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RESUM  

El present projecte defineix les instal·lacions de electricitat, contra incendis i 

fontaneria d’un centre comercial amb una planta de aparcament i magatzems 

soterrada. L’objectiu principal es crear unes instal·lacions eficients i que 

compleixin la normativa vigent garantint la seguretat del públic. 

Per tant, es dona una explicació de les especificacions que s’han de complir i les 

decisions preses en cada un dels capítols, a mes a mes del pressupost i el plec de 

condicions.  

RESUMEN  

El presente proyecto define las instalaciones de electricidad, contra incendios y 

fontanería de un centro comercial con una planta de aparcamiento y almacenes 

soterrada. El objetivo principal es crear unas instalaciones eficientes y que 

cumplan la normativa vigente garantizando la seguridad del público. 

Por lo tanto, se da una explicación de las especificaciones que se deben cumplir y 

las decisiones tomadas en cada uno de los capítulos, además del presupuesto y 

el pliego de condiciones. 

ABSTRACT 

This project defines electricity facilities , fire and plumbing of a shopping center 

with a parking  and underground warehouses. The main objective is to create 

efficient facilities and fulfillment current regulations guaranteeing public safety. 

 

Therefore, it gives an explanation of the specifications that must be met and the 

decisions taken in each of the chapters, in addition to the budget and 

specifications. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

A continuació s’exposa l’objecte d’aquest projecte i es defineixen les 

característiques de l’edifici, així com les instal·lacions que es realitzaran en ell. 

Aquest capítol, a més, contempla la normativa aplicada al projecte. 

1.1. Objecte 

L’objecte del projecte es l’estudi, càlcul i dimensionament de les instal·lacions 

necessàries per poder oferir els serveis bàsic de electricitat de baixa tensió, 

protecció i seguretat contra incendis i fontaneria (aigua freda) a un edifici 

destinat a centre comercial, oci i oficines en el terme municipal de l’Hospitalet de 

Llobregat.  

En el projecte trobarem les condicions tècniques de les tasques a realitzar, les 

condicions d’execució i les condicions econòmiques. 

1.2. Abast 

El present projecte comprendrà la descripció i dimensionat de les instal·lacions 

d’electricitat de baixa tensió, seguretat contra incendis i fontaneria per satisfer 

les necessitats dels consumidors baix la garantia del compliment de la normativa. 

1.3. Descripció de l’emplaçament 

1.3.1. Descripció general, situació i emplaçament 

El centre comercial està situat a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Per entrar, 

pot fer-se des de dos carrers diferents. Es pot entrat al pàrquing exterior per el 

carrer Salvador Espriu o es pot entrar al pàrquing soterrat per l’avinguda de la 

Gran via d’Hospitalet. 

Es pot observar la seva situació exacte en els plànols 1 i 2.  
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1.3.2. Descripció de les superfícies 

L’edifici té una àrea total de 3491,8 m2. Consta de quatre plantes: planta 

soterrani de 2926 m2, planta baixa de 3047 m2, planta primera 3047 m2, planta 

segona de 1134 m2 i planta tercera de 256 m2.  

Les estàncies estan repartides de la següent manera: 

Taula 1. Estàncies Planta Soterrani 

PLANTA SOTERRANI 

Dependència Superfície (m2) 

Zona cotxes 2002 

Zones de pas 335,5 

Magatzems locals 347 

Magatzem productes 

neteja 
27 

Taller elèctric 36,5 

Sala màquines 88,2 

Sala grup electrogen 79,7 

Oficina recepció 10,3 

 

Taula 2. Estàncies Planta Baixa 

PLANTA BAIXA 

Dependència Superfície (m2) 

Zona de pas 1281,60 

Local 1 67,00 

Local 2 49,60 

Local 3 57,10 

Local 4 75,60 

Local 5 99,60 

Local 6 46,40 

Local 7 41,60 

Local 8 44,40 

Local 9 44,90 

Local 10 58,30 

Local 11 42,60 

Local 12 61,10 

Local 13 57,20 

Local 14 142,40 

Local 15 245,80 

Local 16 135,40 

Banys homes 1 32,20 

Banys dones 1 30,90 

Banys homes 2 35,60 

Banys dones 2 36,20 

Zona de pas serveis 130,60 

Banys zona oficina 27,20 

Menjador/taquilles 87,30 

Zona oficines 116,50 
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Taula 3. Estàncies Planta Primera 

PRIMERA PLANTA 

Dependència Superfície (m2) 

Local 17 57,80 

Local 18 86,10 

Local 19 72,00 

Local 20 88,90 

Local 21 42,00 

Zona 

d'esbarjo/exposició 
337,00 

Bany homes  24,00 

Bany dones  25,00 

Bany homes  38,00 

Banys dones 33,30 

Venda entrades cinema 76,40 

Zones de pas 213,80 

Zona oficines 140,60 

Zona de pas oficines 82,70 

Banys oficines 26,10 

 

Taula 4. Estàncies Planta Segona 

SEGONA PLANTA 

Dependència Superfície (m2) 

Sala cine 1 224,60 

Sala cine 2 234,20 

Sala cine 3 236,30 

Sala cine 4 298,00 

Banys homes 14,50 

Banys dones 16,80 

Zona de pas 110,20 

 

Taula 5. Estàncies Planta Tercera 

TERCERA PLANTA 

Dependència Superfície (m2) 

Sala de projeccions 255,20 
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1.4. Normativa aplicable 

En aquest projecte s’utilitzen una sèrie de lleis i normes que s’exposen a 

continuació: 

 “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” (Real Decreto 842/2002 del 

2 de Agosto de 2002).  

 “Guía Técnica de Aplicación Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”.  

 “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios” (Real 

Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre).  

 “Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Seguridad en caso 

de Incendio”.  

 “Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Seguridad de 

Utilización”. 

 “Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Salubridad”.  

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el Trabajo” (Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1997).  

 Vademècum FECSA-ENDESA. 
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

El següent capítol descriu el disseny escollit i els requisits que ha de seguir la 

instal·lació elèctrica per complir la normativa vigent i complir les condicions de 

seguretat establertes. 

2.1. Descripció de la instal·lació 

S’ha dissenyat la instal·lació elèctrica en dues part diferenciables en funció de les 

necessitats energètiques previstes per a l’activitat desenvolupada: 

La primera part estarà formada per un sistema trifàsic de 400V de tensió, que 

constarà de tres línies de cinc conductors (tres de fase, un de neutre i un de 

terra) a una freqüència de 50Hz. Aquesta part correspondrà a la línia que enllaça 

el Centre de Transformació amb els diferents quadres secundaris existents a 

l’edifici. 

En aquest tram s’inclourà la línia repartidor, que enllaçarà el Centre de 

Transformació amb el Conjunt de Protecció i Mesura, la Derivació Individual, que 

enllaçarà el conjunt de Protecció i Mesura amb el Quadre General de Baixa 

tensió, i les diferents línies, que sortiran d’aquest Quadre General de Baixa tensió 

per alimentar la resta de subquadres existents a la instal·lació, així com algunes 

línies que surten d’aquest subquadres per alimentar certes carregues del centre. 

La segona part de la instal·lació, correspondrà als diferents circuits que surten 

dels subquadres i alguna del quadres principal per alimentar tots els receptors 

del centre que poden estar formats tant per un sistema trifàsic a 400V o per un 

sistema monofàsic de 230V de tensió. 
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2.2. Subministrament 

L’energia elèctrica serà subministrada per la Companyia Elèctrica FECSA-

ENDESA. 

L’edifici disposa d’un centre de transformació des d’on s’alimenta tota la 

instal·lació elèctrica. El centre de transformació disposa de dos transformadors 

de 600 KVA i està situat a la planta soterrada, amb la sortida des de la planta 

baixa. El CT no es objecte d’aquest projecte. 

La potència a contractar per a la instal·lació serà de 415,478 kW. 

El subministrament d’energia dels subquadres elèctrics de cada planta es durà a 

terme des del Quadre General de Baixa Tensió, amb corrent altern i amb una 

freqüència de 50Hz, mitjançant una distribució trifàsica de 400/230V. Aquest es 

troba situat a la planta soterrani a una sala exclusiva per a les centralitzacions 

dels comptadors (plànol 9). 

El règim de neutre utilitzat serà el TT, que es caracteritza per tenir el neutre 

connectat directament a terra i les masses de la instal3lació receptora estan 

connectades a una presa de terra separades de la presa de terra de l’alimentació 

(veure Figura 1).   

Figura 1. Esquema de distribució tipus TT  

 

 

 

 

 

 

2.3. Instal·lacions d’enllaç 

Es denominen instal·lacions d’enllaç, aquelles que uneixen la caixa general de 

proteccions amb les instal·lacions interiors o receptores de l’usuari. 

2.3.1. Caixa General de protecció 

En aquest cas no es disposarà d’un quadre general de protecció (CGP) ja que els 

fusibles del quadre de baixa tensió del CT podrà utilitzar-se com a protecció de la 

línia general d’alimentació, realitzant la funció de caixa general de protecció. En 

aquest cas, la propietat i el manteniment de la protecció seran de l’empresa 

subministradora.  
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2.3.2. Línia General d’Alimentació (LGA) 

El traçat de la línia general d'alimentació serà el més curt i rectilini possible, 

discorrent per zones d'ús comú. 

Les dimensions d'altres tipus de canalitzacions hauran de permetre l'ampliació de 

la secció dels conductors en un 100%.  

Els conductors a utilitzar, tres de fase i un de neutre, seran de coure o alumini, 

unipolars i aïllats, sent la seva tensió assignada 0,6/1 kV.  

Els cables i sistemes de conducció de cables han d'instal·lar-se de manera que no 

es redueixin les característiques de l'estructura de l'edifici en la seguretat contra 

incendis. 

Els cables seran no propagadors d'incendi i amb emissió de fums i opacitat 

reduïda.  

La secció dels cables haurà de ser uniforme en tot el seu recorregut i sense 

entroncaments, exceptuant-se les derivacions realitzades a l'interior de caixes 

per a alimentació de centralitzacions de comptadors.  

Per al càlcul de la secció dels cables es tindrà en compte, tant la màxima caiguda 

de tensió permesa, com la intensitat màxima admissible. 

La caiguda de tensió màxima, en aquesta instal·lació, permesa serà per a línies 

generals d'alimentació destinades a comptadors totalment centralitzats: 0,5 per 

100. 

Per a la secció del conductor neutre es tindran en compte el màxim desequilibri 

que pot preveure's, els corrents harmònics i el seu comportament, en funció de 

les proteccions establertes davant les sobrecàrregues i curtcircuits que poguessin 

presentar-se. El conductor neutre tindrà una secció d'aproximadament el 50 per 

100 de la corresponent al conductor de fase, no sent inferior als valors 

especificats en la taula 6. 

Taula 6. Seccions de neutre en funció de la secció de fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a realitzar els càlculs de la secció de la LGA es preveu la suma del 50% de la 

potència instal·lada. 

En aquest cas es disposaran tres línies generals d’alimentació de 150 mm2 de 

secció de fase i de 150 mm2 de neutre (actualment es posa la mateixa secció de 

fase). Els càlculs realitzats fan referència a cada línia (taula 7) 
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Taula 7. Resultats càlculs per a cada LGA 

Potència (kW)  138,493 

Distància (m) 70 

Tensió (V) 400 

Intensitat  (A) 249,87 

Secció (mm²) 108,20 

Secció elegida (mm²)  3x150 

C.d.t. (V) 0,96 

C.d.t. (%) 0,24 

FASE RST 

2.3.3. Elements per a la ubicació de comptadors 

Cada derivació individual ha de portar associat a l'origen la seva pròpia protecció 

composta per fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions 

corresponents a la instal·lació interior de cada subministrament. Aquests fusibles 

s'instal·laran abans del comptador i es col·locaran en cadascun dels fils de fase o 

polars que van al mateix, tindran l'adequada capacitat de tall en funció de la 

màxima intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en aquest punt i estaran 

precintats per l'empresa distribuïdora. 

Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat 

reduïda. 

La instal·lació disposa d’una col·locació de comptadors de forma centralitzada a 

un local adequat per a la col·locació dels diferents elements i dispositius  de 

mesura de l’energia elèctrica de cada usuari. 

Aquest local que estarà dedicat única i exclusivament a aquesta fi podrà, a més, 

albergar per necessitats de la Companyia Elèctrica per a la gestió dels 

subministraments que parteixen de la centralització, un equip de comunicació i 

adquisició de dades, a instal·lar per la Companyia Elèctrica 

El local complirà les condicions de protecció contra incendis per als locals de risc 

especial baix i respondrà a les següents condicions:  

 Estarà situat al soterrani en un lloc el més proper possible a l'entrada de 

l'edifici i a la canalització de les derivacions individuals.  

 El local mai podrà coincidir amb el d'altres serveis tals com a cambra de 

calderes, concentració de comptadors d'aigua, gas, telecomunicacions, 

maquinària d'ascensors o d'uns altres com a magatzem, d'escombraries, 

etc. 

 No servirà mai de pas ni d'accés a altres locals. 

 Estarà construït amb parets de classe M0 i sòls de classe M1. 

 Disposarà de ventilació i d'il·luminació suficient per comprovar el bon 

funcionament de tots els components de la concentració. 

 Quan la cota del sòl sigui inferior o igual a la dels passadissos o locals 

adjacents, hauran de disposar-se embornals de desguàs perquè en el cas 

d'avaria. 

 El local tindrà una altura mínima de 2,30 m i una amplària mínima en 

parets ocupades per comptadors d'1,50 m. Les seves dimensions seran 

tals que les distàncies des de la paret on s'instal·li la concentració de 

comptadors fins al primer obstacle que tingui enfronti siguin d'1,10 m. La 
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distància entre els laterals d'aquesta concentració i les seves parets 

adjacents serà de 20 cm. 

 La porta d'accés obrirà cap a l'exterior i tindrà una dimensió mínima de 

0,70 x 2 m. 

 Dins del local i immediat a l'entrada haurà d'instal·lar-se un equip 

autònom d'enllumenat d'emergència, d'autonomia no inferior a 1 hora i 

proporcionant un nivell mínim d'il·luminació de 5 lux. 

 En l'exterior del local i el més proper a la porta d'entrada, haurà d'existir 

un extintor mòbil, d'eficàcia mínima 21B, la instal·lació de la qual i 

manteniment serà a càrrec de la propietat de l'edifici. 

Quan existeixin envolupants estaran dotades de dispositius precintables que 

impedeixin tota manipulació interior i podran constituir un o diversos conjunts. 

Els elements constituents de la concentració que ho precisin, estaran marcats de 

forma visible perquè permetin una fàcil i correcta identificació del 

subministrament al fet que correspon. 

La propietat de l'edifici o l'usuari tindran, si escau, la responsabilitat del crebant 

dels precintes que es col·loquin i de l'alteració dels elements instal·lats que 

queden sota la seva custòdia en el local o armari en què se situï la concentració 

de comptadors. 

Les concentracions permetran la instal·lació dels elements necessaris per a 

l'aplicació de les disposicions tarifàries vigents i permetran la incorporació dels 

avanços tecnològics del moment. 

La col·locació de la concentració de comptadors, es realitzarà de tal forma que 

des de la part inferior de la mateixa al sòl hi hagi com a mínim una altura de 

0,25 m i el quadrant de lectura de l'aparell de mesura situat més alt, no superi 

l'1,80 m. 

El cablejat que efectua les unions embarrat-comptador-born de sortida podrà 

anar sota tub o conducte. 

