

1L1 9 3 6,9 9,06 10 0,36

1L2 23 3 6,9 11,05 16 1,12

1L3 8 3 6,9 7,25 10 0,26

1L4 10 5 11,5 14,12 16 0,37

1L5 5 3 6,9 6,45 10 0,14

1L6 18 3 6,9 6,46 10 0,51

1L7 8 3 6,9 1,37 2 0,05

1L8 9 5 11,5 7,06 16 0,17

1L9 12 5 11,5 7,06 16 0,22

1L10 20 3 6,9 9,67 16 0,85

1L11 25 3 6,9 2,87 6 0,32

1L12 32 3 6,9 9,67 16 1,36

1L13 24 5 11,5 12,35 16 0,78

1L14 3 5 11,5 7,06 10 0,06

1L15 50 3 6,9 4,95 6 1,09

1L16 34 5 11,5 12,35 16 1,11

1L17 40 3 6,9 7,25 10 1,28

1L18 44 3 6,9 7,25 10 1,40

1L19 49 5 11,5 28,24 32 3,65

1L20 50 3 6,9 1,60 2 0,35

1L21 5 5 11,5 0,97 2 0,01

1L22 5 5 11,5 1,21 2 0,02

1L23 15 5 11,5 1,21 2 0,05

1L24 25 5 11,5 14,93 16 0,87

1L25 18 5 11,5 6,52 10 0,29

1L26 20 5 11,5 19,93 25 0,74

1L27 25 5 11,5 29,89 32 1,39

∆V MAX 
ADM.           

%       V
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Taula 26. Subquadre 1 planta baixa (continuació) 

CIRCUIT
SECCIÓ 

DEFINITIVA
(mm2)

I. MÀX
 ADMISIBLE 

(A)

Zt 
(mΩ)

Icc (A)
PODER 

DE TALL 
(kA)

1L1 1,5 15 1,08 2,48 121 1.100 15

1L2 2,5 21 1,70 3,92 178 747 15

1L3 1,5 15 0,87 2,00 109 1.220 15

1L4 2,5 21 1,11 2,55 85 1.558 15

1L5 1,5 15 0,65 1,48 73 1.808 15

1L6 1,5 15 1,39 3,19 228 584 15

1L7 1,5 15 0,46 1,05 109 1.220 15

1L8 2,5 21 0,70 1,60 78 1.699 15

1L9 2,5 21 0,81 1,86 99 1.336 15

1L10 2,5 21 1,38 3,18 156 850 15

1L11 1,5 15 0,99 2,28 311 427 15

1L12 2,5 21 1,99 4,59 242 549 15

1L13 2,5 21 1,93 4,43 185 719 15

1L14 2,5 21 0,47 1,09 36 3.657 15

1L15 2,5 21 1,67 3,84 370 359 15

1L16 2,5 21 2,58 5,93 256 518 15

1L17 2,5 21 1,89 4,35 299 444 15

1L18 2,5 21 2,05 4,70 327 405 15

1L19 10 50 2,19 5,03 101 1.313 15

1L20 1,5 15 1,07 2,45 608 218 15

1L21 1,5 15 0,41 0,94 73 1.808 15

1L22 1,5 15 0,42 0,96 73 1.808 15

1L23 1,5 15 0,53 1,22 192 692 15

1L24 4 27 1,45 3,33 125 1.061 15

1L25 4 27 0,73 1,67 94 1.412 15

1L26 6 32 0,98 2,25 73 1.808 15

1L27 10 44 1,06 2,43 59 2.259 15

∆V TOTAL 
(V)

%          V
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Taula 27. Subquadre 2 zona infantil 

TENSIÓ
(V)

TIPUS
POTÈNCIA  

(W)
FACTOR DE 
CORRECCIÓ

POTÈNCIA 
DE CÀLCUL 

(W)

