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A.1. Procediment de verificació 

Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció d’un llamp, mitjançant 

instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 

1- Serà necessari la instal·lació d’un sistema de protecció contra llamp, quan la 

freqüència esperada d’impactes Ne sigui superior que el risc admissible Na. 

La freqüència esperada d’impactes, Ne, pot determinar-se mitjançant la següent expressió 

(eq.A.1.1): 

Ne = Ng ·Ae·C1·10-6 [nº impactes/any] = 0,00353 n’impactes/any (eq.A.1.1) 

On: 

Ng : densitat d’impactes sobre el terreny (nº impactes/km2), en el cas de Barcelona, Ng = 4,00 

nº impactes/any 

Ae : Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2 , en aquest cas,  Ae = 883,451  
m2 

C1 : Coeficient relacionat amb l’entorn, per un edifici aïllat  C1 = 1 

Risc admissible, Na, pot determinar-se mitjançant la següent expressió (eq.A.1.2): 

      (eq.A.1.2) 

On: 

C1 : coeficient en funció del tipus de construcció, en aquest cas amb estructura de formigó 

amb coberta de formigó, C1 = 1,00 

C2 : coeficient en funció del contingut de l’edifici, no disposa de contingut inflamable, C2= 

1,00 

C3 : coeficient en funció de l’ús de l’edifici, us sanitari, docent, C3= 3,00 
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C4 : coeficient en funció de la necessitat de continuïtat a les activitats que es desenvolupen a 

l’edifici , resta d’edificis, C4= 1,00 

Es pot veure que el valor de Ne > Na per tant l’edifici SI disposarà de protecció contra llamp. 

A.2. Tipus d’instal·lació exigit 

1-  Eficàcia E requerida per a una instal·lació de protecció contra llamp es determina 

mitjançant la següent fórmula (eq.A.2.3): 

       
(eq.A.2.3)

 

    	  

Amb el valor determinat de la Eficàcia E requerida s’obté un nivell 4 de protecció ( 0 < E < 

0,80) i es considera que dins d’aquest límits d’eficiència requerida, la instal·lació de protecció 

contra llamp no es obligatòria. 
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B.1. Càlcul de la càrrega de foc 

Sector 1 : Planta baixa (taula.B.1) 

 

Sector Us R local RF parets Estabilitat sostre Tipus de risc 

1 General R-90 EI-120 R-90 Baix 

Taula B.1. Determinació sector d’incendi 

El càlcul de la càrrega de foc es fa a partir de l’avaluació de les matèries combustibles 

aportades pels elements de mobiliari i decoració presents en el local. Així, les matèries 

emmagatzemades són: 

       50 Kg de plàstics 

  250 Kg de fusta  

      50 Kg de teixits 

      50 Kg de paper 

El poder calorífic serà: 

-       50 Kg de plàstics  x    8,0 Mcal/Kg =       400,0   Mcal 

-     250 Kg de fusta  x    4,0 Mcal/Kg =    1.000,0   Mcal 

-       50 Kg de teixits  x    4,0 Mcal/Kg =       200,0   Mcal 

-       50 Kg de paper  x    4,0 Mcal/Kg =       200,0   Mcal 

       TOTAL  =  1.800,0   Mcal 

Prenen : 

Ci = 1,0  (grau de perillositat baix) 

Ra = 1,0 (risc d’activació baix) 
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La càrrega de foc serà de (eq.B.1): 

 	  

     (eq.B.1) 

 

D’acord amb això, el risc d’incendi del sector 1, planta general, es baix. 
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C.1. Memòria 

C.1.1. Objecte 

L’objecte del present projecte és especificar la instal·lació d’evacuació d’aigües tant residuals 

generades com les aigües pluvials, de la que està dotada la llar d’infants. 

C.1.2. Normativa aplicable 

La instal·lació de sanejament es realitzarà d’acord amb els següents normes: 

- CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, exigències bàsiques de salubritat, document CTE-DB-

HS 5, evacuació d’aigües. 

- NORMA UNE EN 877:2000. Tubs i accessoris de fosa grisa per a evacuació d’aigües 

pluvials i residuals 

- Norma UNE EN 1329-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

evacuació d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels 

edificis. Policlorur de vinil no plastificat (PVC-U). Part 1: especificacions per a tubs, 

accessoris i sistema. 

- NORMA UNE-EN 1401-1:1998. Sistemes de canalització de materials plàstics per a 

sanejament enterrat sense protecció . Policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) 

- NORMA UNE-EN 12.200-1:2001. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

l’evacuació d’aigües pluvials aèries i a l’exterior. Policlorur de vinil 

C.1.3. Descripció de la instal·lació 

Es contempla l’evacuació dels lavabos, serveis , banys canviadors i cuina així com de les 

aigües pluvials de la coberta i del pati d’esbarjo. 
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• Sanejament interior d’aigües residuals: 
 

Les canalitzacions seran de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) rígid d’alta 

temperatura de 3,2 mm de gruix de la sèrie B o D segons la Norma UNE-EN 1329-1, 

segons vagin suspeses o soterrades respectivament, per a tota la instal·lació interior. 

El pendent mínim de les canalitzacions serà del 1,5 %. Tots els baixants estaran ventilades 

fins a la coberta. 

 

 Sanejament exterior d’aigües residuals: 

Les canalitzacions seran amb tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) rígid d’alta 

temperatura de la sèrie UD segons Norma UNE-EN 1401-1. Es preveu la construcció de 

pous de registre a l’entrada de l’edifici per a facilitar les operacions de manteniment i 

neteja. El pendent mínim per a la xarxa exterior serà del 0,5%. 

 
 Dimensionat de la xarxa d’aigües residuals. 

 

-‐ Unitats de descàrrega (Gràfic. C.1.1): 

Gràfic.C.1.1: Unitats de descàrrega segons CTE 
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 A continuació es mostra el càlcul de les unitats de descàrrega (UD), considerant  un 

ús públic(Taula.C.1.1): 

 

UDS CORRESPONENTS ALS DIFERENTS APARELLS SANITARIS (4.1 DB-HS-5) 

ZONA APARELL 
UD (unitat de 

desguàs) 
D. mínim sifó i derivació 

individual (mm) 

Sala Instal·lacions    

 Arqueta 

sifònica 

3 50 

Servei Professorat    

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

Servei adaptat 
professorat 

   

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

 Dutxa 3 50 

Vestuari    

 Rentadora 6 50 

Cuina    

 Safareig 6 50 

 Rentavaixelles 6 50 

 Arqueta 
sifònica 

3 50 
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Servei adaptat 

visitants 

   

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

Bany-Canviador 0-1 

anys 

   

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

 Banyera 4 50 

Biboneria    

 Safareig 2 50 

Bany-Canviador 1-2 

anys 

   

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

 Banyera 4 50 

Bany-Canviador 2-3 
anys 

   

 Lavabo 2 40 
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 WC 5 100 

 Lavabo 2 40 

 WC 5 100 

 Banyera 4 50 

Pati Esbarjo    

 Safareig 2 40 

TOTAL 105  

Taula.C.1.1: Càlcul unitats de descàrrega 

Les unitats de descàrrega calculades anteriorment s’agruparan en dos ramals tal i com es 

pot veure als plànols número 5 i 6 de distribució de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i 

pluvials.  

- Ramals col·lectors: 

Segons la taula 4.3 del DB-HS 5  s’obté el diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells 

sanitaris i les baixants segons el número màxim d’unitats de desguàs (Gràfic. C.1.2) i el 

pendent del ramal col·lector (Gràfic. C.1.3): 
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Gràfic.C.1.2:Diàmetre ramals col·lectors i baixants segons CTE. 

Gràfic.C.1.3:Pendents ramal col·lector segons CTE. 

Els ramals colectors tindràn un pendent del 2% . 

A continuació es mostren els dos ramals col·lectors dissenyats (Taula. C.1.2): 

 

RAMAL COL·LECTOR 1  RAMAL COL·LECTOR 2 

ZONA UDs  ZONA UDs 

Sala instal·lacions 3  Servei ad. Visitants 7 

Servei Professorat 7  Bany-Canviador 0-1 anys 18 
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Servei adap. Professorat 10  Biboneria 2 

Vestuari 6  Bany-Canviador 0-1 anys 18 

Cuina 19  Bany-Canviador 0-1 anys 18 

TOTAL 41  Pati Esbarjo 2 

   TOTAL 65 

Taula.C.1.2. Unitats de descàrrega dels dos ramals col·lectors de l’edifici 

El  diàmetre de ramal col·lector determinat és de 90 mm, degut a que el WC el col·lector es 

de 100 el diàmetre de ramal col·lector ha de ser mes gran, per tant, per a cada ramal el 

diàmetre de col·lector serà de 110 mm, tal i com es mostra a continuació (Taula.C.1.3): 

Diàmetre Ramal Col·lector 

Ramal Uds Diàmetre (mm) 

1 35 110 

2 65 110 

Taula.C.1.3. Diàmetres ramals col·lectors 

 

-‐ Col·lectors horitzontals d’aigües residuals: 

Es calcularan segons la taula 4.5 del DB-HS 5, en funció del número màxim de UD i el 

pendent adoptat, en aquest cas el pendents és del 2% (Gràfic. C.1.3.4): 

 

 

 

 

Gràfic.C.1.4: Càlcul col·lectors horitzontals d’aigües residuals segons CTE 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment el diàmetre determinat és de 90 mm, degut a que el 

WC exigeix 100 mm de diàmetre, s’agafa com a diàmetre de col·lector de 110 mm 

(Taula.C.1.4): 

DIAMETRE COL·LECTORS HORITZONTALS 

Ramal Uds Diàmetre 

1 35  

2 65  

TOTAL 100 110 

Taula.C.1.4.Diàmetre col·lectors horitzontals 

 

 Dimensionat de la xarxa d’aigües pluvials. 
 

-‐ Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials: 

COBERTA 
o Càlcul número de embornals: 
o  

A	  continuació	  es	  fa	  el	  càlcul	  del	  número	  mínim	  d’embornals	  que	  ha	  de	  disposar	  	  la	  

coberta	  l’edifici	  en	  funció	  de	  la	  superfícies	  projectada	  horitzontalment	  de	  la	  coberta	  

(taula	  4.6	  DB-‐HS	  5)	  (Gràfic.C.1.4): 

La superfície de la coberta de l’edifici (S) és de 706,53 m2 

 

 

Gràfic.C.1.4: Determinació número embornals segons CTE 



Projecte Bàsic i Executiu d’Instal·lacions d’una Llar d’Infants  Pàg. 11 

 

Degut  a que S = 660.27 m2> 500 m2, es disposarà d’un embornal cada 150 m2, per tant 

(Taula.C.1.5): 

CÀLCUL Nº EMBORNALS 

Superfície (m2) Nº Embornals (1 cada 150 m2) 

660,27 m2 4,40 

Taula.C.1.5: Càlcul número d’embornals 

Es disposaran5 embornals a la coberta. La seva implantació és pot veure al plànol número 

6. 

o Canalons: 

Aquest edifici no disposa de canalons degut a que lo coberta es plana i per tant l’aigua serà 

recollida pels embornals. 

o Baixants d’aigües pluvials: 

L’edifici es troba en una zona pluviomètrica B amb una intensitat pluviomètrica de 110 mm/h, 

degut a aquest valor s’aplica un factor corrector a la superfície, f = i (intensitat pluviomètrica) 

/ 100, en aquest cas f = 1,10, multiplicant el factor corrector f a la superfície considerada de 

660,27 m2s’obté que el valor de la superfície corregida S’ = 726,297 m2.  

S’instal·laran dos baixants d’aigües pluvials, per tant una de les baixant evacuarà 2 

embornals ( S’ = 305,64m2 ), i per l’altre 3 embornals ( S’ = 354,63 m2 ), 5 en total. El 

diàmetre de les baixants de les aigües pluvials es determinarà per a la meitat de la 

superfície corregides de cada baixant esmentada anteriorment, (taula 4.8 del DB-HS 5) 

(Gràfic.C.1.6): 

 

Gràfic.C.1.6: Diàmetre nominal de la baixant segons CTE 
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Tant per una superfície de 305,64 m2, com per una superfície de 354,63 el diàmetre nominal 

de la baixant ha de ser de 110 mm, per tant les dos baixant d’aigües pluvials que 

s’instal·laran a l’edifici tindran un diàmetre nominal de 110 mm cadascuna. 