Les concentracions, estaran formades elèctricament, per les següents unitats 

funcionals (veure plànol 26): 

Unitat funcional d'interruptor general de maniobra 

La seva missió és deixar fora de servei tota la concentració de comptadors.  

Aquesta unitat s'instal·larà en una envolupant de doble aïllament independent, 

que contindrà un interruptor de tall omnipolar, d'obertura en càrrega i que 

garanteixi que el neutre no sigui tallat abans que els altres pols. 

S'instal·larà entre la línia general d'alimentació i el embarrat general de la 

concentració de comptadors. 

Quan existeixi més d'una línia general d'alimentació es col·locarà un interruptor 

per cadascuna d'elles. 

L'interruptor serà de 250 A per a instal·lacions de fins a 150 kW (es poden veure 

els resultats dels càlculs a la taula 7). 
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Unitat funcional de embarrat general i fusibles de seguretat 

Conté el embarrat general de la concentració i els fusibles de seguretat 

corresponent a tots els subministraments que estiguin connectats al mateix. 

Disposarà d'una protecció aïllant que eviti contactes accidentals amb el embarrat 

general en accedir als fusibles de seguretat. 

Unitat funcional de mesura 

Conté els comptadors, interruptors horaris i/o dispositius de comandament per a 

la mesura de l'energia elèctrica. 

Unitat funcional de comandament  

Conté els dispositius de comandament per al canvi de tarifa de cada 

subministrament. 

Unitat funcional de embarrat de protecció i borns de sortida 

Conté el embarrat de protecció on es connectaran els cables de protecció de cada 

derivació individual així com els borns de sortida de les derivacions individuals. 

El embarrat de protecció, haurà d'estar senyalitzat amb el símbol normalitzat de 

posada a terra i connectat a terra. 

Unitat funcional de telecomunicacions 

Conté l'espai per a l'equip de comunicació i adquisició de dades. 

2.3.4. Derivació individual 

La derivació individual és la part de la instal·lació que subministra energia 

elèctrica a una instal·lació d’usuari. La derivació individual s'inicia en el embarrat 

general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius 

generals de comandament i protecció. 

Les canalitzacions inclouran, en qualsevol cas, el conductor de protecció. 

Cada derivació individual serà totalment independent de les derivacions 

corresponents a altres usuaris. 

Els tubs i canals protectores tindran una secció nominal que permeti ampliar la 

secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100%. En les esmentades 

condicions d'instal·lació, els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en 

derivacions individuals seran de 32 mm. Quan per coincidència del traçat, es 

produeixi una agrupació de dues o més derivacions individuals, aquestes podran 

ser esteses simultàniament a l'interior d'un canal protector mitjançant cable amb 

coberta, assegurant-se així la separació necessària entre derivacions individuals. 

En qualsevol cas, es disposarà d'un tub de reserva per cada deu derivacions 

individuals o fracció, des de les concentracions de comptadors fins als habitatges 

o locals, per poder atendre fàcilment possibles ampliacions. Per tant, per 21 

derivacions individuals que discorren per el canal, es disposarà  de dos tubs de 

reserva des de la centralització de comptadors fins la primera planta.  

Les unions dels tubs rígids seran roscades, o embotides, de manera que no 

puguin separar-se els extrems.  
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En edificis comercials, les derivacions individuals hauran de discórrer per llocs 

d'ús comú, o en cas contrari quedar determinades les seves servituds 

corresponents.  

Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s'allotjaran a l'interior 

d'un conducte d'obra de fàbrica amb parets de resistència al foc RF 120, preparat 

única i exclusivament per a aquesta fi, que podrà anar encastat o adossat al buit 

d'escala o zones d'ús comú mancant de corbes, canvis d'adreça, tancat 

convenientment i precintables es disposarà com a mínim cada tres plantes, 

d'elements tallafocs i tapes de registre precintables de les dimensions del 

conducte, a fi de facilitar els treballs d'inspecció i d'instal·lació. 

En aquest cas, es disposa d’una derivació individual trifàsica per a cada un dels 

locals (21 locals) i una per a serveis generals (també trifàsica). 

Les dimensions mínimes del conducte d'obra de fàbrica, s'ajustaran a la següent 

taula: 

Taula 8. Dimensions mínimes del conducte d’obra 

 

 

 

 

 

 

L'altura mínima de les tapes registro serà de 0,30 m i la seva amplària igual a la 

del conducte. La seva part superior quedarà instal·lada, com a mínim, a 0,20 m 

del sostre. 

El nombre de conductors vindrà fixat pel nombre de fases necessàries per a la 

utilització dels receptors de la derivació corresponent i segons la seva potència, 

portant cada línia el seu corresponent conductor neutre així com el conductor de 

protecció. 

No s'admetrà l'ocupació de conductor neutre comú ni de conductor de protecció 

comuna per a diferents subministraments. 

Els cables no presentaran entroncaments i la seva secció serà uniforme, 

exceptuant-se en aquest cas les connexions realitzades en la ubicació dels 

comptadors i en els dispositius de protecció. 

Els conductors a utilitzar seran de coure, aïllats i normalment unipolars, sent la 

seva tensió assignada 450/750 V 

Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat 

reduïda. 

La secció mínima serà la que indica la taula 9 per als cables polars, neutre i 

protecció i d'1,5 mm2 per al fil de comandament, que serà de color vermell. 

La caiguda màxima admissible serà 1%. 

 

 



Margalida Sastre Moyà  

 - 26 - 

 

 

 

Taula 9. Derivacions individuals 

Nom línea Tensió (V) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t. (%) 

Quadre general 400 25 0,58 

Local 1 400 16 0,14 

Local 2 400 16 0,12 

Local 3 400 16 0,14 

Local 4 400 16 0,24 

Local 5 400 16 0,38 

Local 6 400 16 0,19 

Local 7 400 16 0,19 

Local 8 400 16 0,17 

Local 9 400 16 0,19 

Local 10 400 16 0,20 

Local 11 400 16 0,13 

Local 12 400 16 0,17 

Local 13 400 16 0,12 

Local 14 400 16 0,30 

Local 15 400 25 0,66 

Local 16 400 16 0,57 

Local 17 400 16 0,10 

Local 18 400 16 0,21 

Local 19 400 16 0,18 

Local 20 400 16 0,37 

Local 21 400 16 0,19 

2.3.5. Caixa per Interruptor de Control de Potència (ICP) 

Els dispositius generals de comandament i protecció, se situaran el més a prop 

possible del punt d'entrada de la derivació individual a l’entrada de la zona o 

local a alimentar. Es col·locarà una caixa per a l'interruptor de control de 

potència, immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment 

independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre 

on es col·loquin els dispositius generals de comandament i protecció. 

La situació dels dispositius generals de comandament i protecció hauran de 

situar-se el més pròxim possible a una porta d’entrada d’aquests. 

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, 

que són l'origen de la instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres 

separats i en altres llocs. No seran visibles ni accessibles al públic en general. 

L'altura a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció dels circuits, mesura des del nivell del sòl, serà d’1,30 

m aproximadament. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició de la 

qual de servei serà vertical, se situaran a l'interior d'un o diversos quadres de 

distribució d'on partiran els circuits interiors. 
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La carcassa per a l'interruptor de control de potència serà precintable i les seves 

dimensions estaran d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. 

2.3.6. Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP) 

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, 

que són l'origen de la instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres 

separats i en altres llocs. No seran visibles ni accessibles al públic en general. 

L'altura a la qual se situaran els dispositius, mesura des del nivell del sòl, serà 

d’1,50 m aproximadament. 

La posició serà igual que l’esmentada en l’apartat anterior, la qual serà de servei 

vertical. Se situaran a l'interior d'un o diversos quadres de distribució d'on 

partiran els circuits interiors. 

Les carcasses dels quadres tindran un grau de protecció mínim IP 30 i IK10. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a 

mínim: 

 Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu 

accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra 

sobrecàrrega i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de 

l'interruptor de control de potència. 

 Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes 

indirectes de tots els circuits; tret que la protecció contra contactes 

indirectes s'efectuï mitjançant altres dispositius d'acord amb la ITC-BT-24. 

 Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 

sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors de 

l'habitatge o local. 

La ubicació dels subquadres de protecció es poden observar als plànols 

9,10,11,12 i 13 del present projecte. 

2.4. Previsió de càrregues 

La previsió de potències s'ha realitzat en funció de les càrregues instal·lades en 

cada un dels quadres i subquadres de la instal·lació, en quant als elements 

d’il·luminació que s’instal·laran i les presses i dispositius de força previstos. 

S'ha dissenyat la instal·lació per a la potència de càlcul , que és la que s’utilitzarà 

per trobar tots els dispositius que satisfacin les necessitats de la instal·lació. La 

càrrega total prevista en a l’edifici serà de 415,478 kW.  

A continuació es mostren les taules de previsió de càrregues tant d’il·luminació 

com de força. 
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Taula 10. Previsió de càrregues il·luminació 

 

Unitats Pot. Unitat (W) Potència total (W) 

Tub fluorescent 36w 222 36 7992 

Lluminària LED 24w 125 24 3000 

Lluminària LED 36w 283 36 10188 

Lluminària halògena 46 35 1610 

Tub fluorescent 6w 

(Emergència) 94 6 564 

Lluminària LED 1,5w 

(Emergència) 167 1,5 250,5 

 

Taula 11. Previsió de càrregues força 

 

Unitats Pot. Unitat (W) Potència total (W) 

Ascensor 3 9500 28500 

Escales mecàniques 2 4000 8000 

Assecador de mans 20 1875 37500 

Porta d'entrada 

aparcament 1 
250 250 

Previsió ventilació 1 10000 10000 

Central CO2  1 150 150 

Preses de corrent  95 350 33250 

Escalfador d'aigua 50l 6 3000 18000 

Escalfador d'aigua 25l 2 1500 3000 

Ordinadors 16 500 8000 

Megafonia 1 350 350 

Central contra incendis  2 350 700 

2.5. Càlculs de línies 

Per a la realització dels càlculs de les diferents seccions de cada conductor de les 

línies, com posteriorment per l’elecció dels tubs i canalitzacions per els quals van 

aquestes línies, es parteix d’una sèrie de valors inicials. 

En cada línia es calcula una potencia prevista, a partir de la qual es parteix per 

poder fer els càlculs, així com la seva tensió, 400V per una línia trifàsica i 230V 

per una línia monofàsica, també es te la longitud d’aquesta línia. 

Un altre punt important són els factor de simultaneïtat i d’utilització, els quals, 

els apliquem al càlcul de la corrent de la derivació individual. 

Una volta estimats tots aquests valors es pot passar a calcular la corrent per 

cada conductor a partir de les següents equacions: 

Per línies monofàsiques: 

  
 

         
 

Per línies trifàsiques: 

  
 

√           
 

On: 
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 I: corrent (A) 

 P:potencia (W) 

 V:tensió (V) 

 cos(φ): angle de desfasament entre tensió o corrent (0.9 en el nostre cas) 

Per a la realització del càlcul de la derivació individual, cal aplicar-li els factors de 

simultaneïtat (  ). La fórmula queda: 

 

  
 

√           
    

Una volta ja es té calculada la corrent de cada conductor, mirant la taula 1 de la 

ITC-BT-19 del REBT podem calcular la secció i després elegir la secció 

normalitzada superior a la que ens dona sempre que es compleixi la caiguda de 

tensió màxima. Elegim cables 3 x XLPE per línies trifàsiques i 2 x XLPE per línies 

monofàsiques. 

Per  una línia monofàsic: 

  
            

    
 

Per una línia trifàsica: 

  
√            

    
 

On: 

 s: secció del conductor (mm2) 

 L: longitud de la línia (m) 

 I: intensitat (A) 

 ρ: conductivitat del coure (56 m/(Ω∙mm²) 

   : caiguda de tensió (V) 

Una volta es té la secció es passa a calcular la caiguda de tensió de la línia. Cal 

tenir en compte que la caiguda de tensió màxima, per enllumenat és del 3% i 

per presses de corrent del 5% des de el punt on parteix la derivació individual. 

Això vol dir que s’han d’anar sumant les diferents caigudes de tensió que tenim 

en cada tram. 

En aquest cas, primer de tot es calcularà la de la derivació individual, que 

sumarà la seva caiguda de tensió a cada línia, després calculem la de cada tram 

(el tram que va del quadre general a cada subquadre) i finalment la de cada 

línia. 

Per aquest càlcul s’utilitza la següent expressió: 

Per  una línia monofàsic: 
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Per una línia trifàsica: 

          
√            

   
 

On: 

 c.d.t (%): caiguda de tensió en (%) 

 s: secció del conductor normalitzada(mm2) 

 L: longitud de la línia (m) 

 I: intensitat (A) 

 ρ: conductivitat del coure (56 m/(Ω∙mm²) 

Una volta calculades totes les caigudes de tensió en cada tram, es comprova que 

la suma de tots els trams per arribar al punt final de cada línia no superi els 

límits. 

Si és donés el cas que la caiguda de tensió que es té és superior a la permesa 

s’ha d’augmentar la secció d’algun dels trams. 

A continuació es representes els càlculs realitzats per a cada línia. 
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Taula 12. Resultats dels càlculs elèctrics de la derivació individual 

 

Nom línia Tensió (V) Potència (W) Longitud(m) 
Intensitat 

nominal(A) 
Secció(mm2) 

Secció normalitzada 
(mm2) 

c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Línia Quadre General LQG 400 13868 7 25,02 1,08 25 0,17 0,04 

Local 1 Local 1 400 6700 30 12,09 2,24 16 0,56 0,14 

Local 2 Local 2 400 4960 35 8,95 1,94 16 0,48 0,12 

Local 3 Local 3 400 5710 35 10,30 2,23 16 0,56 0,14 

Local 4 Local 4 400 7560 45 13,64 3,80 16 0,95 0,24 

Local 5 Local 5 400 9960 55 17,97 6,11 16 1,53 0,38 

Local 6 Local 6 400 4640 60 8,37 3,11 16 0,78 0,19 

Local 7 Local 7 400 4160 65 7,51 3,02 16 0,75 0,19 

Local 8 Local 8 400 4440 55 8,01 2,73 16 0,68 0,17 

Local 9 Local 9 400 4490 60 8,10 3,01 16 0,75 0,19 

Local 10 Local 10 400 5830 50 10,52 3,25 16 0,81 0,20 

Local 11 Local 11 400 4260 45 7,69 2,14 16 0,53 0,13 

Local 12 Local 12 400 6110 40 11,02 2,73 16 0,68 0,17 

Local 13 Local 13 400 5720 30 10,32 1,92 16 0,48 0,12 

Local 14 Local 14 400 14240 30 25,69 4,77 16 1,19 0,30 

Local 15 Local 15 400 24580 60 44,35 16,46 25 2,63 0,66 

Local 16 Local 16 400 13540 60 24,43 9,07 16 2,27 0,57 

Local 17 Local 17 400 5780 25 10,43 1,61 16 0,40 0,10 

Local 18 Local 18 400 8610 35 15,53 3,36 16 0,84 0,21 

Local 19 Local 19 400 7200 35 12,99 2,81 16 0,70 0,18 

Local 20 Local 20 400 8890 60 16,04 5,95 16 1,49 0,37 

Local 21 Local 21 400 4200 65 7,58 3,05 16 0,76 0,19 
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Taula 13. Resultats dels càlculs elèctrics del quadre general 

 

Nom línia Tensió (V) Potència (W) Longitud(m) 
Intensitat 

nominal(A) 
Secció(mm2) 

Secció normalitzada 
(mm2) 

c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Subquadre Aparcament LSQA 400 15710 16 28,34 2,81 6 1.87 0.47 

