
FAN-COIL AIRE-AIGUA: 
El sistema de fan-coil de calor aire-aigua consisteix en fer circular aigua fred/calent des de una estació refredadora/caldera fins als aparells individuals que hi ha en cada estança a calefactar. 
Aquest aparell impulsa aire a través de un serpentí per on circula l’aigua freda/calenta, segons si es vol refrigerar o escalfar l’estança. Els aparells individuals estaran situats amagats a sobre del 
falç sostre dels banys i de les sales.  

 

 

 

 

 

 

  

· DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER CALEFACCIÓ (Decal): per calcular la demanda energètica necessària per calefactar les estances de l’hotel, partirem de la suposició que la demanda per 
m² sigui de 100W/m². 

La superfície total d’espais a calefactar sumen 1700m². Per tant la potència necessària per m² serà de 170.000W =170KW. 

A continuació considerem que la calefacció estarà en funcionament 200 dies/any, 10 hores/dia i amb una intermitència del 85%. Apliquem la següent fórmula per determinar la demanda 
energètica anual de calefacció per terra radiant: 

  
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃è𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷 𝑥𝑥 ℎ𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝑜𝑜

𝑑𝑑𝑛𝑛𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑛𝑛𝐷𝐷𝑜𝑜
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑐𝑐. 𝑑𝑑′𝑛𝑛𝑛𝑛𝑃𝑃𝐷𝐷𝑜𝑜𝑖𝑖𝑛𝑛𝑃𝑃è𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 170 𝑥𝑥 10 𝑥𝑥 200 𝑥𝑥 0,85 → 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑲𝑲𝑲𝑲. 𝒉𝒉/𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTANERIA  
 
L’abastiment d’aigua de l’edifici, a banda de l’aprofitament de les aigües pluvials per el reg i de les aigües grises per a la recàrrega dels inodors es divideix en dues xarxes: el circuit d’aigua freda 
de xarxa e el circuit d’Aigua Calenta sanitària (ACS).  
Les dues instal·lacions es realitzaran amb tubs multicapa aïllats tèrmicament per evitar condensacions en els tubs d’aigua freda i pèrdues de calor en els de ACS.  
 

 
A) Tub de PE (polietilè) 
B) Capa d’adhesiu. 
C) Capa d’alumini 

 
 
En tot el circuit es respectaran les distàncies mínimes amb les altres instal·lacions i en els muntants verticals, caldrà separar la instal·lació d’aigua i la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions. 
 
· CABALS INSTANTANIS: els aparells sanitaris han de garantir el subministrament de un cabal instantani mínim que determinarà el Ø dels tubs. La pressió als punts de consum haurà de ser de 
100kPa com a mínim i 500kPa com a màxim. 

CABAL INSTANTANI MÍNIM  (segons taula 2.1 CTE DB HS4) 
APARELLS  Cabal instantani mínim 

d'aigua freda (dm³/s) 
Cabal instantani mínim 

d'ACS (dm³/s) 
Ø Tub 
(mm) 

Lavabo 0.10 0.065 16 
Dutxa 0.20 0.10 20 
Inodor amb cisterna 0.10 - 16 
Bidet 0.10 0.065 16 
Aiguera apartaments 0.20 0.10 16 
Aiguera cuina 0.30 0.20 20 
Rentaplats industrial 0.25 0.20 20 
Aiguera bugaderia 0.20 0.10 20 
Rentadora industrial 0.60 0.40 25 

    

 

CIRCUIT AIGUA FREDA DE XARXA: 
La xarxa d’aigua freda està formada per diferents elements:  

- Escomesa: estarà situada a prop de l’armari de comptadors i a un punt fàcilment accessible. Disposarà de una clau de pas general per tot l’edifici i un filtre. 
- Comptadors: estaran situats a la sala d’instal·lacions. 
- Xarxa de subministrament: la xarxa de subministrament d’aigua als aparells sanitaris estarà dividit en diferents sectors amb una clau de pas a l’inici de cadascun d’ells. Tots els 

aparells sanitaris també hauran de tenir una clau de pas. En alguns aparells també caldrà posar vàlvules antiretorn. 
- Grup de pressió: en el cas que no es pugui garantir una pressió adequada als punts de servei, caldrà instal·lar un grup de pressió.  