 

o Col·lectors d’aigües pluvials: 

A continuació es determinarà el diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials (taula 4.9 del DB-

HS 5) (Gràfic.C.1.7): 

 

 

 

 

Gràfic.C.1.7.Diàmetre nominal del col·lector segons CTE 

Amb una superfície corregida S’ = 726,297 m2i considerant un pendent de col·lector del 2%, 

el diàmetre nominal dels col·lectors del embornals de la coberta seran (Taula.C.1.6.): 

 

DIÀMETRE COL·LECTORS AIGÜES PLUVIALS COBERTA 

RAMAL COL·LECTOR TRAM S (m2) D nom. (mm) 

1    

 1 129,78 90 

 2 282,67 110 

 3 354,63 110 

2    

 1 152,82 90 
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 2 305,64 110 

TOTAL  660,27 160 

Taula.C.1.6:Diàmetre col·lectors aigües pluvials de lo coberta 

El ramal col·lector 1 tindrà un diàmetre nominal de 110 mm i el ramal col·lector 2 tindrà un 

diàmetre nominal de 110 mm. La seva ubicació es pot veure al plànol número 5. 

PATI ESBARJO 
o Càlcul número de embornals: 

A continuació es fa el càlcul del número mínim d’embornals que ha de disposar el pati 

d’esbarjo de  l’edifici en funció de la superfícies projectada horitzontalment del pati (taula 4.6 

DB-HS 5) (Gràifc.C.1.8): 

La superfície útil del pati d’esbarjo (S) és de 176,92 m2. 

 

Gràfic.C.1.8: Número d’embornals Pati Esbarjo segons CTE 

Degut a  que S = 176,92 m2 , 100 <S < 200, es disposarà de 3 embornals 

o Col·lectors d’aigües pluvials: 

A continuació es determinarà el diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials (taula 4.9 del DB-

HS 5) (Gràfic.C.1.9): 

 

 
o  

 

Gràfic.C.1.9: Diàmetre nominal col·lector segons CTE 
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Amb una superfície corregida S’ = 176,92 m2,considerant un pendent de col·lector del 2%,  i 

tenint 3 embornals al pati , el diàmetre del col·lector de cada embornal serà de 90 mm es 

considera un terç de la superfícies corregida total) 

El col·lector que parteix de la sortida del pati fins a la primera baixant d’aigües pluvials serà 

de 110 mm. ( es considera la superfície total del pati d’esbarjo) (Taula.C.1.7): 

DIÀMETRES COL·LECTOR AIGUES PLUVIALS 

ZONA Nº EMB. 
D.COL. 

(mm) 

S.’C. 

(m2) 
BAIX: 

D.BAIX. 

(mm) 

S’.CONS. 

(m2) 

D. COL: 

(mm) 

Pati Esbarjo    1    

 1 90 58,97   58,97 90 

 2 90 58,97   58,97 90 

 1 90 58,97   58,97 90 

TOTAL 3 110    176,92 110  

Planta 
Cobert
a 

       

 3  305,64 1 110 305,64 110 

 2  305,64 2 110 305,64 110 

Pati E. + Pl 
Cobert
a 

       

 6  482,55   482,55 160 

TOTAL 8  788,19   788,19 160 

Taula.C.1.7. Diàmetres col·lectors aigües pluvials 
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 Dimensionat de les xarxes de vent il·lació. 
  -Ventilació primària: 
 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals disposarà nomes de ventilació primària, 

subsistema que te com a funció l’evacuació de l’aire de la baixant per a evitar 

sobrepressions i supressions a la mateixa durant el seu funcionament i consisteix en una 

prolongació de la baixant  fins a la coberta on entra en contacte amb l’exterior i està per 

sobre dels recintes habitables. 

   

Degut a que la coberta es de tipus invertida transitable i tal i com indica l’apartat 3.3.3 del 

DB-HS 5 , les baixants d’aigües residuals es prolongaran al menys 2,00 m. per sobre del 

paviment de la mateixa. Aquesta sortida de ventilació no estarà situada a menys de 6 m. 

de qualsevol presa de climatització o ventilació , no la sobrepassarà en alçada i estarà  

correctament  protegida de l’entrada de cossos estranys i l’acció del vent afavorirà 

l’expulsió dels gasos. 
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C.2. Plànols 

Els plànols 5 i 6 representen la instal·lació de fontaneria de la planta baixa i de la planta 

coberta. 
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C.3. Amidaments i Pressupost 

El  pressupost d’execució material és de 12.730,00€, DOTZE MIL SET CENTS TRENTA 

EUROS. 

El pressupost detallat es troba a l’annex Q referent a amidaments i pressupost, al capítol 1 

del pressupost. 

 



 



	  

	  

 

Annex D 

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 



Projecte Bàsic i Executiu d’Instal·lacions d’una Llar d’Infants  Pàg. 1 

 

Sumari 

D. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
D.1.  Memòria ........................................................................................................... 3	  

D.1.1.  Objecte ................................................................................................................. 3	  
D.1.2. Normativa aplicable.............................................................................................. 3	  
D.1.3.  Escomesa............................................................................................................. 3	  
D.1.4.  Descripció general................................................................................................ 3 
D.1.5. Premisses de càlcul ............................................................................................. 4 
D.1.6.  Dimensionament mínim derivacions.................................................................. 12 

D.2.  Plànols ........................................................................................................... 19	  
D.3.  Amidaments i Pressupost.............................................................................. 21	  

 

 

 



Pàg. 2  Annex D: Instal·lació de Fontaneria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Bàsic i Executiu d’Instal·lacions d’una Llar d’Infants  Pàg. 3 

 

D.1. Memòria 

D.1.1. Objecte 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

fontaneria necessària d’un edifici destinat a llar d’infants, així com exposar les condicions 

tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades 

d’acord amb la reglamentació vigent. 

D.1.2.Normativa aplicable 

La instal·lació de fontaneria es realitzarà d’acord amb els següents normes: 

- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) 

- CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, exigències bàsiques de salubritat document, CTE-DB-

HS 4, subministro de agua. 

-Nomes UNE d’aplicació. 

- Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l’aigua de consum humà. 

D.1.3. Escomesa 

Es connectarà a la xarxa municipal, es preveu una escomesa per al subministrament d’aigua 

potable de polietilè de baixa densitat: PN-10 de 40 mm. 

Els comptadors es preveuen col·locar al mur exterior dins d’un armari d’obra. 

D.1.4. Descripció general 

Des de l’armari del comptador partirà una canonada CU 34x36, fins a l’exterior de la cuina 

on s’ubicarà la clau de tall general. A partir d’aquí distribueix l’aigua freda a totes les 

dependències i els seus respectius sanitaris fins a arribar a la sala de calderes. 

La distribució interior d’aigua freda es realitzarà pel fals sostre o la paret. La instal·lació es 

realitzarà amb canonada de coure segons els traçats i dimensions reflectit a plànol número 



Pàg. 4  Annex D: Instal·lació de Fontaneria 

 

7. Les canonades d‘aigua freda s’aïllaran amb una escuma elastomèrica tipus Armaflex SH-

19, de 19 mm, de gruix. A cada local humit es col·locaran claus de tall.  

La distribució d’aigua calenta es realitzarà pel fals sostre, paral·lel al de l’aigua freda, tal i 

com es pot veure al plànol número 7. A l’entrada de cada local es col·locarà la corresponent 

clau de tall. Les canonades d’aigua calenta seran de coure i s’aïllaran  amb una escuma 

elastomèrica tipus Armaflex SH-19, de 19 mm, de gruix. 

La producció d’aigua calenta sanitària queda descrita a la memòria de calefacció a l’annex 

número F. 

Abans de la seva posada en servei es sotmetrà a la instal·lació a una prova d’estanquitat 

consistent en l’aplicació de 10 kg de pressió durant mitja hora. 

 

D.1.5. Premisses de càlcul 

 
• Càlcul del cabal de cada tram de canonada: 

S’han utilitzat com a consums unitaris dels aparells sanitaris els següents cabals d’aigua 

(taula 2.1 del DB-HS 4) (Taula.D.1.1): 

 
Cabal inst. mínim aigua freda (dm3/s) 

Cabal instantani mínim d’ ACS 
(dm3/s) 

Rentamans 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Banyera > 1,4 m 0,30 0,20 

Banyera < 1,4 m 0,20 0,15 

Bidet 0,10 0,065 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Inodor amb fluxor 1,25 - 
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Inodor puls. temporitzat 0,15 - 

Urinari amb cisterna (c/u) 0,04 - 

Pica domèstica 0,20 0,10 

Pica no domèstica 0,30 0,20 

Rentaplats domèstic 0,15 0,10 

Rentaplats industrial 0,25 0,20 

Safareig 0,20 0,10 

Rentadora domèstica 0,20 0,15 

Rentadora industrial 0,60 0,40 

Aixeta Aïllada 0,15 0,10 

Aixeta garatge 0,20 - 

Taula.D.1.1: Consums unitaris dels aparells sanitaris 

Es necessari conèixer el valor del caudal màxim Qm, que s’obté sumant el corresponent a 

tots els aparells instal·lats. Per a calcular Qm se suposa que tots els aparells instal·lats 

funcionen simultàniament, o sigui, al mateix temps. Com això no passa a la pràctica és 

necessari multiplicar la quantitat obtinguda per un coeficient K anomenat coeficient de 

simultaneïtat, aquest coeficient s’aplicarà a l’interior de cada local humit : 

        
(eq.D.1.1)

 

Essent n el nombre d’aparells connectats. 

Per als càlculs de disseny de la instal·lació s’utilitzarà el valor del caudal real o Q, que 

s’obtindrà multiplicant el caudal màxim Qm per el coeficient de simultaneïtat  K determinat 

anteriorment. 
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       (eq.D.1.2) 

A continuació es mostren els caudals per a les canonades d’aigua freda i d’aigua calenta 

segons els l’esquema del plànol 7. 

CÀLCUL DELS CAUDALS D’AIGUA FREDA SANITÀRIA (AFS) PER TRAM 
(Taula.D.1.1): 

 

Taula.D.1.1: Càlcul caudals AFS per tram 
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CÀLCUL DELS CAUDALS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) PER TRAM 
(Taula.D.1.2): 

 

Taula.D.1.2: Càlcul caudals ACS per tram 

A continuació es mostra una taula resum dels valors dels caudals obtinguts anteriorment per 

AFS (Taula.D.1.3) i per ACS (Taula.D.1.4) així com el tram comú inicial (Taula.D.1.5): 
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CAUDAL REAL PER A LES CANONADES D’AIGUA FREDA SANITÀRIA (AFS) 

Tram Caudal màxim Qm (l/s) Nº aparells que alimenta Coeficient K1 
Caudal real Q 

real (l/s) 

BANY-CANVIADOR 0-1 ANYS 

AB 0,20 1 1,00 0,20 

BC 0,30 2 1,00 0,30 

CD 0,40 3 0,71 0,28 

DE 0,50 4 0,58 0,29 

EF 0,60 5 0,50 0,30 

PATI ESBARJO 

GF 0,15 1 1,00 0,15 

FH 0,75 6 0,45 0,34 

BANY-CANVIADOR 1-2 ANYS 

ML 0,20 1 1,00 0,20 

LK 0,30 2 1,00 0,30 

KJ 0,40 3 0,71 0,28 

JI 0,50 4 0,58 0,29 

IH 0,60 5 0,50 0,30 

HN 1,35 11 0,32 0,43 

VESTUARI 

ÑN 0,20 1 1,00 0,20 

NO 1,55 12 0,30 0,47 

CUINA 
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QP 0,20 1 1,00 0,20 

PO 0,35 2 1,00 0,35 

OR 1,90 14 0,28 0,53 

BIBONERIA 

SR 0,20 1 1,00 0,20 

RT 2,10 15 0,27 0,56 

BANY-CANVIADOR 3-2 ANYS 

YX 0,20 1 1,00 0,20 

XW 0,30 2 1,00 0,30 

WV 0,40 3 0,71 0,28 

VU 0,50 4 0,58 0,29 

UT 0,60 5 0,50 0,30 

TZ 2,75 20 0,23 0,63 

SERVEI ADAPTAT PROFESSORAT 

ACAB 0,20 1 1,00 0,20 

ABAA 0,30 2 1,00 0,30 

AAZ 0,40 3 0,71 0,28 

ZAD 3,10 23 0,21 0,62 

SERVEI PROFESSORAT 

AFAE 0,10 1 1,00 0,10 

AEAD 0,20 2 1,00 0,20 

ADAG 3,30 25 0,20 0,67 

SERVEI ADAPTAT VISITANTS 
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AIAH 0,10 1 1,00 0,10 