Subquadre Magatzems LSQM 400 9914 54 17,89 5,97 10 2,39 0,60 

Subquadre zones comunes PB (a) LSQPBA 400 21791 15 39,32 3,65 6 2,43 0,61 

Subquadre zones comunes PB (b) LSQPBB 400 12736,5 45 22,98 6,40 6 4,26 1,07 

Subcuadre oficines PB LSQOPB 400 22029 60 39,75 14,75 25 1.41 0.35 

Subquadre zones comunes P1 (a) LSQPPA 400 18954 10 34,20 2,12 6 2,12 0,53 

Subquadre zones comunes P1 (b) LSQPPB 400 12736,5 72 22,98 10,23 10 4,09 1,02 

Subquadre oficines P1 LSQOPP 400 16069 67 28,99 12,02 25 1,92 0,48 

Subqcuadre zones comunes + 
cinemes P2 

LSQPS 400 
12332 

42 22,25 5,78 10 2,31 0,58 

Subquadre sala projeccions P3 LSQPT 400 13868 60 25,02 9,29 10 3,71 0,93 

Ascensor escales A, B, C (capacitat 

8 pers.) 
LASA 400 28500 15 51,42 4,77 50 0,38 0,10 
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Taula 14. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre aparcament 

 

Nom línia Tensió (V) Potència (W) Longitud(m) 
Intensitat 

nominal(A) 
Secció(mm2) 

Secció normalitzada 
(mm2) 

c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació aparcament (Zona 1) LSQAZ1 230 1296 75 7,04 3,77 4 3,77 1,64 

Il·luminació aparcament (Zona 2) LSQAZ2 230 1260 75 6,85 3,67 4 3,67 1,59 

Il·luminació aparcament (Zona 3) LSQAZ3 230 1260 59 6,85 2,89 4 2,89 1,25 

Il·luminació aparcament (Zona 4) LSQAZ4 230 1260 59 6,85 2,89 4 2,89 1,25 

Il·luminació d'emergència (Zona 1) LSQAEZ1 230 54 75 0,29 0,16 1,5 0,42 0,18 

Il·luminació d'emergència (Zona 2) LSQAEZ2 230 60 75 0,33 0,17 1,5 0,47 0,20 

Il·luminació d'emergència (Zona 3) LSQAEZ3 230 60 59 0,33 0,14 1,5 0,37 0,16 

Il·luminació d'emergència (Zona 4) LSQAEZ4 230 60 59 0,33 0,14 1,5 0,37 0,16 

Porta d'entrada aparcament LSQAP 230 250 30 1,36 0,29 2,5 0,47 0,20 

Previsió ventilació LSQAV 230 10000 20 54,35 7,76 10 3,11 1,35 

Central CO2  LSQACCO 230 150 10 0,82 0,06 2,5 0,09 0,04 

 

Taula 15. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre magatzems 

 

Nom línia Tensió (V) Potència (W) Longitud(m) 
Intensitat 

nominal(A) 
Secció(mm2) 

Secció normalitzada 
(mm2) 

c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQMI 230 288 26 1,57 0,29 1,5 0,78 0,34 

Il·luminació tallers LSQMIT 230 2628 32 14,28 3,26 4 3,26 1,42 

Il·luminació d'emergència  LSQME 230 348 32 1,89 0,43 1,5 1,15 0,50 

Preses de corrent 1 LSQMPC1 230 3150 32 17,12 3,91 4 3,91 1,70 

Preses de corrent 2 LSQMPC2 230 3500 32 19,02 4,35 6 2,90 1,26 
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Taula 16. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre PB (a) 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQPBAI 230 2358 40 12,82 3,66 4 3,66 1,59 

Il·luminació d'emergència  LSQPBAE 230 33 40 0,18 0,05 1,5 0,14 0,06 

Assecador de mans banys 1, 2 LSQPBAAM12 230 6000 15 32,61 3,49 4 3,49 1,52 

Assecador de mans banys 3, 4 LSQPBAAM34 230 6000 50 32,61 11,65 16 2,91 1,27 

Preses de corrent LSQPBAPC 230 1400 30 7,61 1,63 2,5 2,61 1,13 

Escalfador d'aigua 50l LSQPBEA1 230 3000 15 16,30 1,75 2,5 2,80 1,22 

Escalfador d'aigua 50l LSQPBEA2 230 3000 50 16,30 5,82 6 3,88 1,69 

 

Taula 17. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre PB (b) 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQPBBI 230 1914 40 10,40 2,97 4 2,97 1,29 

Il·luminació d'emergència  LSQPBBE 230 22,5 40 0,12 0,03 1,5 0,09 0,04 

Preses de corrent LSQPBAPC 230 2800 15 15,22 1,63 2,5 2,61 1,13 

Escales mecàniques 1 LSQPBLEM1 230 4000 10 21,74 1,55 10 0,62 0,27 

Escales mecàniques 2 LSQPBLEM2 230 4000 10 21,74 1,55 4 1,55 0,68 
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Taula 18. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre oficines PB 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQOPBI 230 1152 53 6,26 2,37 2,5 3,79 1,65 

Il·luminació d'emergència  LSQOPBE 230 27 53 0,15 0,06 1,5 0,15 0,06 

Assecador de mans LSQOPBAM 230 3750 18 20,38 2,62 4 2,62 1,14 

Ordinadors LSQOPBO 230 5000 44 27,17 8,54 10 3,42 1,49 

Preses de corrent LSQOPBPC 230 8750 44 47,55 14,95 16 3,74 1,62 

Megafonia LSQOPBME 230 350 1 1,90 0,01 2,5 0,02 0,01 

Escalfador d'aigua 50l LSQOPBEA 230 3000 18 16,30 2,10 2,5 3,35 1,46 

 

Taula 19. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre P1 (a) 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQPPAI 230 2124 50 11,54 4,12 6 2,75 1,19 

Il·luminació d'emergència  LSQPPAE 230 30 50 0,16 0,06 1,5 0,16 0,07 

Asecador de mans LSQPPAM 230 7500 38 40,76 11,06 16 2,77 1,20 

Preses de corrent LSQPPAPC 230 2800 6 15,22 0,65 2,5 1,04 0,45 

Preses de corrent venta d'entrades 
cinema 

LSQPPAVE 230 3500 6 19,02 0,82 2,5 1,30 0,57 

Escalfador d'aigua 25l LSQPPAEA1 230 1500 38 8,15 2,21 2,5 3,54 1,54 

Escalfador d'aigua 25l LSQPPAEA2 230 1500 38 8,15 2,21 2,5 3,54 1,54 
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Taula 20. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre P1 (b) 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQPPBI 230 2028 32 11,02 2,52 4 2,52 1,10 

Il·luminació d'emergència  LSQPPBE 230 30 32 0,16 0,04 1,5 0,10 0,04 

Preses de corrent LSQPPBPC 230 1400 6 7,61 0,33 2,5 0,52 0,23 

Asecador de mans LSQPPBAM 230 5625 11 30,57 2,40 2,5 3,84 1,67 

Escalfador d'aigua 50l LSQPPBEA 230 3000 11 16,30 1,28 2,5 2,05 0,89 

 

Taula 21. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre oficines P1 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQOPPI 230 1404 27 7,63 1,47 1,5 3,92 1,71 

Il·luminació d'emergència  LSQOPPE 230 15 27 0,08 0,02 1,5 0,04 0,02 

Asecador de mans LSQOPPAM 230 3750 12 20,38 1,75 2,5 2,80 1,22 

Ordinadors LSQOPPO 230 3000 27 16,30 3,14 4 3,14 1,37 

Preses de corrent LSQOPPPC 230 4200 27 22,83 4,40 6 2,93 1,28 

Central contraincèndis botigues LSQOCCIB 230 350 27 1,90 0,37 2,5 0,59 0,26 

Central contraincèndis LSQOPPCCI 230 350 27 1,90 0,37 2,5 0,59 0,26 

Escalfador d'aigua 50l LSQOPPEA 230 3000 12 16,30 1,40 2,5 2,24 0,97 
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Taula 22. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre P2 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació zones comunes LSQPSIZC 230 672 9 3,65 0,23 1,5 0,63 0,27 

Il·luminació Sala 1 LSQPSI1 230 732 25 3,98 0,71 1,5 1,89 0,82 

Il·luminació Sala 2 LSQPSI2 230 732 21 3,98 0,60 1,5 1,59 0,69 

Il·luminació Sala 3 LSQPSI3 230 732 28 3,98 0,80 1,5 2,12 0,92 

Il·luminació Sala 4 LSQPSI4 230 758 36 4,12 1,06 1,5 2,82 1,23 

Il·luminació d'emergència zones 
comunes 

LSQPSEZC 230 12 9 0,07 0,00 1,5 0,01 0,00 

Il·luminació d'emergència Sala 1 LSQPSE1 230 16,5 25 0,09 0,02 1,5 0,04 0,02 

Il·luminació d'emergència Sala 2 LSQPSE2 230 16,5 21 0,09 0,01 1,5 0,04 0,02 

Il·luminació d'emergència Sala 3 LSQPSE3 230 16,5 28 0,09 0,02 1,5 0,05 0,02 

Il·luminació d'emergència Sala 4 LSQPSE4 230 19,5 36 0,11 0,03 1,5 0,07 0,03 

Asecador de mans LSQPAM 230 5625 15 30,57 3,28 4 3,28 1,42 

Escalfador d'aigua 50l LSQPSEA 230 3000 15 16,30 1,75 2,5 2,80 1,22 

 

Taula 23. Resultats dels càlculs elèctrics del subquadre P3 

 

Nom línia 
Tensió 

(V) 
Potència (W) Longitud(m) 

Intensitat 
nominal(A) 

Secció(mm2) 
Secció normalitzada 

(mm2) 
c.d.t.(V) c.d.t. (%) 

Il·luminació  LSQPTI 230 456 15 2,48 0,27 1,5 0,71 0,31 

Il·luminació d'emergència  LSQPTE 230 12 15 0,07 0,01 1,5 0,02 0,01 

Projectors LSQPTP 230 12000 13 65,22 6,06 10 2,42 1,05 

Preses de corrent LSQPTPC 230 1400 13 7,61 0,71 2,5 1,13 0,49 

 

 





 - 39 - 

2.6. Conductors 

S'ha tingut en compte les prescripcions esmentades a l’ ITC-BT-19 en quant a les 

intensitats màximes admissibles indicades per la norma UNE 20460-5-523 

segons el tipus de connexió que es desitgi realitzar. 

Els conductors i els cables que s'utilitzaran en les instal·lacions seran de coure i 

estaran sempre aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V o 0,6 / 1 

kV d'aïllament de XLPE (polietilè reticulat) o PVC. La secció dels conductors a 

utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen i 

qualsevol punt de la instal·lació sigui menys del 3 % per enllumenat i del 5% per 

a la resta d'altres usos, com les presses de corrent. 

Segons la ITC-BT-19, la identificació dels conductors serà marró, negre o bé gris 

per a les fases. Blau clar per al conductor neutre, i al conductor de protecció  se 

l’ identificarà amb el cable de color verd-groc. 

2.6.1. Conductors de protecció 

Per als conductors de protecció que estiguin constituïts de coure igual que els 

conductors de fase o polars, tindran una secció mínima igual a la fixada en la 

taula 24. 

Taula 24. Seccions mínimes dels conductors de protecció 

Secció fase 

(mm2) 

Seccions mínimes dels 

conductors de protecció (mm2) 

S ≤ 16 S (*) 

16 < S ≤ 35 16  

S > 35 S/2 

(*) Amb un mínim de: 

2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de les canalitzacions 

d’alimentació i tenen una protecció mecànica. 

4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització 

d’alimentació i no tenen una protecció mecànica. 

2.7. Canalitzacions protectores 

Les canalitzacions han de seguir les pautes indicades en la ITC-BT-21 del REBT. 

Aquestes canalitzacions es trobaran diferenciades unes de les altres, ja sigui per 

la naturalesa o tipus de conductors, o bé  per les seves dimensions o traçats. Si 

la identificació fos complicada, sempre que ho permeti la instal·lació, es 

col·locaran etiquetes o senyals indicatius. 

Entre el tram final de les canalitzacions per safata i el receptor, el cable baixarà 

per la paret, però a una distància major a un 0,3% del diàmetre del cable. 

Pel traçat d'aquest, és preferible seguir les línies paral·leles a les verticals o 

horitzontals que formen l'estructura. 
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Aquest canalitzacions protectores serviran perquè els diferents conductors pugin 

anar d’un lloc a un altre de l’edifici protegits i que per lo tant no hi hagin 

problemes al cap del temps. 

2.7.1. Tipus de canalitzacions 

Taula 25. Tipus de canalitzacions 

Tipus Descripció 

Safates metàl·liques perforades 

S’utilitzaran sobre un fals sostre per dur les 

línies fins a les seves carregues o apropar-les a 

la zona de consum.  

Safates metàl·liques cobertes 
S’utilitzaran per dur les línies del quadre general 

al primer i segon pis. 

Safates metàl·liques cega 

aparcament 

S’utilitzaran en les zones vistes per alimentar a 

les càrregues de l’aparcament.  

2.7.2. Safata metàl·lica cega per l’aparcament 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclòs cables armats o amb 

aïllament mineral), unipolars segons la norma UNE 20460-5-52. 

Aquestes instal·lacions s'establiran mitjançant cables de tensió assignada no 

inferior a 0,6/1 kV. 

El material emprat  per a la fabricació serà d'acer galvanitzat en calent. 

L'amplada de les safates serà de 400 mm com a mínim, podent augmentar 

aquesta amplada en funció del número de cables que hagi de contenir. Té una 

resistència a l’impacte de 20J; i unes proteccions de IP2X i IP64. 

2.7.3. Safata metàl·lica perforada 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclòs cables armats o amb 

aïllament mineral), unipolars segons la norma UNE 20460-5-52. 

Aquestes instal·lacions s'establiran mitjançant cables de tensió assignada no 

inferior a 0,6/1 kV, amarrats amb filferros galvanitzats i amb aïllament i coberts. 

El material emprat  per a la fabricació serà d'acer de primera qualitat, galvanitzat 

per impressió. L'amplada de les safates serà de 100 mm com a mínim, podent 

augmentar aquesta amplada en funció del número de cables que hagi de 

contenir. EL fabricant indica en el seu catàleg la càrrega admissible, en N/m en 

funció de l'amplada i la distància entre suports. 

Les safates i els seus accessoris aniran sobre un fals sostre. No es permetrà la 

unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports mitjançant soldadures, 

essent obligatori l'ús de peces d'unió i cargols de cadmi. 

Aquestes safates perforades serviran perquè en cada una de les plantes, la 

distribució de cada línia cap al seu lloc de consum vagi sobre un fals sostre en el 

qual hi hauran safates metàl·liques perforades. 
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2.7.4. Safates cobertes per a conductors aïllats 

Aquest tipus de canalitzacions ens serviran per dur les línies del quadres general 

a les diferents plantes de l’edifici i en cada planta es repartiran als seus 

respectius subquadres per safates perforades sobre fals sostre.  

Aquestes safates són rígides i de difícil accés, només una persona qualificada 

podrà accedir a aquestes canalitzacions i manipular-les. 

2.8. Caixes de connexió 

Les derivacions i connexions s'efectuaran dins de caixes aïllants amb el mateix 

grau de protecció que les canalitzacions. La unió dels conductors s'haurà de 

realitzar a partir dels borns de connexió muntats individualment o per regletes 

de connexió. Aquests materials seran aïllants i no propagadors de la flama.  