CIRCUIT AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS): 
El subministrament d’ACS de l’edifici s’obtindrà a partir de una caldera de biomassa que garanteixi una temperatura els punts de consum entre 50ºC i 65ºC. Degut a que alguns punts de la xarxa 
estan allunyats més de 15 metres de la caldera, caldrà disposar xarxes de retorn de l’ACS que garanteixi una rapidesa en la demanda a tots els aparells sanitaris.  

· DEMANDA ANUAL D’ACS (Da): per determinar la demanda anual d’ACS del recinte s’ha calculat per un hotel de 3 estrelles amb un màxim de 44 hostes. 

DEMANDA  D'ACS (segons taula 4.1 CTE DB HE 4) 
Criteri de 
demanda 

Litres/dia.persona Nº 
persones 

TOTAL 
(l/dia) 

HOTEL *** 41 44 1804 
Restaurant 8 44 352 
Bugaderia 25 44 1100 
Vestidors 21 15 315 

  3571 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 3.571𝑙𝑙/𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑥𝑥365𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒍𝒍/𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂 

· DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER D’ACS (Deacs): Un cop determinada la demanda anual, es calcula la demanda energètica necessària segons l’emplaçament de l’edifici amb la seguent 
fórmula:  

𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑥𝑥 ∆𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑥𝑥 𝛿𝛿 

 On: 
- ∆𝑇𝑇 →  Tº ACS – Tº XARXA   

𝑇𝑇º 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑇𝑇º𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 − 𝑇𝑇º𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 
- 𝑇𝑇º𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 →  Segons la normativa UNE 94002:2005, la Tº de xarxa a Barcelona és de 13,75ºC. 
- 𝑇𝑇º𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 = 0.00495 𝑥𝑥 ∆ℎ = 0.0495 𝑥𝑥 (489𝑚𝑚 − 18𝑚𝑚) = 𝟐𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑º𝑪𝑪 

𝑇𝑇º 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 13,75 − 2,33 → 𝑇𝑇º𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 =  𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟒𝟒𝟐𝟐º𝑪𝑪 
-  𝐶𝐶𝑑𝑑 →  Calor específic de l’aigua (0.001163 kw.h/ºC.kg) 
-  𝛿𝛿 →  Densitat de l’aigua (1kg/l) 

 
𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 = 1.303.415 𝑥𝑥 (60 − 11,42) 𝑥𝑥 0.001163 𝑥𝑥 1 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟕𝟕𝟑𝟑. 𝟔𝟔𝟒𝟒𝟏𝟏 𝑲𝑲𝑲𝑲. 𝒉𝒉/𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂 
 
 

21 INSTAL·LACIONS
SANT TOMÀS DE RIUDEPERES

GUILLEM SOLERDELCOLL TORTPFC GENER 2016 ETSAV

RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL ***

INSTAL·LACIÓ CAPTADORS SOLARS: 
Per contribuir en la producció d’ACS, s’instal·laran panells solars que es col·locaran a la coberta de l’edifici en una orientació sud/sud-est i amb la mateixa inclinació que la teulada (20º). Els tubs 
es disposaran per l’espai habilitat a sota coberta fins al nucli d’instal·lacions vertical, des de on es conduiran fins al dipòsit acumulador que es situarà a la sala d’instal·lacions de la PS, al costat de 
la caldera. 

· DEMANDA ANUAL D’ACS A COBRIR AMB ENERGIA SOLAR (Desol): segons el decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya, en una zona climàtica III, que és la zona on es troba el 
municipi de Calldetenes, cal garantir una contribució solar mínima en la producció d’ACS de un 50%. Segons el CTE només hauríem de garantir un 40%. Agafarem com a vàlida el decret 
d’Ecoeficiència perquè és més restrictiu. 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 73.641 𝑥𝑥 0,5 → 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑲𝑲. 𝒉𝒉/𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 
 

· SUPERFÍCIE CAPTADORS SOLARS (Ac): l’àrea necessària de capadors solars per complir amb el 40% de la demanda d’ACS es calcula segons la irradiació del lloc, la inclinació i orientació 
de les plaques, les possibles ombres i el seu rendiment.  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝛼𝛼 𝑥𝑥 𝛿𝛿 𝑥𝑥 𝑟𝑟 

 On: 
- 𝐼𝐼 → Irradiació solar en orientació òptima (sud i angle 42º)  segons “l’Atles de radiació solar de Catalunya” la irradiació solar a Calldetenes és de 1.368,75 KW.h/m².any  

 