AHAG 0,20 2 1,00 0,20 

AGAJ 3,50 27 0,20 0,69 

Taula.D.1.3: Taula resum caudals AFS 

 

CAUDAL REAL PER A LES CANONADES D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 

Tram Caudal màxim Qm (l/s) Nº aparells que alimenta Coeficient K1 
Caudal real Q 

real (l/s) 

BANY-CANVIADOR 0-1 ANYS 

AKAL 0,15 1 1,00 0,15 

ALAM 0,22 2 1,00 0,22 

AMAN 0,28 3 0,71 0,20 

BANY-CANVIADOR 1-2 ANYS 

AÑAO 0,15 1 1,00 0,15 

AOAP 0,22 2 1,00 0,22 

APAN 0,28 3 0,71 0,20 

VESTUARI 

ARAQ 0,15 1 1,00 0,15 

ANAQ 0,71 7 0,41 0,29 

CUINA 

AUAT 0,10 1 1,00 0,10 

ATAS 0,20 2 1,00 0,20 

AQAS 0,91 9 0,35 0,32 
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BIBONERIA 

AWAV 0,10 1 1,00 0,10 

ASAV 1,01 10 0,33 0,34 

BANY-CANVIADOR 2-3 ANYS 

AYAZ 0,15 1 1,00 0,15 

AZBA 0,22 2 1,00 0,22 

BAAX 0,28 3 0,71 0,20 

AVAX 1,29 13 0,29 0,37 

SERVEI ADAPTAT PROFESSORAT 

BCBD 0,10 1 1,00 0,10 

BDBB 0,17 2 1,00 0,17 

AXBB 1,46 15 0,27 0,39 

SERVEI PROFESSORAT 

BFBE 0,07 1 1,00 0,07 

BBBE 1,52 16 0,26 0,39 

SERVEI ADAPTAT VISITANTS 

BHBG 0,07 1 1,00 0,07 

BIBG 1,59 17 0,25 0,40 

Taula.D.1.4: Taula resum caudals ACS 

 

CAUDAL REAL PER A LA CANONADAINICIAL : AIGUA FREDA + AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Tram Caudal màxim Qm (l/s) Nº aparells que alimenta Coeficient K1 
Caudal real Q 

real (l/s) 
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AJAK 

AIGUA FREDA 

 3,50 27 0,20 0,69 

AIGUA CALENTA 

 1,59 17 0,25 0,40 

TOTAL TRAM INICIAL 

 5,09 44 0,15 0,78 

Taula.D.1.5: Taula resum caudal tram inicial 

D’acord amb el valor obtingut de cabal real (Qreal) de 0,78 l/ s i segons la classificació del 

tipus de subministrament: 

 -Subministrament tipus A : Q. Instal·lat < 0,60 l/s 

 -Subministrament tipus B : Q instal·lat 0,60 < Q < 1,00 l/s 

 -Subministrament  tipus C: Q instal·lat 1,00 < Q < 1,50 l/s 

 -Subministrament tipus D: Q instal·lat 1,50 < Q < 2,00 l/s 

 -Subministrament tipus E: Q instal·lat 2,00 < Q < 3,00 l/s 

 En aquest cas com que 0,6 l/s < 0,78 l/s < 1,00 l/s es tracta d’un subministrament 

tipus B. 

D.1.6. Dimensionament mínim derivacions 

 
• Diàmetres mínims de derivacions dels aparells: 

Els ramals d’enllaç de cada aparell domèstic es dimensionarà de la manera següent (taula 
4.2 del DB-HS 4) (Taula.D.1.6): 
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DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL D’ENLLAÇ 

APARELL 
Tub d’acer 

Tub de coure o plàstic 
(mm) 

Lavabo ½ 12 

Dutxa ½ 12 

Inodor amb cisterna (WC) ½ 12 

Safareig (domèstic) ½ 12 

Rentavaixelles (domèstic) ½ 12 

Rentadora ½ 12 

Cuina ½ 12 

Banyera (menys 1,40 m) ¾ 20 

Taula.D.1.6: Diàmetre nominal ramal d’enllaç 

 

• Diàmetres mínims de derivacions d’alimentació: 

Els diàmetres dels diferents tram de xarxa de subministrament es dimensionen de la manera 

següent (taula 4.3 del DB-HS 4) (Taula.D.1.7): 

 

DIÀMETRE NOMINAL DEL TUB D’ALIMENTACIÓ 

TRAM CONSIDERAT 
Tub d’acer 

Tub de coure o plàstic 
(mm) 

Alimentació sala humida 

privada: bany, lavabo, cuina 
¾ 20 

Distrubuïdor principal (caldera) 1 25 

Taula.D.1.7: Diàmetre nominal tub d’alimentació 
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CÀLCUL DELS DIÀMETRES PER TRAM  

 Aigua Freda Sanitària AFS (Taula.D.1.8): 

CAUDAL REAL PER A LES CANONADES D’AIGUA FREDA SANITÀRIA (AFS) 

Tram Caudal màxim Qm 
(l/s) 

D (“) V (m/s) mm.c.a L (m) Cas L.Eq. (m) L.Tot
. (m) 

P. 
Tot. 

BANY-CANVIADOR 0-1 ANYS 

AB 0,20 20,00 0,64 35  C90º ¾” 0,43   

BC 0,30 20,00 0,95 70  T ½” 1,20   

CD 0,28 20,00 0,90 120  T ½” 1,20   

DE 0,29 20,00 0,92 140  T ½” 1,20   

EF 0,30 20,00 0,95 200  Clau ¾”, T ½” 8,20   

PATI ESBARJO 

GF 0,15 12,00 1,33 250  C90º ½”, clau ½” 5,35   

FH 0,34 20,00 1,07 300  - -   

BANY-CANVIADOR 1-2 ANYS 

ML 0,20 20,00 0,64 35  C90º ¾” 0,43   

LK 0,30 20,00 0,95 70  T ½” 1,20   

KJ 0,28 20,00 0,90 120  T ½” 1,20   

JI 0,29 20,00 0,92 140  T ½” 1,20   

IH 0,30 20,00 0,95 200  Clau ¾”, T ½” 8,20   

HN 0,43 20,00 1,36 800  - -   

VESTUARI 

ÑN 0,20 14,00 1,30 170  C90º ½”, clau ½” 5,35   

NO 0,47 20,00 1,49 1.000  - -   

CUINA 

QP 0,20 12,00 1,77 400  C90º ½” 0,35   
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PO 0,35 16,00 1,74 200  Clau ¾”, T ½” 8,20   

OR 0,53 20,00 1,68 1.500  - -   

BIBONERIA 

SR 0,20 12,00 1,77 400  C90º ½”, clau ½” 5,35   

RT 0,56 20,00 1,79 1.800  - -   

BANY-CANVIADOR 2-3 ANYS 

YX 0,20 20,00 0,64 35  C90º ¾” 0,43   

XW 0,30 20,00 0,95 70  T ½” 1,20   

WV 0,28 20,00 0,90 120  T ½” 1,20   

VU 0,29 20,00 0,92 140  T ½” 1,20   

UT 0,30 20,00 0,95 200  Clau ¾”, T ½” 8,20   

TZ 0,62 20,00 1,63 1.900  - -   

SERVEI ADAPTAT PROFESSORAT 

ACAB 0,20 12,00 1,77 400  C90º ¾” 0,43   

ABAA 0,30 14,00 1,95 350  T ½” 1,20   

AAZ 0,28 20,00 0,90 100  Clau ¾”, T ½” 8,20   

ZAD 0,66 24,00 1,46 1.900  - -   

SERVEI PROFESSORAT 

AFAE 0,10 12,00 0,88 100  C90º ½” 0,35   

AEAD 0,20 14,00 1,30 190  Clau ¾”, T ½” 8,20   

ADAG 0,67 24,00 1,49 2.000  - -   

SERVEI ADAPTAT VISITANTS 

AIAH 0,10 12,00 0,88 100  C90º ½” 0,35   

AHAG 0,20 14,00 1,30 190  Clau ¾”, T ½” 8,20   

AGAJ 0,69 26,00 1,29 1.700  - -   

Taula.D.1.8: Caudals reals AFS 
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Aigua Calenta Sanitària ACS (Taula.D.1.9): 

CAUDAL REAL PER A LES CANONADES D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 

Tram Caudal màxim Qm 
(l/s) 

D (“) V (m/s) mm.c.a L (m) Cas L.Eq. 
(m) 

L.Tot. 
(m) 

P. 
Tot. 

BANY-CANVIADOR 0-1 ANYS 

AKAL 0,15 20,00 0,48 35  C90º ¾” 0,43   

ALAM 0,22 20,00 0,68 70  T ½” 1,20   

AMAN 0,20 20,00 0,63 120  Clau ¾”, T ½” 8,20   

BANY-CANVIADOR 1-2 ANYS 

AÑAO 0,15 20,00 0,48 35  C90º ¾” 0,43   

AOAP 0,22 20,00 0,68 70  T ½” 1,20   

APAN 0,20 20,00 0,63 120  Clau ¾”, T ½” 8,20   

VESTUARI 

ARAQ 0,15 12,00 1,33 170  C90º ½”, clau ½” 5,35   

ANAQ 0,29 16,00 1,44 1.000  - -   

CUINA 

AUAT 0,10 12,00 0,88 400  C90º ½” 0,35   

ATAS 0,20 14,00 1,30 200  Clau ¾”, T ½” 8,20   

AQAS 0,32 16,00 1,60 1.500  - -   

BIBONERIA 

AWAV 0,10 12,00 0,88 400  C90º ½”, clau ½” 5,35   

ASAV 0,34 16,00 1,67 1.800  - -   

BANY-CANVIADOR 2-3 ANYS 

AYAZ 0,15 20,00 0,48 35  C90º ¾” 0,43   

AZAB 0,22 20,00 0,68 70  T ½” 1,20   

BAAX 0,20 20,00 0,63 120  Clau ¾”, T ½” 8,20   

AVAZ 0,37 16,00 1,85 1.900  - -   
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SERVEI ADAPTAT PROFESSORAT 

BCBD 0,10 12,00 0,88 400  C90º ¾” 0,43   

BDBB 0,17 12,00 1,46 350  Clau ¾”, T ½” 8,20   

AXBB 0,39 18,00 1,53 1.900  - -   

SERVEI PROFESSORAT 

BFBE 0,07 12,00 0,57 100  C90º ½”, clau ½” 5,35   

BBBE 0,39 20,00 1,25 2.000  - -   

SERVEI ADAPTAT VISITANTS 

BHBG 0,07 12,00 0,57 100  C90º ½”, clau ½” 5,35   

BIBG 0,40 20,00 1,26 1.700  - -   

Taula.D.1.9:Caudals reals ACS 
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D.2. Plànols 

Al plànol número 7 queda representada la instal·lació de fontaneria així com l’esquema de la 

instal·lació. 
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D.3. Amidaments i Pressupost 

El  pressupost d’execució material és de 10.475,92 €,  DEU MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO 

El pressupost detallat es troba a l’annex O referent a amidaments i pressupost, al capítol 2 

del pressupost. 
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E.1. Memòria 

E.1.1. Objecte 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació elèctrica 

necessària d’un edifici destinat a llar d’infants, així com exposar les condicions tècniques i 

econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades d’acord amb la 

reglamentació vigent. 

E.1.2.Normativa aplicable  

Al efectuar l’estudi, càlcul i posterior execució de les instal·lacions elèctriques objectes del 

present projecte, es seguirà: 

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 del 2 d’Agost (BOE. 

224 de 18 se Setembre) i Instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. 

- ITC-BT-28 del Reglament de Baixa Tensió corresponent a Pública concurrència. 

A més es tindran en compte quan afectin a les instal·lacions els següents reglaments: 

- Reglament de seguretat i higiene en el treball. 

- Normes bàsiques de l’edificació NBE. 

- Normes tecnològiques d’edificació NTE. 