Per a locals humits, el grau de protecció serà de IPX1X, per a locals mullats serà 

de IPX4X, segons l’indicat en l’ ITC-BT-19 i serà de grau IP45 para connexions 

exteriors, segons l’ITC-BT-34. 

Per a la protecció contra contactes indirectes, tots els circuits disposaran d'un 

conductor de protecció de coure que anirà connectat a terra. 

Les caixes de derivació seran elements d'ajust per a l'entrada dels tubs i les 

seves dimensions permetran que càpiguen tots els conductors que hi hagi de 

contenir. 

2.9. Proteccions 

Totes les proteccions de la instal·lació elèctrica, ja siguin magneto tèrmiques o 

diferencials, estaran traçades en els esquemes unifilars dels plànols del 15 al 25, 

en els quals s'indicaran el valors nominals de cada interruptor i les seves 

respectives sensibilitats i característiques.  

A continuació es detallen els tipus de proteccions existents i que s’instal·laran. 

2.9.1. Contra sobreintensitats i sobretensions 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin 

presentar-se al mateix, per la qual cosa la interrupció d'aquest circuit es 

realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per a les intensitats 

previsibles. 

Les sobreintensitats poden estar motivades per sobrecàrregues degudes a 

aparells d'utilització o defectes de gran impedància , descàrregues atmosfèriques 

o per curtcircuits . 

Per a la protecció contra sobrecàrregues , el límit d'intensitat de corrent 

admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu de 

protecció utilitzat . 

Aquest està constituït per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba 

tèrmica de tall, o per fusibles tallacircuits calibrats de característiques de 

funcionament adequats. 
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S'utilitzen interruptors automàtics amb corbes tèrmiques de tall C per PIA’s i IGA 

i corba UNESA per l’ ICP. 

L'interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà poder de cort suficient 

per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva 

instal·lació, de 4.500 A com a mínim. 

Per a la protecció contra curtcircuits, en l'origen de tot circuit s’establirà un 

dispositiu de protecció contra curtcircuits, es a dir, un interruptor diferencial amb 

sensibilitat de 30mA, la capacitat de tall del qual estarà d'acord amb la intensitat 

que pugui presentar-se al punt de la seva connexió .  

A causa de diferents elements externs , com poden ser les descàrregues 

atmosfèriques, defectes de les xarxes , commutació de diferents xarxes 

acoblades a la de distribució , efectes inductius i capacitius, entre d'altres, es 

poden originar en elles sobretensions . Aquestes sobretensions poden causar el 

mal funcionament de la instal·lació i un greu perill per a la seguretat de les 

persones , és per això que cal instal·lar una xarxa adequada de terres, d’aquesta 

manera s'aconseguirà que aquests defectes siguin descarregats a terra sense 

perill. Aquest tema s’explicarà més detalladament en l’apartat de posta a terra 

de la instal·lació. 

2.9.2. Contra contactes indirectes 

Aquesta protecció s'aconsegueix mitjançant la intervenció d’una protecció per tall 

automàtic en l’alimentació. Està destinada a impedir que una tensió de contacte 

de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a 

resultat un risc. 

Per a aquest tipus de proteccions s'ha de tenir en compte l'esquema de connexió 

de la instal·lació ajustat a l'exposat en la ITC-BT-24, referent als sistemes de 

connexió del neutre i les masses en xarxes de distribució d’energia elèctrica . 

S'ha instal·lat un esquema de connexions tipus TT, en el qual totes les masses 

dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció han d'estar 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de 

terra. Si diversos dispositius de protecció van muntats en sèrie, aquesta 

prescripció s'aplica per separat a les masses protegides per cada dispositiu. El 

punt neutre de cada generador s'ha de posar a terra. 

Es complirà la següent condició:  

        

On: 

 RA :És la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de 

protecció de les masses. 

 IA :És el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de 

protecció. Quan el dispositiu de protecció és un corrent diferencial residual 

és la corrent diferencial residual assignada. 

 U: És la tensió de contacte límit convencional (50V, 24V) 
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2.9.3. Contra contactes directes 

Aquesta protecció consisteix a prendre les mesures destinades a protegir les 

persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts 

actives dels materials elèctrics. S'han utilitzat els mètodes adequats per aquesta 

finalitat, sent aquests els habituals: protecció per aïllament de les parts actives, 

per mitjà d'envoltants i per protecció per dispositius de corrent diferencial 

residual. Sent aquest últim d'un valor inferior o igual a 30 mA. 

2.9.4. Criteris de selectivitat 

S'ha seguit un criteri de selectivitat dels respectius diferencials de la instal•lació 

en quant als contactes indirectes i les sobretensions que es puguin produir 

accidentalment . 

Es col·locaran diversos diferencials en els corresponents circuits d'il·luminació i 

de força de manera que, si dispara , quedi sense tensió la part afectada , 

complint així amb el mínim de deixar amb alimentació una tercera part de la 

instal·lació tal i com diu la ITC-BT-26. 

S'utilitzaran interruptors magneto tèrmics de manera que actuï en el punt més a 

prop de l'avaria deixant fora de servei al corresponent circuit i permetent la 

continuïtat de la resta de la instal·lació . 

Per tant, cadascun dels circuits estaran protegits per un diferencial, ja sigui de 

sensibilitat 30mA  segons l'alimentació del mateix . 

La instal·lació està dissenyada de tal manera que a l'hora de produir una fallada,  

el diferencial més proper és el que saltarà , d'aquesta manera no es deixarà 

sense tensió a gran part de la instal·lació i poder continuar amb l’activitat mentre 

es soluciona el problema. Així que, complint l’esmentat, primer de tot dispararan 

els dispositius d’aigües avall, i si aquest fallessin, dispararien els de aigües més 

amunt, seguint el criteri de selectivitat. Perquè això passi, s’han de regular els 

temps de dispar de cada dispositiu, tenint en compte que el de aigües avall ha de 

ser el més ràpid i el d’aigües amunt el més lent.    

2.9.5. Protecció de la instal·lació 

Les proteccions elegides per a la instal·lació estan als plànols del 15 al 25. 

2.10. Posada a terra 

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni 

protecció alguna, d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no 

pertanyent al mateix mitjançant una presa de terra amb un grup d'elèctrodes 

enterrats en el sòl. 

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni 

protecció alguna, d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no 

pertanyent al mateix mitjançant una presa de terra amb un grups d'elèctrodes 

enterrats en el sòl. 
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Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'aconseguirà que en el conjunt 

d'instal·lacions, edificis i superfície propera del terreny no apareguin diferències 

de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels 

corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric 

Les seccions mínimes de les línies principals de terra i les seves derivacions 

estaran dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui 

provocar problemes ni en els cables ni en les connexions. 

El valor de la resistència de terra serà tal que no pugui donar lloc a tensions de 

contacte superiors a 50 V en zones seques i 24 V en zones humides. 

En aquest cas, la instal·lació ja està feta de obra i tenim uns resultats de una 

resistència de terra de 3,5 Ω formada per un conductor de coure nuu de 50mm2 

d’una longitud de 200 m mes 10 piques de 4 metres de longitud. 

2.11. Compensació d’energia reactiva 

L’energia reactiva apareix a causa de la inducció d’un camp magnètics provocat 

per motors, transformadors, reactàncies.. Aquests equips, en general inductius, 

absorbeixen energia de la xarxa per crear els camps magnètics i la retornen 

mentre desapareixen. Amb aquest intercanvi d'energia, es provoca un consum 

suplementari que no és aprofitable pels receptors. L'energia reactiva, mesurada 

amb kVArh, provoca una sobrecàrrega en línies, transformadors i generadors, 

sense arribar a produir un rendiment útil. 

Tot i que l’energia reactiva produïda per les càrregues inductives no es 

transformi en treball útil, es generada, transportada i distribuïda per la xarxa de 

la companyia elèctrica.  

En aquest cas, es tracta d’una instal·lació en la qual tots els elements que més 

energia reactiva generen no funcionaran ni a la vegada ni un temps prolongat, 

no es considera fer en aquest moment un càlcul per compensar la reactiva que 

es pugui generar, ja que un sobre dimensionament d’aquesta podria afectar al 

cosφ. 

Degut a l’esmentat, es considera oportú (de moment) esperar a veure els 

primers mesos de funcionament de la instal·lació la quantia en quant a la 

penalització d’energia reactiva i fer l’estudi i els càlculs a partir de dades reals. 

Per realitzar la compensació d’energia reactiva s’utilitzarà una bateria de 

condensadors, de valor variable, en paral·lel a línia general d’alimentació. En el 

local on es situen els elements i dispositius de mesura (centralització de 

comptadors) s’ha previst un espai per a la bateria. 
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CAPÍTOL 3:ESTUDI 

D’IL·LUMINACIÓ 

En el següent capítol es descriuen els requisits que ha de complir la instal·lació 

d’il·luminació general i d’il·luminació d’emergència a l’edifici. 

3.1. Enllumenat general 

L’enllumenat interior de l’edifici s’adequarà a la normativa (CTE DB-HE3) 

d'Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació i a la resta de normativa 

vigent que sigui d'aplicació. 

La il·luminació interior de l’edifici es diferencia en tres tipus de làmpada 

instal·lada: 

 Al centre comercial es realitzarà mitjançant equips de LED situats a una 

altura de 2,60 m (es diferencien dos tipus de lluminàries, unes 

proporcionen 1680 lm que es col·loquen a escales, cinemes i banys, 

mentre que les altres proporcionen 2418 lm i es col·loquen a totes les 

zones comunes i oficines). 

 La il·luminació de la planta soterrani es realitzarà mitjançant equips de 

fluorescència amb una protecció IP65 i estaran situats a una altura de 

3,20 m.   

 La il·luminació dels cinemes estarà composta per la lluminària descrita 

anteriorment (equip de LED) situades al sostre i unes altres de tipus 

al·lògena instal·lades amb aplics. Aquestes ultimes s’instal·laran a una 

altura de 4,50 m amb referència al punt mes baix de la sala.   

Als cinemes s’ha de tenir en compte que la il·luminació de paret anirà regulada 

amb un regulador d’intensitat. Les altres no es necessari ja que s’apaguen al 

començar la projecció. 
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3.1.1. Enlluernament (UGR) i l’eficiència energètica d’una instal·lació 
d’il·luminació (VEEI) 

L’enlluernament (UGR) és l'índex d'enlluernament molest procedent directament 

de les lluminàries d'una instal·lació d'il·luminació interior. Els valors es solen 

comprendre entre 10 (no enlluernament) i 30 (enlluernament molest). En el 

nostre cas, el valor de UGR es 22. El valor es una mica alt però considerant que 

UGR òptim per un lloc de treball són 19, es pot considerar un valor acceptable.  

L'eficiència energètica d'una instal·lació d'il·luminació d'una zona, es determinarà 

mitjançant el valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 

100·lux mitjançant la següent expressió: 

     
     

    
 

On; 

 P la potència del llum més l'equip auxiliar [W]; 

 S la superfície il·luminada [m2]; 

 Em la luminància mitja horitzontal mantinguda [*lux] 

El valor d’Eficiència Energètica (VEEI) igual o inferior als valors de la Taula 26. 

Taula 26. Valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació 

Zona VEEI límit 

Banys 3,5 

Aparcament 4 

Centres comercials 6 

Els valors de VEEI estan per davall del valor límit per tant es compleix el valor 

d’eficiència energètica. 

Els equips portaran reflectors o difusors en funció de l'exigència (VEEI,UGR) de 

cada espai o zona a il·luminar. En tots els casos els tubs hauran d'anar protegits.  

És recomanable realitzar l’encesa de llums dels espais comuns des del quadre de 

comandament que haurà de situar-se a zones comunes encastat a un armari a la 

paret i no seran visibles a simple vista.  

Les oficines disposaran d’interruptor d’encesa als despatxos o sales varies, per 

les zones comunes s’encendran des de el quadre de baixa tensió. 

En els serveis de lavabos, les enceses es faran per detecció de presència. 

3.1.2. Estudi dels nivells lumínics  

Per tal de realitzar un estudi correcte els nivells lumínics dels diferents espais 

considerats seran els següents: 
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Taula 27. Nivells lumínics recomanats  

Zona  Nivell lumínic 

(lux) 

Zona comunes 200 

Oficines   300 

Banys 150 

Aparcament 100 

Magatzem 200 

Cinemes 70 

Escales 200 

L’estudi lumínic s’ha realitzat mitjançant el programa Dialux, els resultats 

obtinguts es troben a l’annex 1 de la present memòria.  

Les característiques d’aquestes lluminàries seran descrites a l’annex esmentat. 

3.2. Enllumenat d’emergència 

Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència tenen per objecte 

assegurar, en cas de fallada de l'alimentació a l'enllumenat normal, la 

il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per a una eventual 

evacuació del públic o il·luminar altres punts que s'assenyalin. 

L'alimentació de l'enllumenat d'emergència serà automàtica amb tall breu. 

S'inclouen dins d'aquest enllumenat l'enllumenat de seguretat i l'enllumenat de 

reemplaçament. 

3.2.1. Enllumenat de seguretat 

És l'enllumenat d'emergència previst per garantir la seguretat de les persones 

que evacuïn una zona o que han d'acabar un treball potencialment perillós abans 

d'abandonar la zona. 

L'enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament 

automàticament quan es produeix la fallada de l'enllumenat general o quan la 

tensió d'aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal. 

La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies 

d'energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la 

seva càrrega, quan la font pròpia d'energia estigui constituïda per bateries 

d'acumuladors o aparells autònoms automàtics. 

Enllumenat d’evacuació 

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la 

utilització dels mitjans o rutes d'evacuació quan els locals estiguin o puguin estar 

ocupats. 

En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl 

i en l'eix dels passos principals, una luminància horitzontal mínima d'1 lux. 

En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de 

protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de 

distribució de l'enllumenat, la luminància mínima serà de 5 lux. 
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La relació entre la luminància màxima i la mínima en l'eix dels passos principals 

serà menor de 40. 

L'enllumenat d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada 

de l'alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la 

luminància prevista. 

Enllumenat d’ambient o antipànic 

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i 

proporcionar una il·luminació ambienti adequada que permeti als ocupants 

identificar i accedir a les rutes d'evacuació i identificar obstacles. 

L'enllumenat ambienti o antipànic ha de proporcionar una luminància horitzontal 

mínima de 0,5 lux en tot l'espai considerat, des del sòl fins a una altura d'1 m. 

La relació entre la luminància màxima i la mínima en l'eix dels passos principals 

serà menor de 40. 

L'enllumenat d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada 

de l'alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la 

luminància prevista. 

Enllumenat de zones d’alt risc 

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per garantir la seguretat de les 

persones ocupades en activitats potencialment perilloses o que treballen en un 

entorn perillós. Permet la interrupció dels treballs amb seguretat per a l'operador 

i per als altres ocupants del local. 

L'enllumenat de les zones d'alt risc ha de proporcionar una luminància mínima de 

15 lux o el 10% de la luminància normal, prenent sempre el major dels valors. 

La relació entre la luminància màxima i la mínima en l'eix dels passos principals 

serà menor de 10. 

L'enllumenat d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada 

de l'alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la 

luminància prevista. 

3.2.2. Característiques de la instal·lació de l’edifici 

Les làmpades utilitzades per a la instal·lació són de dos tipus diferents: per al 

centre comercial s’utilitzaran unes de tipus LED amb 1 hora d’autonomia amb un 

grau de protecció IP42i per a la planta soterrani s’utilitzaran unes al·lògenes amb 

1 hora d’autonomia i amb un grau de protecció IP42. 

Es realitza l’estudi de l’enllumenat d’emergència mitjançant el programa 

Emerlight. 