- 𝛼𝛼 → Coeficient de reducció per orientació i inclinació  segons l’àbac  0,95 - 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 𝛿𝛿 → Coeficient de reducció per sombres  1 
- 𝑟𝑟 → Rendiment mig anual  0,4 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 36820,5
1368,75 𝑥𝑥 0,95 𝑥𝑥 1 𝑥𝑥 0,4  →  𝐴𝐴𝐴𝐴 =  70,79 𝑚𝑚2 ~ 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕² 

 

· VOLUM DIPÒSIT D’ACOMULACIÓ D’ACS: el volum del dipòsit d’emmagatzematge de l’ACS dels panells solars han de complir la condició  50< V/A < 180 on V=volum del dipòsit (l) i 
A=l’àrea total dels captadors solars. Agafant com a referència el valor mínim exigible de 50, amb la superfície dels captadors que és de 72,5m², ens surt un volum útil del dipòsit de 3625l ~ 
4000 litres. Per tant, a la PS col·locarem un dipòsit de Ø=1910mm x h=2310mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMATITZACIÓ 
 
La instal·lació de climatització de l’hotel està condicionada per els diferents requeriments tèrmics que presenten les estances per tal de garantir un bon confort tèrmic als usuaris, per una banda les 
zones i espais comuns, i per altra, les habitacions i espais de ús esporàdic.  

També cal tenir en compte les característiques de l’edifici, que presenta uns murs molt gruixuts que proporcionen molta inèrcia tèrmica. 

Per tal de garantir un bon confort tèrmic a totes les estances, es planteja dos sistemes de climatització: per una banda un sistema de terra radiant per els espais comuns i de serveis; i per l’altra un 
sistema d’aire-aigua mitjançant fan-coils a les habitacions i estances d’ús esporàdic com la sala de reunions i les oficines d’administració i la sala multiús.  

 

CIRCUIT TERRA RADIANT: 
El sistema de terra radiant consisteix en fer circular aigua entre 34 i 46ºC de temperatura per tota la superfície dels paviments de les estances a calefactar. Els tubs utilitzats per al circuit seran de 
polietilè reticular d’alta densitat i es col·locaran en forma de serpentí sobre una capa d’aïllant i aniran recoberts de una capa de morter sobre el qual s’estendrà el paviment d’acabat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTANERIA  
 
L’abastiment d’aigua de l’edifici, a banda de l’aprofitament de les aigües pluvials per el reg i de les aigües grises per a la recàrrega dels inodors es divideix en dues xarxes: el circuit d’aigua freda 
de xarxa e el circuit d’Aigua Calenta sanitària (ACS).  
Les dues instal·lacions es realitzaran amb tubs multicapa aïllats tèrmicament per evitar condensacions en els tubs d’aigua freda i pèrdues de calor en els de ACS.  
 

 
A) Tub de PE (polietilè) 
B) Capa d’adhesiu. 
C) Capa d’alumini 

 
 
En tot el circuit es respectaran les distàncies mínimes amb les altres instal·lacions i en els muntants verticals, caldrà separar la instal·lació d’aigua i la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions. 
 
· CABALS INSTANTANIS: els aparells sanitaris han de garantir el subministrament de un cabal instantani mínim que determinarà el Ø dels tubs. La pressió als punts de consum haurà de ser de 
100kPa com a mínim i 500kPa com a màxim. 

CABAL INSTANTANI MÍNIM  (segons taula 2.1 CTE DB HS4) 
APARELLS  Cabal instantani mínim 

d'aigua freda (dm³/s) 
Cabal instantani mínim 

d'ACS (dm³/s) 
Ø Tub 
(mm) 

Lavabo 0.10 0.065 16 
Dutxa 0.20 0.10 20 
Inodor amb cisterna 0.10 - 16 
Bidet 0.10 0.065 16 
Aiguera apartaments 0.20 0.10 16 
Aiguera cuina 0.30 0.20 20 
Rentaplats industrial 0.25 0.20 20 
Aiguera bugaderia 0.20 0.10 20 
Rentadora industrial 0.60 0.40 25 

    

 

CIRCUIT AIGUA FREDA DE XARXA: 
La xarxa d’aigua freda està formada per diferents elements:  

- Escomesa: estarà situada a prop de l’armari de comptadors i a un punt fàcilment accessible. Disposarà de una clau de pas general per tot l’edifici i un filtre. 
- Comptadors: estaran situats a la sala d’instal·lacions. 
- Xarxa de subministrament: la xarxa de subministrament d’aigua als aparells sanitaris estarà dividit en diferents sectors amb una clau de pas a l’inici de cadascun d’ells. Tots els 

aparells sanitaris també hauran de tenir una clau de pas. En alguns aparells també caldrà posar vàlvules antiretorn. 
- Grup de pressió: en el cas que no es pugui garantir una pressió adequada als punts de servei, caldrà instal·lar un grup de pressió.  