C.1.3. Previsió de potències 

A continuació es mostra una taula resum de les potències calculades per a cada circuit 

segons al quadre al que estiguin connectades:  

Quadre de protecció i comandament (Quadre principal) (Gràfic.E.1.1): 
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Gràfic.E.1.1.Taula resum potències Quadre principal de protecció i comandament 
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Subquadre Sala Instal·lacions (Gràfic.E.1.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic.E.1.2.Taula resum potències Subquadre sala instal·lacions 
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Subquadre Sala Cuina (Gràfic.E.1.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic.E.1.3.Taula resum potències Subquadre Cuina 
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La potència total instal·lada és de 47,39 kW. 

La potència màxima admissible de la instal·lació de 43,64 kW amb un interruptor general 

automàtic de 63A. 

C.1.4. Característiques de la instal·lació 

 
 Descripció General de la Instal·lació 
• Circuit de Terra 

El circuit de terra de l’edifici es connectarà al terra existent  de l’edifici existent i només es 

comprovarà el valor del mateix, millorant-lo en cas de que fos necessari. 

El circuit de terra es realitzarà amb la col·locació de piquetes verticals de coure que tindran 

unes dimensions mínimes de 2 m. de llargada i 14 mm. de gruix. (Allà on el terreny ho 

permeti). 

Si per les necessitats del circuit, s’han de col·locar més de dos piquetes, aquestes es 

connectaran en paral·lel i a una separació entre elles de, com a mínim, la seva longitud 

enterrada. 

La línia d’enllaç amb terra es formarà amb cable Cu. nu de 35 mm2 que unirà les piquetes 

amb el punt de posta a terra. 

Aquest punt, estarà constituït per un seccionador que permet separar el circuit de terra i 

mesurar el seu valor. 

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

dimensionades de tal manera que quedi limitada la màxima corrent de defecte. 

En tot cas la seva secció serà de 10,16 i 25 mm2 per les línies principals i de 35 i 25 mm2 per 

les línies d’enllaç a terra. 

Per les derivacions de les línies principals, es seguiran les indicacions de la instrucció ITC-

BT 18. 
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Els cables de circuit de terra, seran el més curts possibles, (en el cas de les derivacions) no 

estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast 

mecànic. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les 

superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o soldadura 

d’alt punt de fusió. 

 

 Càlcul del circuit de terra 

Aquests càlculs es realitzen segons els valors que ens marquen les taules de la instrucció 

ITC-BT 18. Al no considerar-se l’edifici un emplaçament humit, la tensió de contacte màxima 

permesa pel R.B.T serà de 50V i tenint en compte que s’utilitzen interruptors diferencials de 

sensibilitat de 0'3A, la resistència del terra ha de tenir un valor màxim. 

 

        (eq.E.1.1) 

  

        
(eq.E.1.2) 

       

(eq.E.1.3) 

El tipus de terra considerat en el càlcul és: 

Sorra argilosa: 500 Ohm x m.(previsió del terreny) 

10 piquetes de coure de 2 m. 

166 m. de cable de coure despullat de 35 mm². 
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(eq.E.1.4.4) 

R = Resistència del terra (W). 

e = Resistivitat del terreny d’argila compacte (W). 

L1= Longitud de les piques. 

L2= Longitud del cable. 

Es preveu una resistència del terra de 4,85 . 

Com es pot comprovar el valor de la resistència del circuit de terra és inferior al necessari 

per la protecció diferencial utilitzada. 

Com el valor utilitzat a la resistència de terra és orientatiu, s’ha de considerar aquest 

càlcul com a tal. Per aquest motiu, un cop acabat el circuit de terra, aquest es mesurarà, i 

si el seu valor és molt gran, es col·locaran les piquetes necessàries fins reduir-lo al 

desitjat. Aquest valor serà inferior a 14 Ω, per seguretat, en cas de inutilització dels 

interruptors diferencials. 

 
 Escomesa. 

Es preveu la instal·lació de la caixa general de protecció situada en el mur exterior, a prop de 

l’entrada principal. Es farà d’acord amb les Normes de la Cia. Subministradora, i segons els 

plànols. 

Entre la caixa general de protecció i el mòdul de comptatge serà amb cable de coure de RZ 

1 0,6/1KV d’aïllament, lliure d’halògens. 

 

 Equip de comptatge. 

Es preveu la instal·lació d’un quadre de comptatge tipus TMF1 per a una potència de 

43,64 kW, es realitzarà d’acord amb les especificacions de la companyia i portarà 

incorporat: 
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 - 1 Comptador multi funció. 

- Fusibles tipus NH 0 de 100 A. 

- ICP M de 63 A. 4P. 

- 1 diferencial 63/4/30 mA. 

Es col·locarà al costat de la caixa CAHORS, tal com s’indica a plànols. 

 

 Derivació Individual. 

El cable utilitzat per a l’alimentació serà de Cu, tipus RZ1 0,6/1kV; la secció serà de 4x35 

mm2. 

Anirà des de l’interruptor de control de potència (ICP) fins a l’interruptor general automàtic 

(IGA). 

La derivació individual transcorrerà soterrada per l’exterior i per safata elèctrica dins de 

l’edifici seguint el traçat marcat en els plànols fins el Quadre General de Distribució.  

La caiguda màxima permesa de tensió de la derivació individual serà del 1.5 % degut a que 

es tracta d’una instal·lació d’un sol abonat. 

 

 Quadres de distribució. 
 

La instal·lació es divideix en tres quadres elèctrics, un el quadre principal situat a l’entrada 

de l’edifici, el subquadre d’instal·lacions i el subquadre de cuina. 

A partir del Quadre General de Distribució Q.G.D. surten les diferents línies corresponents 

als circuits de la instal·lació. Aquest quadre contindrà les proteccions de tipus magneto 

tèrmics i diferencials de cadascun dels circuits. Està composat per un armari PRISMA PLUS 

G de 50 mòduls, amb espai lliure del 20 % en previsió de futures ampliacions. 

En el subquadre SB-1 està format per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24 de 5 files per 

encastar, mentre que en el SB-2 està format per un cofret MERLIN GERIN PRAGMA 24 de 
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2 files per encasta, on contindran les proteccions de tipus magneto tèrmic i diferencial de 

cadascun dels circuits.  Ambdós quadres tenen unes dimensions de 1050x600x300 mm. 

Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que 

asseguren la protecció dels cables i de les persones. 

A la porta de cada armari s’instal·larà un porta plànols per a col·locar els esquemes 

actualitzats del quadre. 

El poder de tall dels elements instal·lats, serà com a mínim del valor calculat en els càlculs 

elèctrics adjunts. 

 

 Canalitzacions i distribució del cable 

Es preveu safata de PVC amb tapa UNEX 66 o similar, de 60 mm. d’ala. Per les derivacions 

s’ha previst tub encastat o subjectat al sostre mitjançant brides metàl·liques (aprofitant que 

es col·locarà fals sostre), i tub rígid per les línies que s’instal·lin vistes. Els elements de 

conducció de cables seran del tipus classificats com a “no propagadors de la flama” d’acord 

amb les normes UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. 

Les canalitzacions i conduccions descrites es subjectaran mitjançant l’estructura d’obra de 

les parets i sostre de l’edifici (pilars, bigues, ... ) de manera que la posterior col·locació de les 

lluminàries s’ajusti el màxim possible a la marcada sobre plànol. 

Les conduccions realitzades amb tub, seran segons les recomanacions de la instrucció ICT-

BT 21. Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 07 Z1-K de 750V en les conduccions amb 

tubs i motllures, i del tipus RZ1-K de 0'6/1kV en els recorreguts per safata, de donar-se el 

cas. 

Per el cable de 750V s’utilitzaran els colors propis per cada funció, següent: 

-Negre, Marró i gris per les fases 

-Blau per el neutre 

-Bicolor per la posta a terra 

No es permeten la composició d’altres colors. 
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Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 

disposaran de conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 

 

 Enllumenat 

L’edifici en les seves zones comunes de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es 

garantiran els nivells mínims d’il·luminació que s’especifiquen en el DB- SU-4 i que es 

concreten en els següents valors: 

-‐ Zona exterior exclusiva per persones (patí i accés ) E > 5 lux 

-‐ Zona interior exclusiva per persones E > 50 lux. 

Per altra banda es donarà compliment als valors d’eficiència energètica de la instal·lació 

d’il·luminació (VEEI) que s’especifiquen al DB H-3 ‘’ Eficiència energètica de les 

instal·lacions d’il·luminació’’. En aquest cas, els valors límits d’eficiència energètica de la 

instal·lació (VEEI) de les aules i de les zones comuns són de 4,0 i 4,5 respectivament. 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de l’interior de l’edifici 

(sala, banys i magatzem) fins a la sortida exterior, garantint en tot moment els segü ents 

nivells d’il·luminació: 

- recorreguts d’evacuació: E ≥ 1 lux 

- instal·lacions manuals de PCI: E ≥ 5 lux 

Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat 

d’Utilització” i en concret la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació 

inadequada”, així com els definits en el DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

Es farà d’acord amb la ITC-BT-28 referent a locals de concurrència pública, locals de reunió, 

treball i sanitaris, sigui quina sigui la seva ocupació en aquest cas un edifici destinat a llar 

d’infants . La ocupació tal i com es defineix a  la memòria referent a la descripció del 

programa funcional, usos i relació de superfícies la ocupació prevista màxima és de 24 

persones. 
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 Enllumenat Interior 

Prescripcions de caràcter general 

 

-‐ El quadre general de distribució s’ha de col·locar en el punt més pròxim 

possible a l’entrada de la connexió de servei o derivació individual. Del quadre 

general sortiran les línies que alimenten directament els aparells receptors. 

-‐ El quadre general de distribució s’instal·larà en un lloc on no tingui accés el 

públic. 

-‐ A tots els quadres elèctrics s’han de disposar els dispositius de 

comandament i protecció per a cada una de les línies generals de distribució i les 

d’alimentació directa a receptors. 

-‐ A les instal·lacions per a l’enllumenat, el nombre de línies secundàries i la 

seva disposició ha de ser tal que el tall de corrent en una qualsevol d’aquestes 

làmpades no afecti més de la tercera part del total de les làmpades instal·lades 

als locals o dependències que s’il·luminen per les esmentades línies. Cada una 

d’aquestes línies ha d’estar protegida al seu origen contra sobrecàrregues, 

curtcircuits,i, si escau, contra contactes indirectes. 

El criteri per determinar el nombre de lluminàries i la seva situació ha estat d’aconseguir un 

nivell lumínic de 300 Lux a les aules i menjador i 200 Lux a les zones de descans. 

S’ha previst la il·luminació següent: 

- Lluminàries suspeses SSL Lux Space BBS491 1xDLED- Compact/3000K per la 

sala polivalent i per els menjadors. 

- Lluminàries suspeses ILUSOL RE DFC 2x36W a la part central de les aules 1,2 y 

3, a la sala de professors i als despatxos. 

- Lluminàries per adossar o suspendre LAMP STEP AIR IP 65, pel porxo d’accés. 

- Lluminàries LAMP SATIN adossar a sostre, amb difusor de policarbonat amb 

làmpada TC-T de 42W pel vestíbul i passadissos. 

- Lluminàries fluorescents ILUSOL FAP T5 1x14W per adossar a sostre, amb 

làmpada incandescent de 14W pel sostre de l’aula de nadons. 

- Lluminàries fluorescents ILUSOL FAP T5 1x80W per adossar a sostre, amb 

làmpada incandescent de 80W pel sostre de l’aula de nadons. 
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- Lluminàries orientables per encastar LAMP PUZZLE amb làmpada dicroica de 

50W en els serveis ,vestuari i magatzems. 

- Lluminàries fluorescents estanques ILUSOL FAP T5 1x80W a la cuina. 

Es considerarà un 80% més d’increment a les potències afectades per làmpades de 

descàrrega. 

L’enllumenat es governarà localment des de l’interior de cada dependència, mitjançant 

mecanismes convenientment ubicats a prop de l’entrada tal i com s’observa a plànols. En el 

dormitori dels nadons el control de l’enllumenat es realitzarà des d’un regulador que 

permetrà adaptar la intensitat llumínica segons les necessitats.  

 

 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. S’instal·larà enllumenat d’emergència a 

totes les aules, als serveis, a la cuina, als menjadors així com als despatxos de professorat i 

de direcció com la sala de reunions de professorat..  

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

L’enllumenat d’emergència s’ha previst perquè entri en funcionament en cas que falli la 

tensió, o baixi fins a un 70 per cent del seu valor nominal. La seva instal·lació serà fixa i 

proveïda de fonts pròpies d’energia.  