COS 
φ

2L1
ENLLUMENAT PETITS LECTORS, 
RECEPCIO I PASSADÍS 1

230 MF 954 1,8 1.717 0,85

2L2 ENLLUMENAT PRESTATGES 230 MF 624 1,8 1.123 0,85

2L3 FORÇA ÚS GENERAL (1) 230 MF 2.415 1 2.415 0,85

2L4
ENLLUMENAT NETEJA, 
MANTENIMENT,

230 MF 384 1,8 692 0,85

2L5 ORDINADORS RECEPCIÓ 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

2L6 ENLLUMENAT ZONA DE LECTURA (1) 230 MF 918 1,8 1.653 0,85

2L7 ENLLUMENAT ZONA DE LECTURA (2) 230 MF 918 1,8 1.653 0,85

2L8
ENLLUMENAT SUPORT INFANTIL I
PASSADIS 2

230 MF 364 1,8 654 0,85

2L9 FORÇA ÚS GENERAL (2) 230 MF 2.415 1 2.415 0,85

2L10 ENLLUMENAT SALES 230 MF 1.440 1,8 2.592 0,85

2L11 FORÇA ÚS GENERAL (3) 230 MF 2.415 1 2.415 0,85

2L12 ENLLUMENAT EXTERIOR 230 MF 403 1,8 726 0,85

2L13 ENLLUMENAT LAVABO 230 MF 58 1,8 105 0,85

2L14 FORÇA AIXUGAMANS LAVABO 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

2L15 ENLLUMENAT EMERGENCIA 230 MF 126 1,8 227 0,85

2L16 UNITATS INTERIORS 9, 10 I 11 230 MF 960 1,25 1.200 0,8

2L17
UNITATS INTERIORS 12 I 13 
I RECUPERADOR 6

230 MF 1.706 1,25 2.133 0,7

2L18 RECUPERADORS 7 I 8 230 MF 2.200 1,25 2.750 0,6

NOM CIRCUIT

 

CIRCUIT
LONGITUD 

(m)

INTENSITAT 
DE CÀLCUL 

(A)

INTERRUPTOR 
PROTECCIÓ 

(A)

SECCIÓ 
CALCULADA 

(mm2)

2L1 9 3 6,9 4,88 6 0,35

2L2 14 3 6,9 3,19 4 0,35

2L3 16 5 11,5 12,35 16 0,52

2L4 18 3 6,9 1,97 4 0,28

2L5 3 5 11,5 7,06 10 0,06

2L6 15 3 6,9 4,70 6 0,56

2L7 20 3 6,9 4,70 6 0,74

2L8 25 3 6,9 1,86 4 0,37

2L9 22 5 11,5 12,35 16 0,72

2L10 20 3 6,9 7,37 10 1,17

2L11 25 5 11,5 12,35 16 0,82

2L12 28 3 6,9 2,06 4 0,46

2L13 7 3 6,9 0,30 4 0,02

2L14 8 5 11,5 7,06 16 0,15

2L15 28 3 6,9 0,64 4 0,14

2L16 18 5 11,5 5,22 10 0,29

2L17 23 5 11,5 10,60 16 0,66

2L18 22 5 11,5 15,94 20 0,82

∆V MAX 
ADM.           

%       V
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Taula 27. Subquadre 2 zona infantil (continuació) 

CIRCUIT
SECCIÓ 

DEFINITIVA
(mm2)

I. MÀX
 ADMISIBLE 

(A)

Zt 
(mΩ)

Icc (A)
PODER 

DE TALL 
(kA)

2L1 1,5 15 1,05 2,42 128 1.037 10

2L2 1,5 15 1,06 2,45 187 709 10

2L3 2,5 21 1,40 3,22 135 983 10

2L4 1,5 15 0,92 2,11 235 565 10

2L5 2,5 21 0,47 1,07 43 3.065 10

2L6 1,5 15 1,47 3,38 199 667 10

2L7 1,5 15 1,84 4,24 259 513 10

2L8 1,5 15 1,09 2,51 318 417 10

2L9 2,5 21 1,79 4,12 178 747 10

2L10 2,5 21 1,76 4,04 164 812 10

2L11 2,5 21 1,99 4,57 199 667 10

2L12 1,5 15 1,27 2,92 354 375 10

2L13 1,5 15 0,39 0,89 104 1.273 10

2L14 2,5 21 0,65 1,50 78 1.695 10

2L15 1,5 15 0,64 1,47 354 375 10

2L16 2,5 21 0,94 2,16 149 889 10

2L17 2,5 21 1,68 3,86 185 718 10

2L18 4,0 27 1,38 3,17 119 1.115 10

∆V TOTAL 
(V)

%          V

 

 

Taula 28. Subquadre 3 planta primera 

TENSIÓ
(V)

TIPUS
POTÈNCIA  

(W)
FACTOR DE 
CORRECCIÓ

POTÈNCIA 
DE CÀLCUL 

(W)