Les característiques d’aquestes lluminàries i la distribució de les mateixes seran 

descrites a l’annex. 
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CAPÍTOL 4: 

INSTAL·LACIÓ CONTRA 

INCENDIS 

 

4.1. Objecte 

Aquest apartat té com a objecte establir els requisits necessaris per cobrir les 

necessitats bàsiques de seguretat en cas d'incendi, reduint a límits acceptables el 

risc i danys que els usuaris poden sofrir derivats d'un incendi d'origen accidental, 

com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i 

manteniment. 

Per satisfer aquest objectiu, les instal·lacions es dissenyaran i mantindran de 

manera que compleixin les exigències bàsiques de seguretat descrites a 

continuació. 

4.2. Exigència bàsica SI 1 - Propagació interior 

En aquest apartat es limitarà el risc de propagació d'incendi per l'interior de 

l'edifici. 

4.2.1. Compartimentació en sectors 

Per aquest apartat cal diferenciar les diferents zones. És un centre comercial, per 

tant es considerarà pública concurrència les zones comunes i cinemes, mentre 

que les diferents botigues es consideraran d’ús comercial (no objecte d’aquest 

projecte). En el cas de la zona d’oficines es considerarà, a efectes de normativa 

contra incendis, com a pública concurrència ja que està dins el mateix centre. 

Per últim tenim la zona d’aparcament. 
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Una vegada diferenciades les zones, segons el Document Bàsic de Seguretat 

d’Incendis (DB_SI), s’han de complir amb els següents requisits: 

1. La zona de pública concurrència constitueix un sector d’incendis. Ha de tenir 

resolta l’evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquen amb un 

sector d’incendi mínim a través de vestíbuls d’independència o be, mitjançant 

sortides d’edifici. 

2. La zona d’aparcament constitueix un sector diferenciat respecte el centre 

comercial. Les comunicacions amb aquest sector es realitzen a través d’un 

vestíbul d’independència. 

Els elements constructius del centre comercial que separen entre sí diferents 

establiments haurà de ser EI 60. Aquesta condició no es aplicable als elements 

que separen els establiments de les zones comunes. En canvi els elements 

constructius que separen cada sector (centre comercial i aparcament) haurà de 

ser EI 120.  

4.2.2. Locals i zones de risc especial 

Existiran algunes zones de l'edifici en les quals s'hagi de tenir una precaució 

especial per risc en cas d'incendi. 

En la taula 2.1 de l'apartat SI-1 del DB-SI es mostra la classificació de zones de 

risc especials integrades a l’edifici. S’han extret els següents nivells de risc 

específic per a cada zona descrita a la Taula 28. 

Taula 28. Classificació de zones amb risc especial integrats a l’edifici 

 Nivell de 

risc 

Marges on es 

troba 

Parets i 

sostres 

Fonaments i 

estructures 

Portes 

Magatzems Risc mitjà 200<V≤400m2 EI 120 R 120 2xEI 2 30- C5 

Magatzem 

de residus 

Risc baix 15≤S EI 90 R 90 2xEI 2 45- C5 

Sala de 

màquines 

d’instal·lació 

de 

climatització 

En tot cas - 
EI 90 

 
R 90 EI 2 45- C5 

Local de 

comptadors 

d’electricitat 

i quadres 

generals de 

distribució 

En tot cas - 
EI 90 

 
R 90 EI 2 45- C5 

Sala de 

maquinària 

d’ascensors 

En tot cas - 
EI 90 

 
R 90 EI 2 45- C5 

La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis s’ha 

de mantenir en els punts en els que aquests elements son travessats per 

instal·lacions (excloent penetracions on la secció de pas no excedeixi de 50 cm2). 

Per els altres elements constructius de l’edifici que no s’han nombrat 

anteriorment s’han de complir els requisits de la Taula 29. 
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Taula 29. Reacció al foc dels elements constructius 

 Parets i sostres Sòl 

Zones ocupables C-s2,d0 EFL 

Passadissos i escales 

protegies 

B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcament B-s1,d0 BFL-s1 

Espais ocults no estancs o 

estancs que contenguin 

instal·lacions susceptibles 

d’iniciar un incendi 

B-s3,d0 BFL-s2 

 

En els edificis i establiments d'ús de pública concurrència, els elements 

decoratius i de mobiliari compliran les següents condicions: 

a) Butaques i seients fixos entapissats que formin part de cinemes, teatres, 

auditoris, sales d'actes... 

Passen l'assaig segons les normes següents: 

- UNE-EN 1021-1:2006 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 

tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

- UNE-EN 1021-2: 2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 

tapizado - Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla" . 

b) Elements tèxtils suspesos (telons, cortines, cortinatges...). 

Classe 1 d'acord amb la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos 

textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de 

clasificación”. 

4.3. Exigència bàsica SI 2 - Propagació exterior 

En quant a les cobertes no és obligatori posar una protecció tipus EI específica 

més enllà que de la disposada per l'arquitecte. 

4.4. Exigència bàsica SI 3 – Evacuació 
d'ocupants 

En els següents apartats es calcularà i dissenyarà el recorregut d’evacuació 

necessari per complir correctament  la normativa i assegurar l’evacuació dels 

ocupants. 

4.4.1. Càlcul d'ocupació 

Per al càlcul d'ocupació del centre comercial i de l’aparcament s'han pres els 

valors de densitat que s'indiquen a la taula 2.1 el DB-SI en funció de la superfície 

útil. 
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El resultat del  càlcul d'ocupació és el nombre de persones màxim, es a dir, en el 

pitjor dels casos. S’ha de dir que aquest càlcul d’ocupació només es per l’estudi 

d’evacuació, no marca l’aforament de l’edifici. 

Taula 30. Densitat d’ocupació planta aparcament 

Dependència                        Superfície (m2) m2/persona      Ocupació 

Zona cotxes 2002 15 133 

Zones de pas 335,5 2 167 

Magatzems locals 347 40 8 

Magatzem productes 

neteja 
27 - - 

Taller elèctric 36,5 - - 

Sala màquines 88,2 - - 

Sala grup electrogen 79,7 - - 

Oficina recepció 10,3 10 1 

Taula 31. Densitat d’ocupació planta baixa 

Dependència                        Superfície (m2) m2/persona      Ocupació 

Zona de pas 1281,60 2 640 

Local 1 67,00 2 33 

Local 2 49,60 2 24 

Local 3 57,10 2 28 

Local 4 75,60 2 37 

Local 5 99,60 2 49 

Local 6 46,40 2 23 

Local 7 41,60 2 20 

Local 8 44,40 2 22 

Local 9 44,90 2 22 

Local 10 58,30 2 29 

Local 11 42,60 2 21 

Local 12 61,10 2 30 

Local 13 57,20 2 28 

Local 14 142,40 2 71 

Local 15 245,80 2 122 

Local 16 135,40 2 67 

Banys homes  32,20 3 10 

Banys dones  30,90 3 10 

Banys homes  35,60 3 11 

Banys dones  36,20 3 12 

Zona de pas serveis 130,60 - - 
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Banys zona oficina 27,20 3 9 

Menjador/taquilles 87,30 2 43 

Zona oficines 116,50 10 11 

Taula 32. Densitat d’ocupació planta primera 

Dependència                        Superfície (m2) m2/persona      Ocupació 

Local 17 57,80 2 28 

Local 18 86,10 2 43 

Local 19 72,00 2 36 

Local 20 88,90 2 44 

Local 21 42,00 2 21 

Zona d'esbarjo/exposició 337,00 2 168 

Bany homes  24,00 3 8 

Bany dones  25,00 3 8 

Bany homes  38,00 3 12 

Bany dones  33,00 3 11 

Venda entrades cinema 76,40 2 38 

Zones de pas 213,80 2 106 

Zona oficines 140,60 10 14 

Zona de pas oficines 82,70 - - 

Banys oficines 26,10 3 8 

 

Taula 33. Densitat d’ocupació planta segona 

Dependència                        Superfície 

(m2) 

m2/persona      Ocupació 

Sala cine 1 224,60 0,5 por butaca 90 

Sala cine 2 234,20 0,5 por butaca 96 

Sala cine 3 236,30 0,5 por butaca 96 

Sala cine 4 298,00 0,5 por butaca 112 

Banys homes 14,50 3 4 

Banys dones 16,80 3 5 

Zona de pas 110,20 2 55 

Oficina recepció 10,3 10 1 
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Taula 34. Densitat d’ocupació planta tercera 

Dependència                        Superfície 

(m2) 

m2/persona      Ocupació 

Sala de projeccions 255,20 - 4 

 

El total d’ocupació de tot l’edifici es de 2688 persones, per tant, es realitzaran els 

càlculs de dimensionament a partir d’aquesta ocupació. 

4.4.2. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 

Per al dimensionament del recorregut d'evacuació, segons normativa, s'ha 

dissenyat un circuit d'evacuació per a cada zona del centre comercial (veure 

plànols contra incendis del 27 al 31). 

L'origen d'evacuació en cada planta dels diferents edificis es considera des de tot 

punt ocupable. 

L’edifici disposa de tres sortides directes a l’exterior a la planta baixa, i dues 

sortides per planta (escales protegides) des de l’aparcament fins la primera 

planta. La longitud dels recorreguts d'evacuació no pot excedir de 50m.  

La sortida dels recorreguts d'evacuació ha de dur en un espai exterior segur, en 

el qual es doni per finalitzada l'evacuació dels ocupants de l'edifici. L’espai 

exterior segur ha de complir: 

 La dispersió dels ocupants que abandonin l’edifici, en condicions de 

seguretat. 

 L’espai exterior té davant de cada sortida d’edifici, una superfície 

d'almenys 0,5P m² dins de la zona delimitada amb un radi 0,1P m de 

distància des de la sortida d'edifici, sent P el nombre d'ocupants 

l'evacuació dels quals estigui prevista per aquesta sortida 

 Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per 

l'incendi. 

 Permet l'accés dels bombers i dels mitjans d'ajuda als ocupants que, en 

cada cas, es considerin necessaris. 

4.4.3. Dimensionat dels mitjans d'evacuació  

Es tracte de dimensionar els elements d’evacuació per tal de poder garantir la 

seguretat dels ocupants.  

Per determinar el dimensionament de mitjans d'evacuació es necessita 

prèviament el càlcul realitzat de l'ocupació de l'edifici per poder determinar el 

numero de persones que circularan pels passadissos, portes i escales 

pertanyents. 

En aquest cas, per el càlcul, com que es disposarà de dues escales no cal 

suposar inutilitzada íntegrament una de les escales protegides existents.  
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S’ha de tenir en compte també que en la planta de desembarcament d'una 

escala, el flux de persones que la utilitza haurà d'afegir-se a la sortida de planta 

que els correspongui, a l'efecte de determinar l'amplària d'aquesta. Aquest flux 

haurà d'estimar-se, o bé en 160 A persones, sent A l'amplària, en metres, del 

desembarcament de l'escala. 

S'ha calculat el dimensionament dels mitjans d'evacuació mitjançant la taula 4.1 

del DB-SI. Segons la normativa, l'amplària de tota fulla de porta no ha de ser 

menor que 0,60 metres ni excedir d'1,23 metres i els passadissos com a mínim 

mesuraran 1 metre. 

 

Taula 35. Amplada de les portes i els passadissos planta soterrani 

  Persones Amplada 

calculada (m) 

Amplada 

mínima (m) 

Solució 

elegida (m) 

Escales A E ≤ 3S +160 As 133 0,52 0,40 1,40 

Portes escales A A ≥ P / 200 133 0,665 0,60 2x0,90 

Passadís escales A P ≤ 3S +200 A 133 0,41 0,52 2,35 

Escales B E ≤ 3S +160 As 176 0,41 0,42 1,20 

Portes escales B A ≥ P / 200 176 0,88 0,60 2x0,60 

Passadís escales B P ≤ 3S +200 A 176 0,88 0,90 2,50 

 

Taula 36. Amplada de les portes i els passadissos planta baixa 

 Persones Amplada 

calculada (m) 

Amplada 

mínima (m) 

Solució 

elegida (m) 

Sortida principal  A ≥ P / 200 ≥0,80 m 1312 6,56 3,38 7,20 

Sortida d'emergència 1 A ≥ P / 200 ≥0,80 m 252 1,26 1,60 2x0,90 

Sortida d'emergència 2 
(oficines) 

A ≥ P / 200 ≥0,80 m 512 2,56 2,50 2x1,25 

Sortida d'emergència 3 
(Escales protegides) 

A ≥ P / 200 ≥0,80 m 441 2,21 2,21 2x1,20 

Passadís sortida 
d'emergència 1 

P ≤ 3S +200 A 252 1,01 0,80 2,50 

Passadís general A ≥ P / 200 ≥1,00 m 640 3,20 3,20 4,10 

Portes banys A ≥ P / 200 ≥0,80 m 12 0,06 0,60 1x0,90 

Portes botigues i bancs A ≥ P / 200 ≥0,80 m 50 0,25 0,60 2x0,80 
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Taula 37. Amplada de les portes i els passadissos planta primera 

 Persones Amplada 

calculada (m) 

Amplada 

mínima (m) 

Solució 

elegida (m) 

Escales A E ≤ 3S +160 As 308 1,42 1,69 1,80 

Portes escales A A ≥ P / 200  308 1,54 1,77 2x0,9 

Passadís escales A P ≤ 3S +200 A 308 1,14 1,35 2,10 

Escales B E ≤ 3S +160 As 234 0,88 0,40 1,20 

Portes escales B A ≥ P / 200  234 1,17 0,79 2x0,70 

Passadís escales B P ≤ 3S +200 A 234 0,71 0,32 1,40 

Escales B1 A ≥ P / 160  22 0,14 0,08 1,00 

Escales C A ≥ P / 160 464 2,90 2,96 3,00 

Passadís  A ≥ P / 200 ≥1,00 m 275 1,38 1,40 2,90 

Portes d'emergència 
sales cine 

A ≥ P / 200 ≥0,80 m 208 1,04 1,20 2x0,90 

Passadís d'emergència 
sales 1 i 2 

A ≥ P / 200 ≥1,00 m 186 0,93 1,40 3,25 

Passadís d'emergència 
sales 3 i 4 

A ≥ P / 200 ≥1,00 m 208 1,04 1,40 2,20 

Portes banys A ≥ P / 200 ≥0,80 m 12 0,06 0,60 1x0,90 

Portes botigues A ≥ P / 200 ≥0,80 m 50 0,25 0,60 2x0,75 

 

Taula 38. Amplada de les portes i els passadissos planta segona 

 Persones Amplada 

calculada (m) 

Amplada 

mínima (m) 

Solució 

elegida (m) 

Escales D A ≥ P / 160  64 0,40 0,40 1,50 

 

Taula 39. Amplada de les portes i els passadissos planta tercera 

 Persones Amplada 

calculada (m) 

Amplada 

mínima (m) 

Solució 

elegida (m) 

Escales E A ≥ P / 160  4 0,03 0,03 1,00 m 

 

Les escales es consideren protegides ja que: 

 És un traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en la planta de 

sortida de l’edifici. 

 En cas d’incendi, constitueix un recinte suficientment segur per permetre 

que els ocupants puguin romandre en el mateix durant un determinat 

temps.   

 Està delimitada per portes talla focs amb una protecció EI 120. 

 Disposa de ventilació natural mitjançant finestres practicables a l'exterior 

amb una superfície útil de ventilació d'almenys 1 m² en cada planta. 
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Segons el DB-SI a la taula 4.2 de la secció SI-3 la capacitat d’evacuació de les 

escales protegides respectant els punts anteriors compleix amb l’amplada 

seleccionada. 