 

Aquest enllumenat haurà de tenir una autonomia mínima d’una hora. Estaran col·locats 

en els locals i dependències que s’indiquen en els plànols i s’ha dissenyat segons els 

següents criteris: 

 

- Proporcionar una luminància mínima de 1 Lux en el nivell de terra en els 

recorreguts d’evacuació 

- La luminància mínima serà de 5 lux en els punts en els que es situïn els equips de 

protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres elèctrics de distribució 

d’enllumenat. 
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- La uniformitat de la il·luminació serà menor del 40% entre les luminàncies màxima 

i mínima. 

- En els càlculs s’ha considerat un factor de reflexió nul, i s’ha contemplat u factor 

de degradació de la lluminària. 

 

L’enllumenat d’emergència s’ha situat a les següents zones: 

- Als recorreguts generals d’evacuació 

- Als lavabos generals 

- Als establiments tancats 

- A les sortides d’emergències 

- Als canvis de direcció de la ruta d’evacuació 

- Al quadre de distribució de la instal·lació d’enllumenat ( ha de proporcionar una 

iluminància mínima de 5 lux al nivell d’operació) 

La distribució dels elements d’enllumenat d’emergència es pot veure al plànol 8. 

 

Les emergències estaran formades blocs d’emergència ZEMPER sèrie DIANA de 160 i 

305 lúmens i una autonomia d’una hora. 

E.1.5.CÀLCULS ELÈCTRICS 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de 

tensió són les següents: 

Corrent Trifàsic: 

       (eq.E.1.5) 
      

        (eq.E.1.6) 

Corrent Monofàsic: 
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        (eq.E.1.7) 

        (eq.E.1.8) 

On : 

I = Intensitat del corrent (A) 

W = Potència (W) 

L = Longitud de la línia (m) 

U = Tensió del subministra (V) 

s = Secció del cable de fase (mm²) 

K = Conductivitat, 56 per Cu. 

cos ϕ = Factor de potència. 

La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per altres usos, 

compensables amb les de la derivació individuals i la línia repartidora. 

 

 

 



Projecte Bàsic i Executiu d’Instal·lacions d’una Llar d’Infants  Pàg. 17 

 

E.2. Plànols 

Els plànols de la distribució dels elements elèctrics en planta baixa i planta coberta es troben 

representats al plànols 8 i 9 respectivament. L’esquema unifilar del quadre principal, 

subquadre sala instal·lació i cuina es troben representats als plànols 9,10 i 11 

respectivament. La xarxa de terres es troba representada al plànol número 13. 
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E.3. Amidaments i Pressupost 

El  pressupost d’execució material és de 19.900,00 €, DINOU  MIL NOU CENTSEUROS. 

El pressupost detallat es troba a l’annex Q referent a amidaments i pressupost, al capítol 3 

del pressupost. 
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F.1. Memòria 

F.1.1. Objecte 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

calefacció d’un edifici destinat a llar d’infants, així com exposar les condicions tècniques i 

econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades d’acord amb la 

reglamentació vigent. 

F.1.2.Normativa aplicable 

El present projecte, de conformitat amb: 

- Norma Bàsica de la Edificació sobre l’aïllament tèrmic, i el Reglament de Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions Tècniques Complementàries (ITE) 

F.1.3. Descripció de la instal·lació 

L’edifici consta de la planta baixa. La superfície calefactable és de  533,95 m2, les 

superfícies es distribueixen de la següent manera (Taula.F.1.1): 

 

Superfícies Calefactables 

Zona  Superfície 
(m2) 

Zona 0-1 

anys 

 68,84 

1 Aula 1 36,75 

2 Dormitori 15,63 

3 Biboneria 8,23 

4 Bany-Canviador 8,23 

Zona 1-2 

anys 

 73,71 
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5 Aula 2 44,20 

6 Dormitori 20,74 

7 Bany-Canviador 8,77 

Zona 1-2 

anys 

 68,29 

8 Aula 3 43,25 

9 Dormitori 17,57 

10 Bany-Canviador 7,47 

11 Cuina 24,30 

12 Menjador 49,73 

13 Menjador Personal 14,97 

14 Despatx Direcció 11,17 

15 Despatx 

Professorat 

13,91 

16 Sala de Professors 25,33 

17 Vestuari 11,07 

18 Servei 1 7,91 

19 Servei 2 4,80 

20 Servei Visitants 7,65 

21 Sala Polivalent 34,06 

22 Pas 134,24 

TOTAL 549,95 m2 

Taula.F.1.1. Superfícies Calefactables 
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El sistema de calefacció es un sistema de generació d’aigua calenta i radiadors. Consisteix 

en la distribució d’aigua mitjançant un sistema monotubular de radiadors per a totes i 

cadascuna de les zones calefactables esmentades anteriorment.  

L’aportació i extracció d’aire exterior de les aules es realitza mitjançant un climatitzador que 

incorpora els ventiladors d’impulsió, bateria de calor i una caixa per l’extracció. 

Es dotarà totes les zones de la renovació d’aire reglamentària, segons RITE.  

 

 Sala de caldera 

El local on va instal·lada la caldera compleix la norma UNE 60601. Es destinarà a sala de 

calderes un recinte dissenyat únicament a les instal·lacions. S’utilitzarà una caldera marca 

FERROLI model ECONCEPT tech 35 C. 

La caldera es col·locarà distribuïda segons esquema de plànols, deixant una distància 

mínima de 20 cm entre ella i les parets.  La sortida de fums de la caldera és farà amb 

xemeneies d’acer inoxidable, DINAK o similar de diàmetre adequat i que desembocaran a 

l’exterior 1 metres per sobre del punt més alt de la coberta. 

Tot el circuit de la caldera disposarà dels elements necessaris pel seu bon funcionament, 

d’acord amb l’esquema de principi previst (vàlvules de seguretat, claus de tall d’entrada de 

sortida, termòstats, vas d¡expansió,...) 

 

 Col·lectors i canonades de distribució 

Es sortirà de la caldera amb canonada de coure amb el diàmetre corresponent, fins als 

diferents circuits, que a continuació es detallen: 

-‐ Calefacció 

-‐ Circuit ACS 

La instal·lació de calefacció serà monotub amb emissors, amb vas d’expansió e impulsió 

mitjançant bomba circuladora, instal·lada a la mateixa caldera. 
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 Calefacció 

Es realitzaran en total 4 anells, depenent de la superfície de l’habitatge, amb un màxim de 

set emissors per anell. La distribució dels emissors en els diferents anells es pot veure en el 

plànol 14. 

 

 Producció d’aigua calenta sanitària 

La producció d’aigua calenta sanitària s’efectuarà mitjançant la mateixa caldera mixta sense 

acumulació. Pel càlcul de la potència necessària de la caldera, es farà servir el criteri del 

decret d’ecoeficiència que estableix un consum mitja de 4 l/ persona·dia. 

En aquestes condicions d’ús i amb 24 persones, 48 l/dia i tal i com es pot veure a l’Annex G 

corresponent a la instal·lació de captació solar tèrmica,la necessitat es de 7005 MJ/any. 

F.1.4 Paràmetres de càlcul i disseny 

 
 Condicions interiors i exteriors de càlcul 

Es farà d’acord amb el Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol, per el que s’aprova el 

Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis: 

 Benestar i Higiene(RITE IT 1.1): 

IT 1.1.4.1. Exigència de qualitat tèrmica de l’ambient: 

Es considera satisfeta en el disseny i dimensionat de la instal·lació tèrmica, si els paràmetres 

que defineixen el benestar tèrmic, com la temperatura seca de l’aire i operativa, la humitat 

relativa, temperatura radiant mitja del recinte, velocitat mitjana de l’aire a la zona ocupada i 

intensitat de la turbulència es mantenen a la zona ocupada dins dels valors establerts a 

continuació: 
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Temperatura operativa i humitat relativa 

 Els valors de la temperatura operativa i de la humitat relativa estaran compresos 

entre els límits que s’indiquen a continuació (taula 1.4.1.1 del RITE IT 1.1) (Taula.F.1.2): 

 

Estació Tª operativa (ºC) Humitat relativa (%) 

Estiu 23 ... 25 45 ... 60 

Hivern 21 ... 23 40 ... 50 

Taula.F.1.2: Valors temperatura i humitat relativa 

 Velocitat mitjana de l’aire 

La velocitat de l’aire a la zona es mantindrà dins dels límits del benestar, tenint en compte 

l’activitat de les persones i la vestimenta, així com la temperatura de l’aire i la intensitat de la 

turbulència. Per valors de temperatura seca t de l’aire dins dels marges de 20 a 27 ºC: 

 

-‐ Amb difusió per barreja, intensitat de turbulència del 40 % i PPD (percentatge 

estimat d’insatisfets) de l’aire del 15 %: V = t/100 – 0,07 m/s 

-‐ Amb difusió per desplaçament, intensitat de turbulència del q5 % i PPD per corrents 

d’aire menor del 10 %: V= t/100 – 0,1 m/s 

IT 1.1.4.2. Exigència de qualitat de l’aire interior: 

L’edifici disposarà d’un sistema de ventilació per a l’aportació del suficient caudal de l’aire 

exterior que pugui evitar, en els diferents recintes en els que es realitzi una activitat humana, 

la formació d’elevades concentracions de contaminants, d’acord amb el que s’estableix a 

l’apartat 1.4.2.2 i següents. 

Categories de qualitat de l’aire interior en funció de l’ús dels edificis: 

En funció de l’és de l’edifici, en aquest cas el local està destinat a llar d’infants,  la categoria 

de l’aire interior (IDA) al que ha d’arribar és el IDA 1 que correspon a aire d’òptima qualitat. 
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Caudal mínim de l’aire exterior de ventilació 

El caudal mínim de l’aire exterior de ventilació necessari per a arribar a la categoria de 

qualitat de l’aire interior ( IDA 1) es calcularà mitjançant el mètode indirecte de caudal d’aire 

per persona. 

Per la categoria de IDA 1 el caudal d’aire exterior per persona es de 20 dm3/s (taula 1.4.2.1 

del RITE IT 1.1) 

Filtració de l’aire exterior mínim de ventilació 

L’aire exterior de ventilació, s’introduirà degudament filtrat a l’edifici.  

La qualitat de l’aire exterior es classifica com ODA 2 i , els filtres seran del tipus F7/F9 (taula 

1.4.2.5 del RITE IT 1.1). 

Aire d’extracció 

En funció de l’ús de l’edifici l’aire d’extracció es classifica com AE 1 (baix nivell de 

contaminació). Aquest aire pot ser retornat als locals (IT 1.1.4.2.5.3). 

IT 1.1.4.3. Exigència d’higiene 

Preparació d’aigua calenta per a usos sanitaris 

A la preparació d’aigua calenta per a usos sanitaris es complirà amb la legislació vigent 

higienico-sanitària per a la prevenció i control de legionel·losis. 

IT 1.1.4.4. Exigència de qualitat de l’ambient acústic 

La instal·lació tèrmica de l’edifici ha de complir l’exigència del document DB-HR. Protecció 

enfront al soroll del CTE, que l’afectin. 

Exigència de eficiència energètica(RITE IT 1.2): 

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de 

manera que es redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, 

com a conseqü ència, de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants 

atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que 
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permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies 

residuals, complint els requisits segü ents: 

IT 1.2.4.1. Caracterització i quantificació de l’exigència d’eficiència energètica 

Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i transport de 

fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves prestacions, en qualsevol 

condició de funcionament, estiguin el més a prop possible al seu règim de rendiment màxim. 

IT 1.2.4.2. Distribució de calor i fred 

Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 

tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals amb 

temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació. 

IT 1.2.4.3. Regulació i control 

Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris perquè es 

puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals climatitzats, ajustant, al 

mateix temps, els consums d’energia a les variacions de la demanda tèrmica, així com 

interrompre el servei. 

IT 1.2.4.4. Comptabilització de consums 

Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de comptabilització perquè 

l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per permetre el repartiment de despeses 

d’explotació en funció del consum, entre diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la 

demanda de diferents usuaris. 