COS 
φ

3L1 FORÇA ÚS GENERAL (1) 230 MF 2.415 1 2.415 0,85

3L2 ORDINADORS RECEPCIÓ 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

3L3 ENLLUMENAT ZONA DE LECTURA 230 MF 1.260 1,8 2.268 0,85

3L4 FORÇA ÚS GENERAL (2) 230 MF 2.070 1 2.070 0,85

3L5
ENLLUMENAT PRESTATGES (1) 
I ZONES DE PAS

230 MF 893 1,8 1.607 0,85

3L6
ENLLUMENAT RECEPCIÓ 
I PRESTATGES (2)

230 MF 628 1,8 1.130 0,85

3L7 FORÇA TERRASSA 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

3L8
ENLLUMENAT PASSADÍS SUPERIOR 
I TERRASSA

230 MF 432 1,8 778 0,85

3L9 ENLLUMENAT EXTERIOR 230 MF 224 1,8 403 0,85

3L10 ENLLUMENAT EMERGENCIA 230 MF 90 1,8 162 0,85

3L11 UNITATS INTERIORS 14, 15 I 16 230 MF 1.440 1,25 1.800 0,8

3L12 RECUPERADORS DE CALOR 9 I 10 230 MF 2.200 1,25 2.750 0,6

NOM CIRCUIT
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Taula 28. Subquadre 3 planta primera (continuació) 

CIRCUIT
LONGITUD 

(m)

INTENSITAT 
DE CÀLCUL 

(A)

INTERRUPTOR 
PROTECCIÓ 

(A)

SECCIÓ 
CALCULADA 

(mm2)

3L1 15 5 11,5 12,35 16 0,49

3L2 5 5 11,5 7,06 10 0,09

3L3 20 3 6,9 6,45 10 1,02

3L4 30 5 11,5 10,59 16 0,84

3L5 31 3 6,9 4,57 6 1,12

3L6 23 3 6,9 3,21 6 0,58

3L7 35 5 11,5 7,06 16 0,65

3L8 25 3 6,9 2,21 4 0,44

3L9 32 3 6,9 1,15 4 0,29

3L10 32 3 6,9 0,46 4 0,12

3L11 23 5 11,5 7,83 10 0,56

3L12 15 5 11,5 15,94 20 0,56

∆V MAX 
ADM.           

%       V

 

CIRCUIT
SECCIÓ 

DEFINITIVA
(mm2)

I. MÀX
 ADMISIBLE 

(A)

Zt 
(mΩ)

Icc (A)
PODER 

DE TALL 
(kA)

3L1 2,5 21 1,14 2,63 120 1.103 15

3L2 2,5 21 0,35 0,80 50 2.666 15

3L3 2,5 21 1,39 3,19 156 851 15

3L4 2,5 21 1,84 4,23 227 584 15

3L5 1,5 15 2,41 5,53 382 348 15

3L6 1,5 15 1,33 3,06 287 463 15

3L7 2,5 21 1,47 3,38 263 505 15

3L8 1,5 15 1,04 2,39 311 428 15

3L9 1,5 15 0,74 1,71 394 337 15

3L10 1,5 15 0,40 0,91 394 337 15

3L11 2,5 21 1,28 2,95 177 749 15

3L12 4 27 0,86 1,98 81 1.649 15

∆V TOTAL 
(V)

%          V
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Taula 29. Subquadre 4 espai personal 

TENSIÓ
(V)

TIPUS
POTÈNCIA  

(W)
FACTOR DE 
CORRECCIÓ

POTÈNCIA 
DE CÀLCUL 

(W)

COS 
φ

4L1 FORÇA ÚS GENERAL 230 MF 2.070 1 2.070 0,85

4L2
ENLLUMENAT ESPAI PERSONAL I
DESPATX DIRECCIO

230 MF 970 1,8 1.746 0,85

4L3 ENLLUMENAT LAVABO 230 MF 58 1,8 105 0,85

4L4 AIXUGAMANS LAVABO 230 MF 1.380 1 1.380 0,85

4L5 ENLLUMENAT EMERGENCIA 230 MF 30 1,8 54 0,85

4L6 UNITATS INTERIORS 17 I 18 230 MF 100 1,25 125 0,6

NOM CIRCUIT

 

CIRCUIT
LONGITUD 

(m)

INTENSITAT 
DE CÀLCUL 

(A)

INTERRUPTOR 
PROTECCIÓ 

(A)

SECCIÓ 
CALCULADA 

(mm2)

4L1 11 5 11,5 10,59 16 0,31

4L2 10 3 6,9 4,96 10 0,39

4L3 7 3 6,9 0,30 4 0,02

4L4 7 5 11,5 7,06 16 0,13

4L5 7 3 6,9 0,15 4 0,01

4L6 7 5 11,5 0,72 4 0,01

∆V MAX 
ADM.           