4.4.4. Protecció de les escales 

Atès que l'altura de les escales d'evacuació en sentit descendent no excedeix de 

20 metres no requereix l'ús de protecció d'escales. 

4.4.5. Portes situades en el recorregut de l'evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a 

l'evacuació de més de 50 persones seran de fàcil obertura per barra 

d’embranzida antipànic, abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de 

tancament consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura en el sentit de 

l’evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense tenir que actuar sobre més 

d'un mecanisme. 

4.4.6. Senyalització dels mitjans d'evacuació 

S'utilitzaran les senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034:1988 

conforme els següents criteris: 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol 
“SORTIDA”  

b) El senyal amb el rètol “Sortida d'emergència” ha d'utilitzar-se en tota 
sortida prevista per a ús exclusiu en cas d'emergència. 

 

c) Es disposarà senyals indicatius d'adreça dels recorreguts, visibles des de 
tot l'origen d'evacuació des del qual no es percebin directament les 

sortides o els seus senyals indicatius. 

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin 

alternatives que puguin induir a error, es disposarà els senyals abans 
citats de manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcta. 

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin de sortida i 

que puguin induir a error en l'evacuació ha de disposar-se el senyal amb el 
rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les 

fulles de les portes 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants 
pretengui fer en cada sortida. Els senyals d'emergència seran foto 

luminescents tal com s'estableix en la norma UNE 23035-4:2003 

g) Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat que condueixin a 

una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a la 
evacuació de persones amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici 
accessible es senyalitzaran mitjançant els senyals establerts en els 

paràgrafs anteriors a), b), c) i d) acompanyades del SIA (Símbol 
Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan aquests itineraris 

accessibles condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi 
alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat , aniran a 
més acompanyades del rètol " ZONA DE REFUGI ". 
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h) La superfície de les zones de refugi es senyalitzarà mitjançant diferent 

color en el paviment i el rètol " ZONA DE REFUGI " acompanyat del SIA 
col·locat en una paret adjacent a la zona 

Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 

l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminescent han de complir el que 

estableixen les normes UNE 23035-1 : 2003 , UNE 23035-2 : 2003 i UNE 23035-

4 : 2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme el que estableix la norma 

UNE 23.035-3 : 2003 

4.4.7. Control de fum d'incendi 

No es objecte d’aquest projecte. 

4.4.8. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Als edificis d'ús Administratiu amb altura d'evacuació superior a 14 m, d'ús 

Comercial o Pública Concurrència amb altura d'evacuació superior a 10 m o en 

plantes d'ús Aparcament la superfície del qual excedeixi d'1.500 m2, tota planta 

que no sigui zona d'ocupació nul·la i que no disposi d'alguna sortida de l'edifici 

accessible disposarà de possibilitat de pas a un sector d'incendi alternatiu 

mitjançant una sortida de planta accessible o bé d'una zona de refugi apta per al 

nombre de places que s'indica a continuació: 

 una per a usuari de cadira de rodes per cada 100 ocupants o fracció, 

conforme a SI3-2 

Tota planta que disposi de zones de refugi o d'una sortida de planta accessible de 

pas a un sector alternatiu comptarà amb algun itinerari accessible entre tot 

origen d'evacuació situat en una zona accessible i aquelles. 

Tota planta de sortida de l'edifici disposarà d'algun itinerari accessible des de tot 

origen d'evacuació situat en una zona accessible fins a alguna sortida de l'edifici 

accessible. 

En plantes de sortida de l'edifici podran habilitar-se sortides d'emergència 

accessibles per a persones amb discapacitat diferents dels accessos principals de 

l'edifici. 

4.5. Exigència bàsica SI 4 – Instal·lacions de 
protecció contra incendis 

L'edifici ha de disposar dels equips i instal·lacions de protecció adequats per fer 

possible la detecció, el control i l'extinció de l'incendi, així com avisar als 

ocupants d'aquest incendi. 

Segons la taula 1.1 de l’apartat SI4 del DB-SI s’hauran d’instal·lar els següents 

elements: 

1. Centre comercial i oficines 

a) Extintors portàtils d'eficàcia 21A-113B cada 15 metres de recorregut en 

cada planta, des de l'origen d'evacuació. Estaran emplaçats en llocs 
visibles i accessibles, a una altura d'1,00 m. 
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b) Boques d'incendi equipades ja que la superfície construïda excedeix de 

2000m2. Seran equips de tipus 25mm. 

c) Sistema d'alarma ja que l’ocupació excedeix de 500 persones. El sistema 
d'alarma transmetrà senyals visuals a més d'acústiques. 

d) Sistema de detecció d’incendi ja que la superfície construïda excedeix de 
1000m2. 

e) Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 

2. Aparcament 

a) Extintors portàtils d'eficàcia 21A-113B cada 15 metres de recorregut en 
cada planta, des de l'origen d'evacuació. Estaran emplaçats en llocs 

visibles i accessibles, a una altura d'1,00 m. 

b) Boques d'incendi equipades ja que la superfície construïda excedeix de 
500m2. Seran equips de tipus 25mm. 

c) Sistema d'alarma ja que l’ocupació excedeix de 500 persones. El sistema 
d'alarma transmetrà senyals visuals a més d'acústiques. 

d) Sistema de detecció d’incendi ja que la superfície construïda excedeix de 
500m2. 

e) Disposarà d’un hidrant exterior (d’aquesta instal·lació se’n fa càrrec 

l’ajuntament). 

f) Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 

S'ha previst una central d’alarma convencional de 32 zones per els locals i una 

altre de 16 zones per les oficines, aparcament i zones comunes. Estarà equipada 

amb indicadors visuals que anunciaran a quina zona s’ha activat l’alarma. 

Aquesta estarà guardada en el seu armari, tancada amb clau i els indicadors 

visuals de l'estat del panell es podran visualitzar des de l'exterior del panell. 

Subministrarà alimentació a tots els detectors/polsadors i mòduls connectats a 

ell. 

La instal·lació realitzada disposarà de 29 sirenes de doble senyal (acústica i 

visual, tal com indica la normativa). L’alarma s’activarà al prémer un dels 

polsadors d’alarma instal·lats amb posició normalment tancada (ja que al cas 

d’haver-hi un tall de línia s’activi l’alarma i es pugui reparar) o al activar-se un 

detector iònic. 

La centraleta anirà connectada a un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) 

perquè, en el cas d’haver-hi un tall en el subministrament, pugui funcionar. 

El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment d'aquestes 

instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir 

l'establert en el “Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis”, en les 

seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica 

que li sigui aplicable. 

4.5.1. Instal·lació de subministrament d’aigua contra incendis 

A continuació s’explica les característiques necessàries que ha de complir 

l’abastiment d’aigua d’instal·lació de boques d’incendi equipades (BIES). 
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L’entrada de la canalització es farà directament des de la xarxa pública per el 

carrer de Salvador Espriu. No es necessari disposar d’un dipòsit ja que la pressió 

des de l’entrada de la via pública es suficient. 

La canalització de les BIES ha de ser d’acer galvanitzat. Els diàmetres a utilitzar 

són el de la taula següent: 

Taula 40. Diàmetres canonades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les BIES estan repartides de la següent manera: 8 unitats a la planta soterrani, 

6 unitats a la planta baixa, 7 unitats a la primera planta, 4 unitats a la segona 

planta i una unitat a la tercera planta.  

Es seleccionaran BIES de 25 mm de diàmetre amb una mànega de 20 m 

semirígida amb una capacitat de subministrar un cabal de 100 l/min (1,37 l/s) a 

3,5 bar de pressió en punta de llança. 

Per la determinació del diàmetre de les canonades s’utilitza el programa CYPE.  

Els resultats d’aquests càlculs venen donats als plànols de contra incendis (del 26 

al 31). 

4.5.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra 
incendis 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual s'han de senyalitzar 

mitjançant senyals definits en la norma UNE 23033-1 la grandària de la qual 

sigui: 

 

- 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m. 
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Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministra 

d'enllumenat normal i només disposin del servei de l’enllumenat d'emergència. 

4.6. Exigència bàsica SI 5 - Intervenció de 
bombers 

4.6.1. Condicions d'aproximació i entorn 

Les vies d'aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra 

compliran amb les condicions següents: 

 L'amplària mínima lliure serà de 3.5 metres 

 L'altura mínima lliure o gàlib serà de 4.5 metres 

 La capacitat dels fonaments de la via serà de 20 kN/m2 

En els trams corbs els radis mínims seran de 5,30 m i 12,5 m, amb una amplària 

lliure per a la circulació de 7,2 m. 

L’edifici amb una altura d’evacuació descendent major que 9 metres (en el nostre 

cas són 10,8 m), s’ha de disposar de: 

 L'amplària mínima lliure serà de 5 metres 

 L'altura mínima lliure o gàlib serà de 10,8 metres 

 Separació màxima del vehicle de bombers de la façana serà de 23m 

 Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar a 

totes les seves zones serà de 30m 

 Pendent màxima serà de 10%. 

 La capacitat dels fonaments de la via serà de 20 kN/m2 

L'espai de maniobra dels bombers en cas d'incendi es mantindrà lliure de 

mobiliari urbà, arbrat i altres obstacles. 

No hi haurà perill d'incendi forestal a la zona ja que el complex se situa dins 

d'una localitat sense perill que el foc del complex pogués propagar-se a arbustos 

i zona forestal. 

4.6.2. Accessibilitat per façana  

Les façanes del complex disposaran de buits que permetran l'accés des de 

l'exterior al personal de servei d'extinció d'incendis. Aquests buits compliran: 

 Facilitaran l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de manera que 

l'altura del punt d'accés respecte al nivell de la planta a la qual accedeix 

no serà major d'1,2 metres. 

 Aquests accessos tindran unes mesures mínimes de 0,8 x 1,2 metres. La 

distància màxima entre aquests accessos serà de 25 metres. 

 No hi haurà elements en la façana de l'edifici que dificultin l'accés del cos 

de bombers al mateix. 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL·LACIÓ DE 

FONTANERIA 

El disseny de la instal·lació del subministrament d’aigua es realitza mitjançant el 

CTE-DB HS 4  que té com a objectiu establir regles i procediments que permetin 

complir  les exigències bàsiques de salubritat. 

S’ha de comentar que en aquest projecte només es calcularà la instal·lació 

d’aigua freda, ja que el centre comercial no disposa de cap element que  

necessiti explícitament aigua calenta per fer una instal·lació de ACS. Per no 

deixar les persones sense aigua calenta, s’ha optat per la opció de instal·lar 

escalfadors d’aigua (de 25l o 50l depenent si abasteixen un lavabo o dos) 

col·locats a una de les piques de cada un dels lavabos del centre. 

Una propietat important a l’hora de complir amb el correcte subministrament 

d’aigua és la qualitat de l’aigua subministrada. Tal com s’indica en el CTE-DB HS 

4, l’aigua ha de complir amb la legislació vigent sobre aigua apte per al consum 

humà.   

Els materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva 

afectació a l'aigua que subministrin, han d'ajustar-se als següents requisits: 

a) per a les canonades i accessoris han d'emprar-se materials que no 
produeixin concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors 

permesos per la el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer;  

b) no han de modificar la potabilitat, l'olor, el color ni el sabor de l'aigua; 

c) han de ser resistents a la corrosió interior; 

d) han de ser capaces de funcionar eficaçment en les condicions de servei 
previstes; 

e) no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si; 
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f) han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures 

exteriors del seu entorn immediat; 

g) han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la 
migració de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per 

a la salubritat i neteja de l'aigua  de consum humà; 

h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques 

mecàniques, físiques o químiques, no han de disminuir la vida útil prevista 
de la instal·lació. 

La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir característiques adequades 

per evitar el desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el 

desenvolupament de la biocapa (biofilm). 

A més, caldrà disposar d’un sistema d’antiretorn per a evitar la inversió del flux 

en diversos punts com abans del comptador. 

Les instal·lacions de subministrament d'aigua no podran connectar-se 

directament a instal·lacions d'evacuació ni a instal·lacions de subministrament 

d'aigua provinent d'un altre origen que la xarxa pública. 

Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidatge de tal forma 

que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 

5.1. Elements que composen la instal·lació 

S’ha realitzat un estudi mitjançant el programa CYPE, per el cas mes 

desfavorable, es qual serà el tram més llunyà de la instal·lació. Si aquest tram 

compleix les condicions mínimes de pressió o velocitat exigides per el CTE, es 

podrà considerar que qualsevol tram de la instal·lació de fontaneria es acceptable 

i compleix amb els mínims exigits. 

5.1.1. Escomesa 

L'escomesa es la instal·lació que uneix la xarxa general de distribució de aigua 

potable de l’empresa subministradora amb la instal·lació general de l’edifici. Ha 

de realitzar un recorregut sense unions o entroncament intermedis no 

enregistrables. 

Ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: 

a) una clau de presa sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de 

subministrament que obri el pas a l'escomesa; 

b) un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general; 

c) una clau de tall en l'exterior de la propietat 

Anirà enterrada en el fons d’una rasa i col·locada sobre un llit d’arena de 15 cm 

d’espessor. El seu recorregut serà de 5 metres de longitud. 
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5.1.2. Instal·lació general 

La instal·lació de subministrament d’aigua contarà amb un únic comptador 

general a l’inici de la instal·lació situat en un armari. Aquest armari anirà dins 

una caseta de 3 m2 fora de l’establiment i al costat de l’entrada d’oficines. 

L’escomesa per la qual es connecta la xarxa de distribució amb l’edifici es 

realitzarà a l’entrada de l’institut en el lloc que es va deixar en el moment de 

realitzar la construcció. L’escomesa està formada per una clau de presa que 

permeti l’obertura de l’escomesa i una clau de tall en l’exterior de la propietat.   

La instal·lació general  del nostre subministrament comptarà amb els elements 

especificats al CTE-DB HS 4: 

1. Clau de tall general. Que és l’encarregada de interrompre el subministrament 

a l’edifici i que es localitzarà en l’armari del comptador general. 

2. Filtre de la instal·lació general. És l’encarregat de retenir els residus de l’aigua 

que poden ocasionar corrosions en les canalitzacions. 

3. Armari del comptador general. Disposarà de la clau de tall general, un filtre 

de la instal·lació general, el comptador, una clau de prova, una vàlvula de 

retenció i una clau de sortida. 

4. Tub d’alimentació. És l’encarregat de portar el subministrament des de el 

comptador fins a l’edifici. 

5. Distribuïdor principal. L’encarregat de distribuir l’aigua als diferents llocs 

d’utilització 

6. Ascendents o muntants. Els ascendents o muntants transcorrien a través de 

la zona d’ús comú i aniran allotjades en recipients o forats construïts per tal 

finalitat. Els ascendents  disposaran en la seva base d’una vàlvula antiretorn, 

una clau de tall per a les operacions de manteniment i d’una clau de pas. 

Per tant, seguint els punts explicats anteriorment la instal·lació de 

subministrament d’aigua de l’edifici segueix la següent distribució: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribució subministrament d’aigua  

En aquest cas no es necessari disposar d’un grup de pressió ja que el caudal a 

subministrar no es molt elevat i amb la pressió que ens arriba de la xarxa pública 

ja es suficient. 
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5.2. Procediment per realitzar el 

dimensionament de fontaneria 

5.2.1. Característiques de la instal·lació 

L’escomesa es realitzarà a traves del carrer Salvador Espriu a través de la zona 

d’aparcament exterior fins arribar a l’entrada de la zona d’oficines i, des de allà, 

distribuir la instal·lació per als diferents pisos. Es considerarà una altura de la 

instal·lació equivalent a 8,1 metres (contant de la planta baixa fins a la segona 

planta). 