CIRCUIT AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS): 
El subministrament d’ACS de l’edifici s’obtindrà a partir de una caldera de biomassa que garanteixi una temperatura els punts de consum entre 50ºC i 65ºC. Degut a que alguns punts de la xarxa 
estan allunyats més de 15 metres de la caldera, caldrà disposar xarxes de retorn de l’ACS que garanteixi una rapidesa en la demanda a tots els aparells sanitaris.  

· DEMANDA ANUAL D’ACS (Da): per determinar la demanda anual d’ACS del recinte s’ha calculat per un hotel de 3 estrelles amb un màxim de 44 hostes. 

DEMANDA  D'ACS (segons taula 4.1 CTE DB HE 4) 
Criteri de 
demanda 

Litres/dia.persona Nº 
persones 

TOTAL 
(l/dia) 

HOTEL *** 41 44 1804 
Restaurant 8 44 352 
Bugaderia 25 44 1100 
Vestidors 21 15 315 

  3571 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 3.571𝑙𝑙/𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑥𝑥365𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒍𝒍/𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂 

· DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER D’ACS (Deacs): Un cop determinada la demanda anual, es calcula la demanda energètica necessària segons l’emplaçament de l’edifici amb la seguent 
fórmula:  

𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑥𝑥 ∆𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑥𝑥 𝛿𝛿 

 On: 
- ∆𝑇𝑇 →  Tº ACS – Tº XARXA   

𝑇𝑇º 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑇𝑇º𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 − 𝑇𝑇º𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 
- 𝑇𝑇º𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 →  Segons la normativa UNE 94002:2005, la Tº de xarxa a Barcelona és de 13,75ºC. 
- 𝑇𝑇º𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 = 0.00495 𝑥𝑥 ∆ℎ = 0.0495 𝑥𝑥 (489𝑚𝑚 − 18𝑚𝑚) = 𝟐𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑º𝑪𝑪 

𝑇𝑇º 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 13,75 − 2,33 → 𝑇𝑇º𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 =  𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟒𝟒𝟐𝟐º𝑪𝑪 
-  𝐶𝐶𝑑𝑑 →  Calor específic de l’aigua (0.001163 kw.h/ºC.kg) 
-  𝛿𝛿 →  Densitat de l’aigua (1kg/l) 

 
𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 = 1.303.415 𝑥𝑥 (60 − 11,42) 𝑥𝑥 0.001163 𝑥𝑥 1 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟕𝟕𝟑𝟑. 𝟔𝟔𝟒𝟒𝟏𝟏 𝑲𝑲𝑲𝑲. 𝒉𝒉/𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂 
 
 

FONTANERIA  
 
L’abastiment d’aigua de l’edifici, a banda de l’aprofitament de les aigües pluvials per el reg i de les aigües grises per a la recàrrega dels inodors es divideix en dues xarxes: el circuit d’aigua freda 
de xarxa e el circuit d’Aigua Calenta sanitària (ACS).  
Les dues instal·lacions es realitzaran amb tubs multicapa aïllats tèrmicament per evitar condensacions en els tubs d’aigua freda i pèrdues de calor en els de ACS.  
 

 
A) Tub de PE (polietilè) 
B) Capa d’adhesiu. 
C) Capa d’alumini 

 
 
En tot el circuit es respectaran les distàncies mínimes amb les altres instal·lacions i en els muntants verticals, caldrà separar la instal·lació d’aigua i la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions. 
 
· CABALS INSTANTANIS: els aparells sanitaris han de garantir el subministrament de un cabal instantani mínim que determinarà el Ø dels tubs. La pressió als punts de consum haurà de ser de 
100kPa com a mínim i 500kPa com a màxim. 