IT 1.2.4.5. Recuperació d’energia 

Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la recuperació 

d’energia i l’aprofitament d’energies residuals en el cas que l’expulsió de l’aire a l’exterior per 

mitjans mecànics sigui superior a 0,5 m3/s, en aquest cas al ser de 0,48 m3 /s no li es 

d’aplicació la IT 1.2.4.5.  
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IT 1.2.4.6. Utilització d’energies renovables 

Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb l’objectiu 

de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici. 

Seguretat(RITE IT 1.3): 

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de 

manera que es previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres 

capaços de produir danys i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, 

així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties. 

Condicions exteriors màximes : 

  Temperatura hivern  2ºC (275,15 K) 

  Humitat relativa  80% 

 Condicions interiors : 

Aules  

  Temperatura   21ºC (294,15 K) 

  Humitat relativa  40% 

 
 Descripció dels tancaments: 

Per establir les necessitats tèrmiques de l’edifici es necessari determinar cadascun dels 

tancaments del mateix que estan en contacte amb l’exterior o amb els locals no climatitzats i 

els coeficients de transmissió de calor dels diferents elements constructius. 

Els coeficients s’obtenen a partir de la fórmula següent: 

        
(eq.F.1.1) 
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On: 

 es la suma de les diferents resistències tèrmiques de les capes que formen el 

tancament ,i. 

hc, hi:son els coeficients de convecció relatius a la transmissió de calor entre les superfícies 

externes de l’estructura i l’aire en contacte amb ella. 

S’han considerat uns tancament amb els següents valor de transmissió de calor següents: 

Vidre    4,4W/m².K 

Fusta    4,4W/m².K 

Mur exterior   0’73W/m².K 

  Coberta   0’41W/m².K 

  Paret interior   0,73W/m².K 

  Mur interior   0,73W/m².K 

  Sòl    0’50W/m².K 

Forjat    0,41W/m².K 

 
 Valors de infiltració 

S’ha considerat que les infiltracions a través de portes i finestres equival a 1 renovació/hora. 

 

 Càlculs de les xarxes de canonades. 

Canonades: La base considerada per el càlcul de la xarxa de canonades son les següents. 

 Velocitat màxima :   1’6 m/s 

  Pèrdua de pressió màxima :  40 mm.c.a./m 
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Les canonades estaran aïllades en els trams que circulin per locals no calefactats a base 

d’espuma flexible tipus ARMAFLEX o equivalent segons s’especifica en el RITE. 

Es col·locaran tots els elements necessaris per el seu funcionament, tal com suports, 

vàlvules, etc. 

El càlcul i dimensionat de la secció en cada tram de canonada, està en funció de: 

 

€ 

Δp =
V 2 .Pe .L
Z.g.Df         (eq.F.1.2)

 

Essent: 

 Δp Pèrdua de càrrega en kg/m² 

 V Velocitat en m/s 

 Pe Pes específic. 

 L Longitud. 

 g Acceleració de la gravetat en m/s2. 

 Df Diàmetre interior del tub en m. 

 Z Coeficient de fricció. 

Amb ell, a partir del diàmetre de sortida de la caldera, es reduirà el diàmetre 

progressivament i segons les necessitats. 

F.1.5. Sorolls i vibracions 

En zones de normal ocupació de locals habitables i en el propi edifici, no es produiran, com 

a conseqüència del funcionament de la instal·lació, nivells de pressió ni pertorbacions per 

vibracions no superiors als valors indicats en la IT.IC.02-p.5. 

F.1.6. Exigències de seguretat. Sala de Calderes 

Tant els aparells com les instal·lacions disposaran d’elements de seguretat contemplats en 

el RITE, Climatització i Aigua Calenta Sanitària, tal com es recull i es justifica en el present 

projecte. Tal com vàlvules de seguretat, dispositius de seguretat de tall d’energia, protecció 
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contra incendis, indicacions de seguretat a l’interior i exterior de la Sala de calderes i en la 

zona d’emmagatzematge de combustible. 

La caldera es situarà en un recinte exclusiu construït a l’efecte, separat  de l’edifici per mitjà 

d’una porta resistents al foc EI2-60-C5. 

Així mateix, la sala de calderes disposarà de ventilació suficient per la combustió i per que la 

temperatura de l’ambient no superi els 35ºC, aconseguida mitjançant obertures amb reixes 

de protecció d’àrea lliure mínima de 5 cm2/kW. 

F.1.7. Energia solar 

El criteri de disseny del sistema de producció de ACS ha estat el de garantir el màxim estalvi 

energètic i la protecció del medi ambient cobrint les necessitats de ACS mitjançant els 

col·lectors solars amb el suport de la caldera. 

La superfície de captadors solars seleccionada com a òptima per a complir els objectius de 

confort, economia i protecció del medi ambient ha estat de 4,6 m2, amb captadors plans 

model WOLF CFK -1  amb una superfície d’absorció de 2,3 m2. La cobertura de les 

necessitats de ACS amb energia solar es del 72% de l’energia total anual necessària, evitant 

l’emissió de grans quantitats de gasos contaminants. Els resultats estan desenvolupats a 

l’apartat de càlculs. 

F.2. Càlculs 

F.2.1.Càlcul necessitats tèrmiques dependències 

 
• Transmissió a traves dels tancaments: 

La transmissió a traves dels tancaments es calcula mitjançant la fórmula: 

        (eq.F.2.3) 

on: 

Q: Calor sensible aportada mitjançant transmissió 

K: Coeficient de transmissió de calor del tancament 
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S: Superfícies del tancament 

: Salt tèrmic entre la part interior i exterior del tancament 
• Ventilació: 

La potència de ventilació està determinada pel caudal d’aire i l’increment entàlpic: 

        (eq.F.2.4) 

on: 

Q: Calor aportada (sensible i latent) mitjançant la radiació 

: Caudal en Kg/s 

Ah: Increment d’entalpia entre l’aire de ventilació i retorn. 

 
• Suplement segons orientació: 

En funció de la orientació de les parets que composen l’edifici les càrregues tèrmiques 

calculades es veuran augmentades en un %, segons la taula següent (Taula.F.2.3): 

 

ORIENTACIÓ SUPLEMENT 
% 

S 0,00 

SO 7,00 

O 15,00 

NO 18,00 

N 20,00 

NE 15,00 

E 10,00 

SE 3,00 
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O 0,00 

Taula.F.2.3: Suplement en funció de la orientació 

A continuació es mostra la taula resum de les càrregues tèrmiques necessàries per a cada 

dependència (Taula.F.1.4): 
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Taula.F.1.4: Taula resum carregues tèrmiques necessàries 

F.2.2. Càlcul de la sistema monotub 

Tal i com s’ha comentat abans, la instal·lació de calefacció serà monotub amb emissors, 

amb vas d’expansió e impulsió mitjançant bomba de circulació, instal·lada a la mateixa 

caldera. Es disposarà de 4 anells amb un màxim de set emissors per anell. 

A les instal·lacions monotubulars s’utilitzen nomes un sol tub a través de qual, i mitjançant 

vàlvules especials, es va subministrant, succesivament, aigua calenta a tots els radiadors 

per a tornar finalment a la caldera. 

La diferència bàsica respecte al sistema bitubular consisteix en que l’aigua a mesura que 

avança a l’anell passant per els emissors, es va refredant cedint el calor als radiadors. 

Mètode del caudal constant 

El mètode consisteix a desviar, mitjançant la vàlvula del radiador, un percentatge fixe de dit 

caudal que, normalment, es del 40%. En primer lloc i d’acord amb els requeriments 

calorífics, a cada radiador se li asigna un determinat número d’elements (Càlcul tèrmic). 

Posteriorment es calculan les pèrdues de càrrega per a escollir un circulador convenient 

(Càlcul hidràuilc). 
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 Càlcul Tèrmic 

• Caudal Circulant: 

Cal comentar que per raons de seguretat cal multiplicar el caudal d’aigua que s’ha de 

subministrar per un factor de la taula adjunta (Taula.F.2.5) en funció del número de 

radiadors i de l’ordre del radiador respecte la caldera. 

FACTOR CORRECCIÓ 

Número d’emissors de l’anell 
Ordre emissor a 

l’anell 

4 5 6 7 

1º 1,03 1,01 1,00 0,90 

2º 1,10 1,07 1,05 1,04 

3º 1,17 1,13 1,10 1,08 

4º 1,25 1,19 1,15 1,12 

5º - 1,25 1,20 1,16 

6º - - 1,25 1,20 

7º - - - 1,25 

Taula.F.2.5: Factor correcció en funció dels emissors i ordre a l’anell 

 

• Temperatures: 

Es calcularà les temperatures per a obtenir així el salt tèrmic i, conseqüentment, adjudicar a 

cadascun l’apropiat número d’elements. 

La regulació es realitza les temperatures a cada radiador mitjançant claus monotub. 

Direm que: 

: temperatura d’entrada a cada radiador numerat. 

: temperatura de sortida a cada radiador en ºC 
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: temperatura mitja de cada radiador en ºC 

: temperatura del distribuïdor entre el radiador “m” i el radiador següent ) 
radiador “n”. 

Q: Caudal que circula per el distribuïdor (constant) 

: Caudal que circula per els radiadors (% fijo de Q) 

A cada radiador tindrem: 

, en ºC      (eq.F.2.5) 

Tenint en compte la fórmula general d’aportació de calories  (eq.F.2.2.7) i 

aïllant  tenim que: 

, en ºC       (eq.F.2.6) 

Per últim, considerant la temperatura de l’aigua del distribuïdor desprès del pas per cada 

radiador, tenim que: 

,      (eq.F.2.7) 

d’on: 

, en ºC     (eq.F.2.8) 

S’han escollit radiadors marca FERROLI model EUROPA (Gràfic.F.2.1): 
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Gràfic.F.2.1: Detall radiador model Europa marca FERROLI 

S’ha considerat dos mides de radiadors model Europa, el model Europa 450C i el model 

Europa 800C en funció de la potència per element(Gràfic.F.2.2). 

 Els elements poden ser a grupats amb un mínim de 2 elements i un màxim de 14 

elements: 

 

  

 

 

 

 

Gràfic.F.2.2: Especificacions tècniques radiador model Europa marca FERROLI 

A continuació es mostra els càlculs dels anells que composen la instal·lació de l’edifici 

(Taula.F.2.2.6): 
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Taula.F.2.6: Càlcul dels anells , sistema monotubular de calefacció 

Càlcul Hidràulic 

Trams Comuns 

Com que els caudals circulants son constants a cada circuit considerem només la seva 

longitud total: 

CIRCUIT 1 (C1): (B-1-2-3-4-5-6-7-C): 47,70 m 

CIRCUIT 2 (C2). (B-1-2-3-4-5-6-7-C): 44,80 m 
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CIRCUIT 3 (C3). (B-1-2-3-4-5-6-7-C): 46,80 m 

CIRCUIT 4. (C4) (B-1-2-3-4-5-6-7-C): 85 m 
TR
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C1 139,05 20 0,15 47,70 11,09 58,79 55,00 385,00 5,692,50 6,077,50 

           

C2 74,80 20 0,10 44,80 11,09 25,00 50,00 350,00 5,685,00 6,035,00 

           

C3 180,84 20 0,20 46,80 11,09 57,89 50,00 665,00 5,549,50 6.214,50 

           

C4 264,65 20 0,29 85,00 11,09 96,09 35,00 1.960,00 4,301,50 6,261,50 

Taula.F.2.7: Resum dades instal·lació anells 

Càlcul Caldera 

Convindrà que la potència de la caldera sigui superior a la suma de càrregues tèrmiques 

necessàries per les estances: 

P.caldera = 1,2 ·(P.anell 1+P.anell 2+P.anell 3+P.anell 4) = 1,2 · 17.339,35 = 20.807,98 W 

S’escollirà una caldera marca FERROLI model ECONCEPT tech 35 C de potència útil 

màxima de 36,7 kW (Gràfic.F.2.3), tipus de caldera de condensació de màxim rendiment per 

a calefacció i producció d’Aigua Calenta Sanitària (ACS). 

 



Pàg. 24  Annex F: Instal·lació de Calefacció 

 

 

Gràfic.F.2.3: Detall caldera marca FERROLI marca ECONCEPT tech 35C 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic.F.2.4: Especificacions tècniques caldera marca FERROLI marca ECONCEPT tech 

35C 
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F.3. Plànols 

L’esquema de distribució de radiadors es pot veure representat al plànol número 14.
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F.4. Amidaments i Pressupost 

El  pressupost d’execució material és de 32.951,98 €, TRENTA DOS MIL NOU-CENTS  

CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO. 