Els tubs emprats en la instal·lació serà de polipropilè copolímer (PP-C) i aniran en 

muntatges superficials en el interior de l’edifici. La part de la instal·lació que 

estarà a l’exterior anirà soterrada. 

La instal·lació haurà d’arribar a tots els banys de l’edifici per subministrar aigua 

als següents elements : 

 Inodor amb cisterna 

 Urinaris amb aixeta temporitzada 

 Pica 

5.2.2. Cabal de la instal·lació 

A continuació s’explicaran els càlculs a realitzar per dissenyar la instal·lació. 

La instal·lació d’aigua freda compta amb el següent número d’elements 

distribuïts en les diferents plantes del centre comercial: 

Taula 41. Nombre d’elements a la instal·lació per planta 

 

Planta baixa Primera planta Segona planta 

Pica 25 27 7 

Inodor amb cisterna 25 30 8 

Urinari amb aixeta 

temporitzada 10 8 3 
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Primer de tot, s’estudia el cabal necessari per a la instal·lació de 

subministrament per tal de determinar el consum necessari per al nostre edifici. 

La taula 2.1 (capítol 4) del reglament CTE-HS indica el cabal mínim per a cada 

tipus d’aparell. 

 

Figura 3. Taula 2.1 extreta del reglament CTE-HS4. Cabal instantani 

per a cada element  

La pressió contractada per part la companyia d’aigües de L’Hospitalet de 

Llobregat és de 30 m.c.a. 

Tal i com indica el CTE-HS4, el dimensionament de la instal•lació d’aigua es 

realitzarà mitjançant els següents passos: 

 El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma de cabals dels punts de 

consum alimentats 

 S’estableixen una sèrie de coeficients de simultaneïtat 

 Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal 

màxim pel coeficient de simultaneïtat 

 Elecció d’una velocitat  compresa dintre de uns intervals 

 Obtenció del diàmetre corresponent en funció de del cabal i la velocitat 

 Comprovació de la pressió mínima 

Per determinar el cabal de la instal·lació, s’ha de determinar el consum de cada 

element i, així, obtenir el cabal necessari per a la nostra instal·lació de 

subministrament. 
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Taula 42. Cabal total de cada grup d’elements 

Element Nombre 

d’elements 

Cabal instantani 

mínim (dm3/s) 

Cabal total 

(dm3/s) 

Pica 59 0,05 2,95 

Inodor amb cisterna 63 0,10 6,30 

Urinari amb aixeta 

temporitzada 

21 0,15 3,15 

Per tant, el cabal mínim de la instal·lació serà de 12,4 l/s. No obstant, s’aplica un 

coeficient de simultaneïtat, ja que, no es tindrà tots els elements connectats a la 

vegada. Llavors tenim que: 

         

   
 

√   
 

On: 

 Qs = cabal simultani en cada branca objecte d’estudi 

 Qt = cabal total en cada branca objecte d’estudi 

 Cs = coeficient de simultaneïtat 

 n = numero d’elements 

5.2.3. Diàmetres de les canalitzacions 

El diàmetre de la instal·lació es calcula mitjançant: 

   √
   ̇

         
      

On: 

  ̇ és cabal d’aigua l/s 

    és la velocitat teòrica (que es considera 1 m/s) 

La velocitat de la instal·lació estarà compresa entre 0,5 m/s i 3,5 m/s per a tubs 

termoplàstics i multicapa  i entre 0,5 i 2 m/s per a canonades de coure. En 

aquest cas, s’escollirà tubs de polipropilè copolímer (PP-C). 

La instal·lació d’aigua estarà formada per tubs de polipropilè, on tenim una sèrie 

de diàmetres normalitzats. 
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Taula 43. Canalització de polipropileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop dimensionat el diàmetre dels tubs, s’ha de calcular les pèrdues produïdes 

a l’interior del tub degut als diversos factor. Llavors, a partir de la següent 

expressió obtenim que: 

        (   
  

   
 ∑  )  

   
 

 
    

On: 

    és el coeficient de fricció dels tubs 

 ki és la constant de pèrdues 

 

El coeficient de fricció de la nostra instal·lació s’obté a partir de l’expressió de 

Haaland per a cada tram de la instal·lació d’aigua 

 

√  
         ((

 
     

   
      

   

   
)) 

On el valor de Reynolds s’ha de calcular per a cada tram: 

    
          

  
 

Es considerarà la viscositat i la rugositat (ε) com a valor constants i de nombre: 

 ε = 0,007 mm 

 μ = 0,001077 Pa·s 

5.2.4. Pressió residual 

Calculades les pèrdues en cada tram de la instal·lació, cal comprovar si en 

l’element més llunya de la instal·lació compleix amb una pressió mínima per 

arribar. La pressió mínima i màxima per aixetes ha de ser: 

Pressió mínima = 100 kPa 

Pressió màxima = 500 kPa 

L’element que es pot considerar més allunyat és una pica situada a la segona 

planta de l’edifici. Per a calcular la pressió en aquest element s’utilitza la següent 

expressió: 
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On : 

      és la pressió de la companyia 

     és l’altura geomètrica de la isntal·lació 

     és les pèrdues del comptador 

    són les pèrdues del tram més desfavorable 

5.2.5. Dimensions del armari de comptador general 

Les dimensions del armari i de l’arqueta per al comptador general són establertes 

segons la següent taula: 

Taula 44. Dimensions de l’armari per el contador general. 

Per tant, per a un diàmetre de 50 mm s’obté les següents dimensions :  

Llargària : 2100 mm 

Ample : 700 mm 

Alçada : 700 mm 

5.2.6. Derivacions a cambres humides i ramals d’enllaç 

Les derivacions dels elements individuals disposaran d’un diàmetre mínim de 

canal segons indica el CTE amb la següent taula: 

 

Taula 45. Diàmetres mínims de les derivacions als elements  

Punt de consum 
Diàmetre nominal de la branca d’enllaç 

[Tub de plàstic (mm)] 

Inodor amb cisterna 12 

Urinari amb aixeta temporitzada 12 

Pica 12 

D’aquesta manera, cada derivavió individual tendrà un diàmetre establert per el 

CTE DB HS 4. Sempre respectant els diàmetres mínims de les canonades 

d’alimentació: 
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Taula 46. Diàmetres mínims d’alimentació  

Punt de consum 

Diàmetre nominal de la branca 
d’enllaç 

[Tub de plàstic (mm)] 

Alimentació a habitacions humides: bany, 
cuina 

20 

Alimentació a derivació particular: local 
comercial 

20 

Columna (muntants o descendents) 20 

Distribuïdor principal 25 

Per tant, aplicant les expressions anteriors s’obtindran els valors de diàmetre de 

la instal·lació i les seves respectives pèrdues (calculats amb el programa CYPE). 

Els diferents trams es poden observar en els plànols d’instal·lació d’aigua freda 

(plànols del 33 al 35). 
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Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (REAL 
DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL DE 1997).  

Norma UNE 20460-5-523. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.  

Norma UNE 23007. Sistemas de detección y alarma de incendios.  

Norma UNE 23033. Seguridad contra incendios. Señalización  
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6.2. Software utilizat 

Microsoft Office 2013. (Word y Excel). 

AutoCAD 2014. Programa de diseny. 

Dialux 4.11. Software de càlcul d’enllumenat. 

Emerlight 4.0. Software de càlcul d’enllumenat d’emergència. 

Cype 2013 (Versió After hours). Software de càlcul d’instal·lacions generals. 
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RESUM CAPÍTOLS 

A continuació es detalla a manera de resum el pressupost total de les 

instal·lacions descrites en la memòria tècnica del present projecte: 

Taula 1. Resum pressupost total de les partides 

 

 

Ascendeix el Pressupost Total a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU 

MIL TRES CENTS TRENTA UN EUROS AMB TRENTA UN CÈNTIMS. 

 

S’ha de tenir en compta que:  

· Els treballs considerats en aquest Pressupost s'han considerat en horari 

laborable normal, dies laborables (Catalunya) de 8 h a 20h. Les hores nocturnes 

i/o festives es facturaran segons S.A.T. 

· Els preus assenyalats no inclouen impostos o taxes (Col·legi, Indústria, etc.) de 

qualsevol tipus més que els assenyalats expressament. 

 

Barcelona, 14 d'Octubre de 2015 

Signatura: 

 

Margalida Sastre Moyà

PRESSUPOST TOTAL 

        

Nº   CAPÍTOL IMPORT (€) 

1   INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 279.776,03 

2  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 34.686,84 

3  INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA 8.100,10  

TOTAL (SENSE IVA) 322.562,97 

COSTOS D’ENGINYERIA (10%)  32.256,30 

IVA 21%  

Pressupost d'execució total 429.331,31€ 
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1.1. Partida: Quadres de baixa tensió  

El preu inclou el muntatge i la connexió dels elements que el formen. 

 

Quadre elèctric general    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magneto tèrmic 32A-4P-CORBA C-5kA 2 89,70 € 179,40 € 

Magneto tèrmic 40A-4P-CORBA C-5kA 1 149,88 € 149,88 € 

Magneto tèrmic 50A-4P-CORBA C-5kA 1 215,39 € 215,39 € 

Magneto tèrmic 63A-4P-CORBA C-5kA 6 400,00 € 2.400,00 € 

 

   

Diferencial toroïdal 30mA (GW96333) 1 599,85 € 599,85 € 

IGA 250A 1 83,80 € 83,80 € 

Armari 530x460x100 mm 1 68,95 € 68,95 € 

 TOTAL PARTIDA 4.251,32 € 

 

 

Subquadre Aparcament    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magneto tèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 4 31,12 € 124,48 € 

Magneto tèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 6 32,05 € 192,30 € 

Magneto tèrmic 25A-2P-CORBA C-5kA 1 17,26 € 17,26 € 

Magneto tèrmic 80A-2P-CORBA C-5kA 1 359,99 € 359,99 € 

 
   

Diferencial 40A-2P- 30mA 2 41,65 € 83,30 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 2 132,86 € 265,72 € 

 TOTAL PARTIDA 1.102,75 € 
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Subquadre Magatzem    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magneto tèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 2 31,20 € 62,40 € 

Magneto tèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 1 32,05 € 32,05 € 

Magneto tèrmic 20A-2P-CORBA C-5kA 1 32,55 € 32,55 € 

Magneto tèrmic 63A-2P-CORBA C-5kA 1 
 

0,00 € 

 
   

Diferencial 40A-2P- 30mA 2 41,65 € 83,30 € 

Armari 263x228x65 mm 1 14,07 € 14,07 € 

 TOTAL PARTIDA 272,33 € 

 

Subquadre Planta Baixa (A)    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magneto tèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 1 31,20 € 31,20 € 

Magneto tèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 2 32,05 € 64,10 € 

Magneto tèrmic 20A-2P-CORBA C-5kA 1 32,55 € 32,55 € 

Magneto tèrmic 25A-2P-CORBA C-5kA 2 17,26 € 34,52 € 

Magneto tèrmic 40A-2P-CORBA C-5kA 1 23,70 € 23,70 € 

Magneto tèrmic 63A-2P-CORBA C-5kA 1 47,96 € 47,96 € 

 
   

Diferencial 40A-2P- 30mA 1 41,65 € 41,65 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 1 132,86 € 132,86 € 

 TOTAL PARTIDA 422,61 € 

 

Subquadre Planta Baixa (B)    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 1 31,20 € 31,20 € 

Magnetotèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 1 32,05 € 32,05 € 

Magnetotèrmic 20A-2P-CORBA C-5kA 2 32,55 € 65,10 € 

Magnetotèrmic 25A-2P-CORBA C-5kA 1 17,26 € 17,26 € 

Magnetotèrmic 80A-2P-CORBA C-5kA 1 359,99 € 359,99 € 

    

Diferencial 40A-2P- 30mA 1 41,65 € 41,65 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 1 132,86 € 132,86 € 

Armari 263x228x65 mm 1 14,07 € 14,07 € 
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 TOTAL PARTIDA 694,18 € 

 

Subquadre Planta Baixa OFICINES    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 1 31,20 € 31,20 € 

Magnetotèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 2 32,05 € 64,10 € 

Magnetotèrmic 20A-2P-CORBA C-5kA 2 32,55 € 65,10 € 

Magnetotèrmic 32A-2P-CORBA C-5kA 3 18,28 € 54,84 € 

Magnetotèrmic 80A-2P-CORBA C-5kA 1 359,99 € 359,99 € 

    

Diferencial 40A-2P- 30mA 2 41,65 € 83,30 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 2 132,86 € 265,72 € 

Armari 263x228x65 mm 1 14,07 € 14,07 € 

 TOTAL PARTIDA 938,32 € 

 

Subquadre Planta Primera (A)    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 1 31,20 € 31,20 € 

Magnetotèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 2 32,05 € 64,10 € 

Magnetotèrmic 20A-2P-CORBA C-5kA 3 32,55 € 97,65 € 

Magnetotèrmic 25A-2P-CORBA C-5kA 2 17,26 € 34,52 € 

Magnetotèrmic 80A-2P-CORBA C-5kA 1 359,99 € 359,99 € 

    

Diferencial 40A-2P- 30mA 1 41,65 € 41,65 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 1 132,86 € 132,86 € 

Armari 263x228x65 mm 1 14,07 € 14,07 € 

 TOTAL PARTIDA 776,04 € 

 

Subquadre Planta Primera (B)    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 2 31,20 € 62,40 € 

Magnetotèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 2 32,05 € 64,10 € 

Magnetotèrmic 20A-2P-CORBA C-5kA 1 32,55 € 32,55 € 

Magnetotèrmic 32A-2P-CORBA C-5kA 1 18,28 € 18,28 € 
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Magnetotèrmic 80A-2P-CORBA C-5kA 1 359,99 € 359,99 € 

 
   

Diferencial 40A-2P- 30mA 1 41,65 € 41,65 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 1 132,86 € 132,86 € 

Armari 263x228x65 mm 1 14,07 € 14,07 € 

 TOTAL PARTIDA 725,90 € 

 

Subquadre Planta Primera OFICINES    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 2 31,20 € 62,40 € 

Magnetotèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 3 32,05 € 96,15 € 

Magnetotèrmic 20A-2P-CORBA C-5kA 2 32,55 € 65,10 € 

Magnetotèrmic 25A-2P-CORBA C-5kA 1 17,26 € 17,26 € 

Magnetotèrmic 63A-2P-CORBA C-5kA 1 47,96 € 47,96 € 

 
   

Diferencial 25A-2P- 30mA 1 39,90 € 39,90 € 

Diferencial 40A-2P- 30mA 3 41,65 € 124,95 € 

Armari 263x228x65 mm 1 59,70 € 59,70 € 

 TOTAL PARTIDA 513,42 € 

 

Subquadre Planta Segona    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 9 31,20 € 280,80 € 

Magnetotèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 3 32,05 € 96,15 € 

Magnetotèrmic 80A-2P-CORBA C-5kA 1 359,99 € 359,99 € 

 
   

Diferencial 25A-2P- 30mA 2 39,90 € 79,80 € 

Diferencial 40A-2P- 30mA 2 41,65 € 83,30 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 2 132,86 € 265,72 € 

Armari 460x360x100 mm  1 59,70 € 59,70 € 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 9 31,20 € 280,80 € 

 TOTAL PARTIDA 1.225,46 € 
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Subquadre Planta Tercera    

 

Unitats Preu unitari Preu total 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 2 31,20 € 62,40 € 

Magnetotèrmic 16A-2P-CORBA C-5kA 5 32,05 € 160,25 € 

Magnetotèrmic 80A-2P-CORBA C-5kA 1 359,99 € 359,99 € 

 
   

Diferencial 25A-2P- 30mA 1 39,90 € 39,90 € 

Diferencial 40A-2P- 30mA 1 14,07 € 14,07 € 

Diferencial 63A-2P- 30mA 1 132,86 € 132,86 € 

Armari 263x228x65 mm 1 59,70 € 59,70 € 

Magnetotèrmic 10A-2P-CORBA C-5kA 2 31,20 € 62,40 € 

 TOTAL PARTIDA 829,17 € 

 

Total partida Quadres de Baixa tensió 

 

 

 Preu total 

Quadre elèctric general  4.251,32 € 

Subquadre Aparcament  1.102,75 € 

Subquadre Magatzem  272,33 € 

Subquadre Planta Baixa (A)  422,61 € 

Subquadre Planta Baixa (B)  694,18 € 

Subquadre Planta Baixa OFICINES  938,32 € 

Subquadre Planta Primera (A)  776,04  

Subquadre Planta Primera (B)  725,90 € 

Subquadre Planta Primera OFICINES  513,42 € 

Subquadre Planta Segona  1.225,46 € 

Subquadre Planta Tercera  829,17 € 

 TOTAL PARTIDA 11751,5€ 
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1.2. Partida: línies elèctriques  

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

Conexionat. 