CABAL INSTANTANI MÍNIM  (segons taula 2.1 CTE DB HS4) 
APARELLS  Cabal instantani mínim 

d'aigua freda (dm³/s) 
Cabal instantani mínim 

d'ACS (dm³/s) 
Ø Tub 
(mm) 

Lavabo 0.10 0.065 16 
Dutxa 0.20 0.10 20 
Inodor amb cisterna 0.10 - 16 
Bidet 0.10 0.065 16 
Aiguera apartaments 0.20 0.10 16 
Aiguera cuina 0.30 0.20 20 
Rentaplats industrial 0.25 0.20 20 
Aiguera bugaderia 0.20 0.10 20 
Rentadora industrial 0.60 0.40 25 

    

 

CIRCUIT AIGUA FREDA DE XARXA: 
La xarxa d’aigua freda està formada per diferents elements:  

- Escomesa: estarà situada a prop de l’armari de comptadors i a un punt fàcilment accessible. Disposarà de una clau de pas general per tot l’edifici i un filtre. 
- Comptadors: estaran situats a la sala d’instal·lacions. 
- Xarxa de subministrament: la xarxa de subministrament d’aigua als aparells sanitaris estarà dividit en diferents sectors amb una clau de pas a l’inici de cadascun d’ells. Tots els 

aparells sanitaris també hauran de tenir una clau de pas. En alguns aparells també caldrà posar vàlvules antiretorn. 
- Grup de pressió: en el cas que no es pugui garantir una pressió adequada als punts de servei, caldrà instal·lar un grup de pressió.  

CIRCUIT AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS): 
El subministrament d’ACS de l’edifici s’obtindrà a partir de una caldera de biomassa que garanteixi una temperatura els punts de consum entre 50ºC i 65ºC. Degut a que alguns punts de la xarxa 
estan allunyats més de 15 metres de la caldera, caldrà disposar xarxes de retorn de l’ACS que garanteixi una rapidesa en la demanda a tots els aparells sanitaris.  

· DEMANDA ANUAL D’ACS (Da): per determinar la demanda anual d’ACS del recinte s’ha calculat per un hotel de 3 estrelles amb un màxim de 44 hostes. 

DEMANDA  D'ACS (segons taula 4.1 CTE DB HE 4) 
Criteri de 
demanda 

Litres/dia.persona Nº 
persones 

TOTAL 
(l/dia) 

HOTEL *** 41 44 1804 
Restaurant 8 44 352 
Bugaderia 25 44 1100 
Vestidors 21 15 315 
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𝐷𝐷𝐷𝐷 = 3.571𝑙𝑙/𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑥𝑥365𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒍𝒍/𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂 

· DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER D’ACS (Deacs): Un cop determinada la demanda anual, es calcula la demanda energètica necessària segons l’emplaçament de l’edifici amb la seguent 
fórmula:  

𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑥𝑥 ∆𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑥𝑥 𝛿𝛿 

 On: 
- ∆𝑇𝑇 →  Tº ACS – Tº XARXA   

𝑇𝑇º 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑇𝑇º𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 − 𝑇𝑇º𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 
- 𝑇𝑇º𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 →  Segons la normativa UNE 94002:2005, la Tº de xarxa a Barcelona és de 13,75ºC. 
- 𝑇𝑇º𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑙𝑙 = 0.00495 𝑥𝑥 ∆ℎ = 0.0495 𝑥𝑥 (489𝑚𝑚 − 18𝑚𝑚) = 𝟐𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑º𝑪𝑪 

𝑇𝑇º 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 13,75 − 2,33 → 𝑇𝑇º𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 =  𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟒𝟒𝟐𝟐º𝑪𝑪 
-  𝐶𝐶𝑑𝑑 →  Calor específic de l’aigua (0.001163 kw.h/ºC.kg) 
-  𝛿𝛿 →  Densitat de l’aigua (1kg/l) 

 
𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 = 1.303.415 𝑥𝑥 (60 − 11,42) 𝑥𝑥 0.001163 𝑥𝑥 1 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟕𝟕𝟑𝟑. 𝟔𝟔𝟒𝟒𝟏𝟏 𝑲𝑲𝑲𝑲. 𝒉𝒉/𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂 
 
 
VENTILACIÓ 
 
L’edifici disposarà de un sistema de ventilació híbrida que garanteixi que l’aire circuli des dels locals secs als humits, amb obertures d’admissió a les sales que comuniquin directament amb 
l’exterior i conductes d’extracció als banys i les cuines. Per altra banda, les cuines també disposaran de campanes específiques per extreure els fums de la cocció dels aliments amb tubs 
individuals fins a la coberta. La caldera situada a la PS també tindrà un tub fins a la coberta per extreure els fums produïts per la combustió. 
 