El pressupost detallat es troba a l’annex Q referent a amidaments i pressupost, al capítol 4 

del pressupost. 
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G.1. Memòria 

G.1.1. Objecte 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació d’energia 

solar d’un edifici destinat a llar d’infants, així com exposar les condicions tècniques i 

econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades d’acord amb la 

reglamentació vigent. 

G.1.2. Normativa aplicable 

El present projecte, de conformitat amb: 

- Reial Decret 1618 del 4 de Juliol de 1980, (B.O.E. Agost 1980) i complint amb la Norma 

Bàsica de la Edificació sobre l’aïllament tèrmic 

-Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions 

Tècniques Complementàries (ITE) 

-Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en el seu apartat de Exigències bàsiques d’estalvi 

d’energia (HE 4), per a la contribució mínima d’aigua calenta sanitària.  

-Ordenança solar tèrmica de Barcelona, de 2006. 

G.1.3. Dades relatives a l’emplaçament 

L’edifici es troba ubicat a Barcelona i es tracta d’un edifici aïllat: 

• Emplaçament: Barcelona 

• Altitud sobre el nivell del mar: 39m 

• Temperatura mínima històrica: -7ºC 

• Zona climàtica segons CTE: II 

• Zona climàtica segons Decret d’ecoeficència: III 

• Latitud: 41º,23’ Nord 

• Longitud: 2º,11’ Est 

A continuació es mostra una taula resum amb els valor de H (mitja mensual de radiació 

diària sobre superfícies horitzontal en J/dia·m2  i els valors de temperatura ambient mitjana 

mensual en ºC segons l’Atlas de radiació tèrmica (Taula.G.1.1): 
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MES DIES H (J/dia·m2) Ta (ºC) 

Gener 17 6,80E+06 9,5 

Febrer 16 9,65E+06 10,3 

Març 16 1,39E+07 12,3 

Abril 15 1,85E+07 14,6 

Maig 15 2,23E+07 17,7 

Juny 11 2,40E+07 21,5 

Juliol 17 2,34E+07 24,3 

Agost 16 2,04E+07 24,3 

Setembre 15 1,61E+07 21,9 

Octubre 15 1,14E+07 17,6 

Novembre 14 7,73E+06 13,5 

Desembre 10 6,04E+06 10,3 

Taula.G.1.1: Mitja mensual de radiació diària en superfícies horitzontals 

G.1.4. Descripció de la instal·lació d’energia solar 

El criteri de disseny del sistema de producció de ACS ha estat i de garantir el màxim estalvi 

energètic i la protecció del medi ambient cobrint les necessitats de ACS mitjançant els 

col·lectors solars amb el suport de la caldera. 

La circulació serà forçada amb sistema indirecte. El sistema a instal·lar constarà del 

subsistema de captació mitjançant captadors solar, anticongelant i inhibidors de la corrosió 

en circuit tancat, del subsistema d’emmagatzematge amb aigua de circuit tancat, sense risc 

per tant de legionel·losi, i sistema de distribució i intercanvi amb consum format per 

bescanviadors de calor situat a la sala d’instal·lacions de l’edifici. Finalment el subsistema de 

suport amb altres energies (caldera mixta mural) garanteix el servei d’aigua calenta en tot 

moment. 
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L’acumulació solar serà centralitzada amb serpentí interior a l’acumulador com a element de 

bescanvi.  

El circuit primari solar serà tancat amb anticongelant (panells solars a acumulador central). 

La segona part del circuit serà també tancat i anirà des de l’acumulador central fins al 

bescanviador. 

El circuit secundari solar serà tancat i anirà des del bescanviador fins  a la caldera mural. 

Necessitats d’aigua: 

 

• Als circuits tancats (primari i secundari) caldrà la connexió per assegurar la pressió 

pertinent de treball. Provindrà del comptador d’aigua sanitària de xarxa de la 

comunitat. 

• A l’edifici es connectarà del seu subministrament d’aigua sanitària a la caldera mural, 

per generar l’ACS a consumir en dit edifici. L’aigua provindrà del comptador de xarxa 

de l’edifici.  

La solució adoptada contempla la instal·lació d’un camp de col·lectors ubicats a la teulada, a 

la vesant sud. Aquest camp de col·lectors solars plans estaran situats a sobre de la teulada 

la qual té una inclinació de  0º. Estaran orientats el sud amb un azimut de 45º. 

El camp de col·lectors estarà format per 2 panells . Els 2 panells es connectaran en paral·lel 

per entrar conjuntament cap a l’acumulador central. 

Cada grup disposarà d’un purgador des airejador i una vàlvula d’equilibrat al circuit de retorn 

per tal d’equilibrar els cabals de disseny per a cada grup i evitar circuits preferencials. 

La fila de 2 panells s’ubicaran en una estructura metàl·lica a sobre de la teulada, de forma 

alineada. 

 

 

 

-‐ Sistema de Captació 
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La superfícies de captadors solars seleccionada com a òptima per a complir les restriccions 

de confort, economia i protecció del medi ambient ha estat de 4,6 m2, amb captadors plans 

model Wolf CFK-1 amb una superfícies d’absorció de 2,3 m2, orientats en direcció 0º 

respecte el sud i la inclinació de la placa serà de 45ºC. La cobertura de les necessitats de 

ACS amb energia solar és de 72 % de l’energia total anual necessària, evitant l’emissió de 

grans quantitats de gasos contaminants. Els resultats estan desenvolupats a l’apartat de 

càlculs. 

-‐ Sistema d’acumulació 

El sistema d’acumulació és centralitzat, és a dir, hi ha un interacumulador a la sala 

d’instal·lacions amb una capacitat de 300 litres. L’intercanvi es realitzarà a través d’un 

serpentí interior. Haurà de garantitzar una pressió màxima de servei de 10 bar. 

 

-‐ Sistema d’intercanvi: 

El sistema d’intercanvi està composat per un intercanviador exterior que tindrà una potència 

amb un valor superior a 600 vegades l’àrea total de captació. 

 

-‐ Circuits hidràulics: 

Hi haurà dos circuits primaris tancats i independents: el circuit primari solar pròpiament dit i 

la segona part del circuit primari que correspon a la part del circuit tancat que va des de 

l’acumulador central fins als bescanviadors de l’edifici. 

El circuit primari està composat per les canonades que connecten els captadors solars entre 

si, i a aquests amb el sistema d’intercanvi. Es realitzarà amb canonada de coure. El mètode 

utilitzat per trobar el diàmetre de les canonades s’indica a l’apartat de càlculs. 

A cada bateria de captadors l’entrada del fluid tèrmic es realitza per l’extrem inferior del 

primer col·lector i la sortida per l’extrem superior de l’últim. L’entrada tindrà una pendent 

ascendent en el sentit de l’avanç del fluid del 1%. 

S’ha calculat el circuit hidràulic per un cabal de disseny de 50 l/h·m2, el que suposa un cabal 

total de 115 l/h. 
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Les canonades que discorren per l’exterior aniran aïllades segons s’indica al RITE (IT 1 

apartat 1.2.4.2) per tal d’evitar pèrdues de calor. 

A continuació es mostra la taula resum dels espessors mínims d’aïllaments en mm de 

canonades d’aigua calenta que discorren per l’exterior d’edificis segons RITE (Gràfic.G.1..1): 

 

 

 

 

Gràfic.G.1.1: Espessors mínima d’aïllaments segons RITE. 

Al plànol 15 corresponent a l’esquema de la instal·lació d’energia Solar s’inclou esquema 

connexionat dels diferents elements que composen el sistema, amb indicació dels diàmetres 

utilitzats a cada tram. 

La segona part del circuit primari, des de l’acumulador fins als bescanviadors de l’edifici, té 

com fluid caloroportador només aigua sense barreja. El motiu és que no es preveu que mai 

aquest fluid arribi a temperatures mínimes extremes de sota 0º, a més així s’eviten pèrdues 

tèrmiques al fluid. 

 

-‐ Canonades: 

Circuit primari i secundari 

Canonades: coure semidur per al circuit primari (Cu) 

Unions: sistema de soldat per capil·laritat en plata 

Gruix nominal: d’1,5 mm per als calibres de 18 a 54 mm exterior 

Per al càlcul de les canonades es tindrà en compte que existeix una pressió que obligui al 

fluid a circular i compensi les pèrdues pels fregaments que es produeixin en moure’s el fluid, 

de manera que es mantingui la velocitat de circulació dins d’uns marges acceptables per tal 

de no poder produir soroll. 
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El fregament que experimenta el fluid en circular per les conduccions es calcularà amb la 

fórmula següent: 

       (eq.G.1.1) 

On:  

:  pèrdua de càrrega o fregament en la conducció llisa, en metres de columna plena de 

fluid que circula en la conducció 

L:  Longitud de la conducció (m) 

V:  velocitat mitjana de circulació del fluid (m/s) 

g: acceleració  de la gravetat (9,81 m/s2) 

D: diàmetre interior de la canonada (m) 

F: coeficient de fregament 

El valor de la pèrdua de càrrega es pot obtenir a partir de taules calculades segons normes 

UNE 19.040 i UNE 19.041, segons cabal, el diàmetre i la temperatura del fluid o les 

subministrades pels fabricants. 

Les resistències aïllades o individuals són aquelles que tenen lloc en els accessoris tal com 

colzes, derivacions, canvis de secció, vàlvules, etc. 

Aquesta pèrdua de càrrega que experimenta el fluid és proporcional a la pressió dinàmica 

que existeix a l’accessori. 

Les canonades es calculen de forma que la pèrdua de càrrega en trams rectes sigui inferior 

a 30 mm c.a., sense sobrepassar una velocitat d’1,6 m/s. 

El dimensionament i disposició de les canonades es realitzarà de forma que la diferència 

entre els valors extrems de pressió diferencial en el subministrament dels diferents aparells 

alimentats per una mateixa bomba no sigui superior al 15% del seu valor mitjà. 
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Les conduccions s’instal·laran, preferentment, paral·leles a les línies de l’edifici. En l’alineació 

de les conduccions no hi haurà desviacions superiors al 2%. Totes les conduccions , 

vàlvules, etc, s’instal·laran suficientment separades d’altres materials o obres, de manera 

que assegurin una circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d’aire i 

permetent el fàcil drenatge dels diferents circuits. Per això es mantindran pendents mínims 

de 5 mm/m en sentit ascendent per a l’evacuació de l’aire, o descendent per al desguàs del 

punt baix. 

S’instal·laran purgadors d’aire en els punts més alts i drenatges en els punts més baixos, 

quedant inclosos en el subministrament les vàlvules de bola o papallona, canonades de 

purga, desguàs, col·lector obert de desguassos de purgues de botellons i, en general, tots 

els elements necessaris fins a l’injert en el baixant de la xarxa general de desguassos o 

clavegueró. 

El diàmetre mínim de la canonada de desguàs serà de 22 mm. La canonada s’instal·larà de 

forma que permeti una lliure expansió sense causar desperfectes  a altres obres o a l’equip 

al qual es trobi connectada, equipant-la amb suficients dilatadors o litres de dilatació i 

anclatges lliscants. Els recorreguts horitzontals de les conduccions d’aigua hauran de tenir 

una inclinació ascendent, realitzada per mitjà de conduccions excèntriques en les unions on 

s’efectua un canvi de diàmetre. 

Les conduccions s’hauran de tallar amb precisió i en les unions presentaran un tall sense 

rebaves. Sobretot en les de coure, els extrems de les conduccions es llimaran en xamfrà per 

facilitar i donar robustesa a la soldadura. En les unions embridades es muntarà una junta 

flexible de goma, amiant i klingerit. 

Els suports de les conduccions estaran distanciats 1 m per conduccions de fins a ¾”, 2m per 

conduccions entre 1” i 1½” i 3 m per conduccions superiors. El suport de les conduccions es 

realitzarà amb preferència en punts fixos i parts centrals dels recorreguts de les 

conduccions, deixant lliures les zones de possible moviment, tal com corbes, etc. Les unions 

entre suports i conduccions es realitzaran mitjançant un element elàstic per evitar possibles 

sorolls, vibracions i dilatacions. En els trams rectes de més de 5 m els suports seran del 

tipus guia o guiats. 