%       V

 

CIRCUIT
SECCIÓ 

DEFINITIVA
(mm2)

I. MÀX
 ADMISIBLE 

(A)

Zt 
(mΩ)

Icc (A)
PODER 

DE TALL 
(kA)

4L1 2,5 21 0,83 1,92 136 977 10

4L2 1,5 15 1,00 2,31 176 754 10

4L3 1,5 15 10

4L4 2,5 21 0,48 1,10 107 1.236 10

4L5 2,5 21 0,23 0,53 107 1.236 10

4L6 2,5 21 0,24 0,56 107 1.236 10

∆V TOTAL 
(V)

%          V

 

  



 Projecte d'instal·lacions de la Biblioteca Municipal de Premià de Mar 

 - 55 - 

Taula 30. Subquadre 5 bombes de calor 

TENSIÓ
(V)

TIPUS
POTÈNCIA  

(W)
FACTOR DE 
CORRECCIÓ

POTÈNCIA 
DE CÀLCUL 

(W)

COS 
φ

5L1 UNITAT EXTERIOR 1 400 TF 24.700 1,25 30.875 0,9

5L2 UNITAT EXTERIOR 2 400 TF 15.470 1,25 19.338 0,9

5L3 UNITAT EXTERIOR 3 400 TF 5.840 1,25 7.300 0,9

5L4 UNITAT EXTERIOR 4 400 TF 7.400 1,25 9.250 0,9

5L5 UNITAT EXTERIOR 5 400 TF 17.160 1,25 21.450 0,9

NOM CIRCUIT

 

CIRCUIT
LONGITUD 

(m)

INTENSITAT 
DE CÀLCUL 

(A)

INTERRUPTOR 
PROTECCIÓ 

(A)

SECCIÓ 
CALCULADA 

(mm2)

5L1 8 5 20 39,61 50 0,96

5L2 7 5 20 24,81 32 0,53

5L3 4 5 20 9,37 16 0,11

5L4 3 5 20 11,87 16 0,11

5L5 3 5 20 27,52 32 0,25

∆V MAX 
ADM.           

%       V

 

CIRCUIT
SECCIÓ 

DEFINITIVA
(mm2)

I. MÀX
 ADMISIBLE 

(A)

Zt 
(mΩ)

Icc (A)
PODER 

DE TALL 
(kA)

5L1 25 77 0,45 1,78 17 13.521 20

5L2 16 59 0,42 1,67 19 12.363 20

5L3 6 32 0,35 1,40 22 10.477 20

5L4 6 32 0,34 1,38 20 11.801 20

5L5 16 59 0,33 1,33 15 14.977 20

∆V TOTAL 
(V)

%          V

 

 

Taula 31. Subquadre 6 Ascensor 

TENSIÓ
(V)

TIPUS
POTÈNCIA  

(W)
FACTOR DE 
CORRECCIÓ

POTÈNCIA 
DE CÀLCUL 

(W)

COS 
φ

6L1 ASCENSOR 400 TF 11.000 1,25 13.750 0,8

NOM CIRCUIT

 

CIRCUIT
LONGITUD 

(m)

INTENSITAT 
DE CÀLCUL 

(A)

INTERRUPTOR 
PROTECCIÓ 

(A)

SECCIÓ 
CALCULADA 

(mm2)

6L1 10 5 20 19,85 25 0,53

∆V MAX 
ADM.           

%       V

 

CIRCUIT
SECCIÓ 

DEFINITIVA
(mm2)

I. MÀX
 ADMISIBLE 

(A)

Zt 
(mΩ)

Icc (A)
PODER 

DE TALL 
(kA)

6L1 10 44 0,50 2,00 59 12 10

∆V TOTAL 
(V)

%          V
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CAPÍTOL 6: 
BIBLIOGRAFIA 

6.1. Bibliografia consultada 
-IDAE. Guia tècnica nº12 "Condiciones climáticas exteriores de proyecto". 

-Manual pràctic de ventilació de Soler&Palau 

6.2. Normativa consultada 
-Normativa descrita a l'apartat 1.4 del capítol 1 del present document. 