VENTILACIÓ HÍBRIDA 
 
El sistema de ventilació híbrida té la peculiaritat que quan les condicions de pressió i temperatura exterior són favorables, la renovació es produeix com en la ventilació 
natural i quan són desfavorables, com en la ventilació amb extracció mecànica. 
Amb aquest sistema, els conductes de les dues últimes plantes han de ser individuals i cada un d’ells ha de disposar de un aspirador híbrid a la boca d’expulsió. 

 

 

 

· CABALS DE VENTILACIÓ MÍNIMS: el CTE exigeix uns cabals de ventilació mínims per cadascuna de les estances, i es calcula segons el numero d’ocupants o la superfície útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· OBERTURES DE VENTILACIÓ: Per calcular l’àrea efectiva  que han de tenir les obertures per garantir una bona ventilació es multiplica per 4 els cabals de ventilació mínim de les estances: 

AREA EFECTIVA DE LES OBERTURES DE VENTILACIÓ  (segons taula 4.1 CTE DB HS3) 
SALA qv (l/s) ADMISSIÓ 

(4.qv) 
EXTRACCIÓ 

(4.qv) 
DE PAS (8.qv) 

mín 70cm² 
Dormitori habitacions simples 10 40 40 80 
Sala d'estar- habitació 6 24 24 48 (70) 
Sala d'estar - menjador 12 48 48 96 
Banys i serveis 15 60 60 120 
Cuina apartament 25.6 102.4 102.4 204.8 
Cuina industrial 144.8 579.2 579.2 1158.4 
Zones comuns PS 151.7 606.8 606.8 1213.5 
Zones comuns PB 956.6 3826.5 3826.5 7653.0 
Zones comuns P1 203.9 815.6 815.6 1631.3 
Zones comuns P2 117.4 469.5 469.5 939.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABALS DE VENTILACIÓ MÍNIMS  (segons taula 2.1 CTE DB HS3) 

SALA PER OCUPANT 
(l/s) 

Nº 
OCUPANTS 

PER SUPERFÍCIE 
ÚTIL (l/s) 

SUPERFÍCIE 
(m²) 

PER LOCAL 
(l/s) 

TOTAL 
qv (l/s) 

Dormitori habitacions 
simples 

5 2 - - - 10 

Sala d'estar- habitació 3 2 - - - 6 

Sala d'estar - menjador 3 4 - - - 12 

Banys i serveis - - - - 15 15 

Cuina apartament - -  
2 

12.8 - 25.6 

Cuina industrial - - 72.4 - 144.8 

Zones comuns PS - -  
 

0.7 

216.7 - 151.7 

Zones comuns PB - - 1366.6 - 956.6 

Zones comuns P1 - - 291.3 - 203.9 

Zones comuns P2 - - 167.7 - 117.4 

· CONDUCTES D’EXTRACCIÓ: els conductes d’extracció han de tenir sempre una secció uniforme i no poden tenir obstacles durant el seu recorregut. 
Per altra banda, han de ser estancs a l’aire per garantir el seu correcte funcionament. 

Les boques d’expulsió han de sobresortir com a mínim 1metre per sobre de la coberta.  

Segons el nº de plantes i la zona tèrmica extreta de la taula 4.4 del CTE DB HS3 es pot extreure les seccions necessàries dels tubs d’extracció. 

 

 

 

 

 

 

SECCIONS CONDUCTES EXTRACCIÓ  (segons taula 4.2 CTE DB HS3) 
SALA qv (l/s) SECCIÓ MÍNIMA (cm²) MIDA RECOMENADA (cm) 

HABITACIONS 84 1x625 1x(25x25) 
APARTAMENTS 342.4 1x900 1x(30x30) 
CUINA INDUSTRIAL 579.2 1x900+1x625 2x(30x30) 
ZONES COMUNS PS 606.8 1x900+1x625 2x(30x30) 
ZONES COMUNS PB 3826.5 6x900 6x(30x30) 
ZONES COMUNS P1 815.6 2x900 2x(30x30) 
ZONES COMUNS P2 469.5 1x900 1x(30x30) 

 

OBERTURA DE PAS

OBERTURA D’EXTRACCIÓ

OBERTURA D’ADMISSIÓ