 

 Unitats Preu unitari Preu total 

RZ1-K-0,6/1kV- 3x1x1,5 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta de PVC. Els conductors seran no 

propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

300 4,08 € 1.224,00 € 

RZ1-K-0,6/1kV- 3x1x2,5 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta de PVC. Els conductors seran no 
propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

530 6,04 € 3.201,20 € 

 
   

RZ1-K-0,6/1kV- 3x1x4 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta de PVC. Els conductors seran no 
propagadores de la flama i amb emissió de fums 

reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

320 8,53 € 2.729,60 € 

 
   

RZ1-K-0,6/1kV- 3x1x6 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta de PVC. Els conductors seran no 
propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

370 7,56 € 2.797,20 € 

 
   

RZ1-K-0,6/1kV- 3x1x10 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta d'acer tancada. Els conductors seran no 

propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

90 9,02 € 811,80 € 

 
   

RZ1-K-0,6/1kV- 3x1x16 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta d'acer tancada. Els conductors seran no 
propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

180 9,23 € 1.661,40 € 
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RZ1-K-0,6/1kV- 5x1x10 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta d'acer tancada. Els conductors seran no 
propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

90 38,29 € 3.446,10 € 

 
   

RZ1-K-0,6/1kV- 5x1x16 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta d'acer tancada. Els conductors seran no 
propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

1100 43,32 € 47.652,00 € 

 
   

RZ1-K-0,6/1kV- 5x1x25 mm2 
   

Conductor elèctric unipolar de coure col·locat sota 
canaleta d'acer tancada. Els conductors seran no 
propagadores de la flama i amb emissió de fums 
reduïda complint amb la norma UNE 21.123 i la 
21.1002 

68,74 83,85 € 5.763,85 € 

 

Total partida Línies elèctriques 

 

 

 Preu total 

Línies elèctriques  69.287,15 € 

 

1.3. Partida: Il·luminació 

Inclou peces i muntatge. 

 

 
Unitats Preu unitari Preu total 

Subministraren i instal·lació de lluminària 

empotrada SIMON LIGHTING 36 W HFP A IP64. 

També s'inclou llums, accessoris, subjeccions i 

material auxiliar. Totalment muntada, 

conexionada i comprovada. 

222 25,99 € 5.769,78 € 

 
   

LeL EC40005DB ECHO LED 4.0 D [3000K36W 230Vac] (1.000) 
  

Subministrament i instal·lació de lluminària de 

sostre LED Lluminària LeL EC40005DB ECHO LED 

4.0 D. També s'hi inclou llums, accessoris, 

subjeccions i material auxiliar. Totalment 

muntada, conexionada i comprovada. 

283 39,80 € 11.263,40 € 
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LeL EC20005DB ECHO LED 2.0 D [3000K 24W 230Vac] 

Subministrament i instal·lació de lluminària de 

sostre LED Lluminària LeL EC40005DB ECHO LED 

2.0 D. També s'hi inclou llums, accessoris, 

subjeccions i material auxiliar. Totalment 

muntada, conexionada i comprovada. 

283 46,25 € 13.088,75 € 

 

PERIDIS 850112 GAF-351xHIT-CE G12 1x35W    

Subministrament i instal·lació de lluminària tipus 

aplic Lluminària PERIDIS 850112 GAF-351xHIT-

CE. També s'hi inclou llums, accessoris, 

subjeccions i material auxiliar. Totalment 

muntada, conexionada i comprovada. 

46 147,52 € 6.785,92 € 

 

LMP-A FDH 6W    

Subministrament i instal·lació de lluminària 

emergència IP42. Disposa d'autonomia 1h. També 

s'hi inclou llums, accessoris, subjeccions i material 

auxiliar. Totalment muntada, conexionada i 

comprovada. 

94 58,05 € 5.456,70 € 

LMP-A FDH 1,5W 
   

Subministrament i instal·lació de lluminària 

emergència LED IP42. Disposa d'autonomia 1h. 

També s'hi inclou llums, accessoris, subjeccions i 

material auxiliar. Totalment muntada, 

conexionada i comprovada. 

167 63,99 € 10.686,33 € 

 

Total partida Il·luminació 

 

 

 Preu total 

Il·luminació 
 53.050,88 € 
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1.4. Partida: Mecanismes i elements elèctrics 

Tota la partida inclou Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 

especials. Conexionat. 

 

 
Unitats Preu unitari Preu total 

Interruptor encastat. Fins i tot marc, accessoris, 

subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat i 

conexionado 

10 10,20 € 102,00 € 

 
   

Detector de presència per a interiors amb un angulo 

de 180º, 8 metres de distància, commutador de 3 

posicions, indicació de led programable.  Accessoris, 

subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat i 

conexionado 

15 34,24 € 513,60 € 

 

Presa de corrent col·locat sota safata PVC. Accessoris, 

subjeccions i material auxiliar. Totalment muntat i 

conexionado. 

86 7,50 € 645,00 € 

 
   

caixa de mecanismes de superfície (4 preses + 2 

preses rack). Accessoris, subjeccions i material 

auxiliar. Totalment muntat i conexionado. 

10 54,00 € 540,00 € 

 
   

Escala mecànica elèctrica , interior, 30 ° d'inclinació , 

per salvar una alçada de 3 m, amb un ample útil de 1 

m , balustrada d'1 m, capacitat de transport de 9000 

persones / h 0,5 m / s de velocitat , UNE -EN 115-1 . 

2 65.103,95 € 130.207,90 € 
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Ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega 

nominal, amb capacitat per a 6 persones i 0,63 m / s 

de velocitat. Botonera de pis amb acabats de qualitat 

bàsica, per ascensor de passatgers amb maniobra 

universal simple. Grup tractor per ascensor elèctric de 

passatgers de 450 kg de càrrega nominal, amb 

capacitat per a 6 persones i 0,63 m / s de velocitat. 

Limitador de velocitat i paracaigudes per ascensor 

elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega nominal, 

amb capacitat per a 6 persones i 0,63 m / s de 

velocitat. Quadre i cable de maniobra per ascensor 

elèctric. Puerta d'ascensor de passatgers d'accés a pis, 

amb obertura automàtica, d'acer amb imprimació per 

pintar, de 800x2000 mm. Envidrament homologat com 

"Paraflames" 30 minuts (E 30). Recorregut de guies i 

cables de tracció per ascensor elèctric de passatgers 

de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 

persones i 0,63 m / s de velocitat. Selector de parades 

per ascensor elèctric de passatgers, 0,63 m / s de 

velocitat. Material auxiliar per a instal·lacions de 

transporti .Làmpada de 40 W, fins i tot mecanismes de 

fixació i portalàmpada. Gancho adossat al sostre, 

capaç de suportar suspès el mecanisme tractor. 

Instal·lació de línia telefònica en cabina d’ascens 

1 13.678,00 € 13.678,00 € 

 

   

 

Total partida Mecanismes i elements elèctrics 

 

 

 Preu total 

Mecanismes i elements elèctrics 
 145.686,50 € 
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL·LACIÓ CONTRA 

INCENDIS 

Tot el capítol inclou Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

Conexionat. 

 

 
Unitats Preu unitari Preu total 

Central contra incendis 254 elements. Unitat de 

control d'alarma d'incendis modular, marca Bosch, 

disposa de teclat membrana, Pantalla 

retroiluminada, incorporació de 2 targetes amb 

capacitat per 254 elements LSN agrupables en 32 

zones. 

1 357,39 € 357,39 € 

 
   

Sirena analògica Bosch MS401SA. Sirena analògica amb 

adreçament automàtic, alimentació externa de 9 a 28 Vcc. 
29 43,01 € 

 
   

Polsador manual vermell Bosch DM210 LSN G. 

Polsador manual vermell per a sistemes LSN. 

Accionament de polsador que romandrà enclavat 

després de l'activació. LED indicat d'alarma o 

inspecció.  

29 35,73 € 1.036,17 € 

 
   

Extintors portàtils de pols química ABC d'eficiència 

21/133B de 6 Kg complint amb norma UNE amb 

certificat AENOR  

60 34,00 € 2.040,00 € 
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Extintors portàtils de  CO 2 de 6 Kg complint amb 

norma UNE amb certificat AENOR  
10 75,85 € 758,50 € 

Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") de 

superfície, de 680x480x215 mm, composta de: 

armari construït en acer d'1,2 mm d'espessor, 

acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i 

porta semiciega amb finestra de metacrilat d'acer 

d'1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi 

color vermell RAL 3000; devanadera metàl·lica 

giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb 

alimentació axial; mànega semirrígida de 20 m de 

longitud; llança de tres efectes (tancament, 

pulverización i doll compacte) construïda en 

plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 

25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. 

Coeficient de descàrrega K de 42 (mètric). 

Certificada per AENOR segons UNE-EN 671-1. 

26 418,86 € 10.890,36 € 

 
   

Porta de doble fulla resisteixencia al foc RF-60 de 

mesures 1.60x2.20 m constituïdes per dues xapes 

d'acer galvanitzat.   

6 610,05 € 3.660,30 € 

 
   

Porta d'una fulla resisteixencia al foc RF-60 de 

mesures 0.80x2.20 m constituïdes per dues xapes 

d'acer galvanitzat.   

7 141,12 € 987,84 € 

 
   

Cartells senyalització “EXIT”. Cartells amb 

senyalització EXIT fotoluminiscentes indicadors de 

sortides que compleixen amb la norma UNE 

23034. Col·locat segons ubicació en plànol.   

11 4,26 € 46,86 € 

 

   

Cartells senyalització d'adreça d'evacuació  

fotoluminiscentes indicadors de sortides que 

compleixen amb la norma UNE 23034. Col·locat 

segons ubicació en plànol.   

85 4,26 € 362,10 € 

 
   

Cartells senyalització de perill elèctric  

fotoluminiscentes indicadors de sortides que 

compleixen amb la norma UNEIX 23034. Col·locat 

segons ubicació en plànol.   

9 4,26 € 38,34 € 

 

   

Hidrant de columna seca de 4 " DN 100 mm , amb 

presa recta a la xarxa , rodet de 300 mm , una 

boca de 4" DN 100 mm , dues boques de 2 1/2 " 

DN 70 mm , ràcords i taps  

1 960,31 € 960,31 € 
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Detector Ionic de fums analògic direccionable amb 

aïllador de curtcircuit , de ABS color blanc , format 

per un element sensible a fums clars, per 

alimentació de 12 a 24 Vcc , amb led d'activació i 

indicador d'alarma i sortida per pilot de 

senyalització remota , segons UNE - EN 54-7 . 

Sòcol suplementari de base universal , de ABS 

color blanc, per instal·lació amb canalització fixa 

en superfície 

 

75 45,63 € 3.422,25 € 

Detector termovelocimetriic de fums Analògic 

direccional amb aïllador de curtcircuito , de ABS 

color blanc , format per un element sensible a 

fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc , amb 

led d'activació i indicador d'alarma i sortida per 

pilot de Senyalització remota , Segon UNE - EN 

54-7 . Sòcol suplementari de base universal , de 

ABS color blanc , per a instal · lació amb 

Canalització fixa en superfície 

 

117 75,89 € 8.879,13 € 

 

Total elements conta incèndis 

 

 

 Preu total 

Elements conta incèndis 
 34.686,84 € 
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CAPÍTOL 3: 

FONTANERIA 

Tot el capítol inclou Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

Conexionat. 

 

 
Unitats Preu unitari Preu total 

Descripció: Subministrament i muntatge de 

canonada per a instal·lació interior, col·locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 

diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm 

d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 

especials. Totalment muntada, conexionada i 

provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 

corresponents proves de servei (incloses en aquest 

preu). 

98,78 4,53 € 447,47 € 

 
   

Descripció: Subministrament i muntatge de canonada per a 

instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al 

parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 

5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 

mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

Totalment muntada, conexionada i provada per l'empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 

(incloses en aquest preu). 

43,46 6,58 € 
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 Descripció: Subministrament i muntatge de 

canonada per a instal·lació interior, col·locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de 

diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,9 mm 

d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 

especials. Totalment muntada, conexionada i 

provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 

corresponents proves de servei (incloses en aquest 

preu). 

91,86 10,07 € 925,03 € 

 
   

Descripció: Subministrament i muntatge de 

canonada per a instal·lació interior, col·locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 40 mm de 

diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 3,7 mm 

d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 

especials. Totalment muntada, conexionada i 

provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 

corresponents proves de servei (incloses en aquest 

preu). 

63,08 12,75 € 804,27 € 

 
   

Descripció: Subministrament i muntatge de 

canonada per a instal·lació interior, col·locada 

superficialment i fixada al parament, formada per tub 

de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 50 mm de 

diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 4,6 mm 

d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 

especials. Totalment muntada, conexionada i 

provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 

corresponents proves de servei (incloses en aquest 

preu). 

23,52 17,55 € 412,78 € 

 

Descripció: Subministrament i instal·lació de vàlvula 

d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 

Totalment muntada, conexionada i provada. 

20 15,66 € 313,20 € 

 

   

Descripció: Subministrament i instal·lació de vàlvula 

d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4". 

Totalment muntada, conexionada i provada. 

6 29,91 € 179,46 € 

 

   

Descripció: Subministrament i instal·lació de vàlvula 

d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2". 

Totalment muntada, conexionada i provada. 

2 39,55 € 79,10 € 
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Descripció: Subministrament i instal·lació de vàlvula 

d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". 

Totalment muntada, conexionada i provada. 

1 89,07 € 89,07 € 

 

   

Tubería d'acer GALVANITZAT amb soldadura, d'1 

1/4" DN 32 mm de diàmetre, unió roscada, amb 

dues mans d'esmalt vermell.B) Inclou: Replanteig. 

Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.  

50 24,09 € 1.204,50 € 

 

   

Tubería d'acer GALVANITZAT amb soldadura, de 2 " 

DN 32 mm de diàmetre, unió roscada, amb dues 

mans d'esmalt vermell.B) Inclou: Replanteig. 

Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.  

31 34,45 € 1.067,95 € 

 

   

 

 

Total elements fontaneria 

 

 

 Preu total 

Elements conta incèndis 
 8.100,10 € 

 