Sempre que les conduccions travessin obres de construcció o de formigó es disposarà de 

maniguets passamurs per permetre el pas de la conducció sense estar en contacte amb 
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l’obra de fàbrica. Aquests maniguets seran de diàmetre suficientment ampli per permetre el 

pas de la conducció aïllada sense dificultat i quedaran enrasats amb els pisos o envans en 

què quedin encastats. Els espais lliures entre maniguets i conduccions s’ompliran amb 

silicona o similar. Els maniguets sobresortiran com a mínim 3 mm de la part superior de 

paviments. 

S’instal·laran dilatadors tèrmics lliscants o de molla en les conduccions, sempre que es 

disposi de trams rectes entre suports guia superiors a: 

-‐ 5 m canonada de 22 mm 

-‐ 6 m canonada de 28 mm 

-‐ 7 m canonada de 35 mm 

-‐ 9 m canonada de 50 mm 

-‐ 11 m canonada de 65 mm 

-‐ 13 m canonada de 80 mm 

Preferiblement les canonades seran vistes. Aniran totes aïllades tèrmicament amb escuma 

elastomèrica segellada, i les exteriors l’acabat ser`a amb planxa d’alumini. El gruix mínim 

d’aïllant tèrmic a utilitzar serà l’estipulat per la ITE 02.10 que per una temperatura màxima de 

la xarxa variable entre 40 a 100 ºC i un diàmetre menor o igual a 35 mm és de 20 mm 

d’espessor. 

 

-‐ Fluid Caloraportant: 

Donat que existeix risc de gelades, el fluid emprat serà aigua sola o desmineralitzada amb 

additius estabilitzants i anticorrosius i amb anticongelant. 

 

 

-‐ Circulador: 

El circulador per a ACS té les característiques següents: 

o Caudal nominal: 115 l/h 

o Pressió nominal: 5,15 mca 
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o Potència nominal: 20 W 

o Tensió de funcionament: II- 230V- 50 Hz 

 

-‐ Dipòsit d’expansió tancat: 

S’instal·larà un dipòsit d’expansió tancat de tipus indirecte (amb diafragma) de les següents 

característiques: 

 

o Capacitat total: 50 l 

o Pressió màxima de treball: 6,0 bar 

o Pressió d’ omplerta: 0,7 bar 

o Pressió tarat vàlvula de seguretat: 3,0 bar 

 

-‐  Vas d’expansió: 

El vas d’expansió té com a missió absorbir la dilatació del fluid i assegurar un mínim de 

pressió al circuit. En el càlcul tindrem en compte que la instal·lació podrà estar parada i, en 

aquests casos, es pot generar un apreciable sobreescalfament i, per tant, una elevada 

vaporització del circuit primari. 

Cada circuit disposarà d’un vas d’expansió. Per tal d’absorbir aquesta vaporització a través 

del tanc d’expansió i per evitar vessaments, s’han destriat  vasos tancats de volum 

apreciable. 

El volum nominal del vas d’expansió es calcularà segons: 

     (eq.G.1.2) 

On:  

=  volum nominal en litres. 

=  reserva de volum de seguretat;  = *(0,01...0,02) en litres i 1 litre com a mínim. 
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=  volum total de la instal·lació en litres. 

=  augment del volum en escalfar-se la instal·lació;  = *  

=  coeficient  d’expansió: 0.07 

=  sobrepressió final admissible en bar;  =  - 0,5 

=  pressió d’escapament de la vàlvula de seguretat; 6 bar en el nostre cas 

=  pressió inicial de nitrogen del vas d’expansió en bar; = 1,5 bar + 0,1*h 

=  alçada estàtica de la instal·lació en metres 

=  nombre de col·lectors 

=  capacitat dels col·lectors en litres; 1,3 litres/unitat 

= 50 litres 
 

-‐ Sistema de Control: 

El control de funcionament normal de les bombes serà sempre de tipus diferencial i deu 

actuar en funció de la diferència entre la temperatura del fluid portador en la sortida de la 

bateria de col·lectors i la del dipòsit d’acumulació. 

El sistema de control actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no estiguin en 

marxa quan la diferència de temperatures sigui menor que 2ºC i no estiguin parades quan la 

diferència sigui major que 7ºC. 

 

 

-‐ Bombes 
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Seran necessàries dos bombes, una per cadascun dels circuits tancats primaris, entre 

col·lectors i l’acumulador-bescanviador i entre l’acumulador-bescanviador i els 

bescanviadors de cadascun dels habitatges. Ambdues seran dobles de cabal variable. 

G.1.5. Càlcul consums ACS 

Per el càlcul de la demanda d’energia solar s’ha tingut en compte el Decret d’ecoeficiència 

de la Generalitat de Catalunya i el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Així doncs, el consum total d’ACS serà el resultat d’aplicar les dues normatives i considerar 

com a vàlida la més restrictiva. 

 

-‐ Codi Tècnic de l’edificació 

Hi ha un total de 20 alumnes i el servei de dinar és tipus catering, per aquest fet es 

consideren els dinars com a esmorzars: 

nº alumnes = 20 

nº esmorzars = 20 

C1 Consum dia/alumne=  3 l/dia 

C2 Consum dia/esmorzar= 1 l/dia 

Zona Climàtica : II 

Consum Total Ct= 80 l/dia 

Cobertura mínima d’ACS amb Captació Solar: 30 % 

 

-‐ Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 

Hi ha un total de 24 persones i es considera escola sense dutxes. 

C Consum persona dia/persona: 4 l/dia 
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Zona Climàtica : III 

Consum Total Ct= 96 l/dia 

Cobertura mínima d’ACS amb Captació Solar: 50 % 

S’aplicarà el Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya segut a que té una 

demanda d’ACS superior al Codi Tècnic. 

G.1.6. Càlculs  

A continuació es mostren els càlculs de la instal·lació solar. 

 

• DADES DE DISSENY 

DADES RELATIVES A L’EMPLAÇAMENT: 
• Emplaçament:      Barcelona 

• Altitud sobre el nivell del mar:    39m 

• Temperatura mínima històrica:   -7ºC 

• Zona climàtica segons CTE:     II 

• Zona climàtica segons Decret d’ecoeficència: III 

• Latitud:      41º,23’ Nord 

• Longitud:      2º,11’ Est 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 3 corresponent a dades relatives de l’emplaçament els 

valors de la mitja mensual de radiació sobre superficies horitzontal i la temperatura ambient 

mitja mensual son els següents (Taula. G.1.2): 

 

 

 

 

 

MES DIES H (J/dia·m2)  Ta (ºC) 

Gener 17 6,80E+06 9,5 

Febrer 16 9,65E+06 10,3 

Març 16 1,39E+07 12,3 

Abril 15 1,85E+07 14,6 
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Taula.G.1.2: Mitja mensual de radiació i de temperatura ambient 

 

• CÀRREGA DE CONSUM D’AIGUA CALENT SANITÀRIA 

L’edifici es destinarà a CENTRE ESCOLAR SENSE DUTXES (segons Decret 

d’ecoeficiència) amb un total de 24 persones, 20 alumnes i 4 professors. 

S’estableix un consum de 4,0 litres d’aigua calenta sanitària per persona i dia, a una 

temperatura de servei de 60,0 ºC. 

L’acumulació es realitzarà a 60,0 ºC i ek rendiment tèrmic de la instal·lació de distribució 

d’ACS es considera del 90 %. 

Es te en compte un perfil de consum mensual tipus ‘’Demanda constant anual’’ i els valors 

de temperatura d’aigua de la xarxa per a la localitat, els valor mitjans mensuals de consum 
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total d’ACS a l’edifici i el consum energètic mensual per a l’escalfament de l’aigua d’ús 

sanitari resultants seran els que es mostren a la següent taula (Taula.G.1.6.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula.G.1.3: Demanda energètica ACS mensual 

El que representa un consum mig diari de 96 l/dia, mig mensual de 2.929 l/mes i un consum 

total anual de 35.040 l. 

 

 

• PARÀMETRES DE DISSENY: 

Mes 
Perfil 

Consum(%) 
Consum 

ACS (l/dia) 
Consum ACS 

(l/mes) 
Temperatura aigua 

freda (ºC) 

Demanda 
energia ACS 

(MJ/mes) 

Gener 100 96 2.976 8 648 

Febrer 100 96 2.688 9 574 

Març 100 96 2.976 11 611 

Abril 100 96 2.880 13 567 

Maig 100 96 2.976 14 573 

Juny 100 96 2.880 15 543 

Juliol 100 96 2.976 26 548 

Agost 100 96 2.976 15 561 

Septembre 100 96 2.880 14 555 

Octubre 100 96 2.976 13 586 

Novembre 100 96 2.880 11 591 

Decembre 100 96 2.976 8 648 

TOTAL 1.152 35.040  7.005 
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Es projecta una instal·lació solar tèrmica constituïda per un camp de captadors solars 

orientats en direcció Sud (0ºC), i amb una inclinació respecte de la horitzontal de 45ºC. 

L’índex de reflectivitat de l’entorn on es situaran els captadors s’agafa igual a 0,4. 

El sistema escollit serà de de tipus indirecte, instal·lant-se un intercambiador de calor entre 

el circuit primari (camp de col·lectors) i el secundari (acumulació) tal que la seva efectivitat 

serà 1,00. 

El sistema es dissenya per tal de cobrir al menys el 50 % de la demanda d’energia. Aquest 

paràmetre servirà per el dimensionament del camp de captadors i de la unitat d’acumulació. 

 

• CONFIGURACIÓ ESCOLLIDA: 

La instal·lació estarà constituïda per un conjunt de captadors solars que reben la radiació 

solar i la transformen en energia tèrmica, elevant la temperatura del fluid que circula per el 

seu interior. L’energia captada es transfereix a continuació a un dipòsit acumulador d’aigua 

calenta. Desprès d’aquest s’instal·la en sèrie un equip convenvional de recolçament o 

auxiliar, tal que la seva potència tèrmica es suficient per a que pugui proporcionar l’energia 

necessària per la producció total demandada. 

S’escull un sistema del tipus circulació forçada amb intercambiador de calor a l’acumulador 

solar, que te les següents característiques: 

 - Superfície total de captació (A):   4,6 m2 

 -Volum total d’acumulació solar (V):  500 l. 

 -Fracció Solar (métode f-chart):   72 % 

 -Consum mig diari als mesos d’estiu (M): 96 l/dia 

 

 

 
• Resultats obtinguts de la simulació a llarg plaç: 
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La simulació a llarg plaç del sistema utilitzant el mètode de f-chart produeix els resultats 

següents (Taula.G.1.4): 

Mes 
Demanda 
(MJ/mes) 

Aportació 
Solar 

(MJ/mes) 

Fracció 
Solar ACS 

(%) 

Gener 648 321 49,50 

Febrer 574 355 61,82 

Marc 611 446 72,97 

Abril 567 463 81,66 

Maig 573 491 85,76 

Juny 543 479 88,17 

Juliol 548 492 89,81 

Agost 561 492 87,76 

Setembre 555 459 82,64 

Octubre 586 425 72,60 

Novembre 591 341 57,73 

Decembre 648 297 45,82 

 7.005 5.061 72 

Taula.G.1.4: Fracció solar demanda ACS 

 

• Pèrdues per orientació, inclinació i ombres: 

Tenint en compte la situació i col·locació dels mòduls solars respecte dels elements 

arquitectònics, es considera que ens trobem en el cas ‘’Integració arquitectònica’’. 

El càlcul de les pèrdues per orientació e inclinació es realitza segons l’apartat 3.5 del 

document bàsic HE 4, obtenint-se un valor per pèrdues per orientació i inclinació del 0,00 %. 
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Per a obtenir el valor de les pèrdues per ombres s’utilitza un mètode analitic mes exacte que 

el mètode gràfic descrit a l’apartat 3.6 del HE4. Aquest mètode consisteix en obtenir la 

posició solar en cada hora de un dia representatiu de cada mes. 

La superfície de cada captador solar es divideix en 100 elements rectangulars i es comprova 

geomètricament si el raig traçat des de el centre de cada rectangle fins la posició solar, 

interseca amb els obstacles o amb algun dels restants captadors solars. En cas de que un 

obstacle s’interposi en al camí del raig, es considera que tot rectangle està en ombra, i es 

comptabilitzen les pèrdues corresponents a l’energia que no es rep, tenint en compte que 

aquesta energia es diferent depenent de l’hora solar. Per tan l’ombra produïda a mig dia 

provoca mes pèrdues que la mateixa quantitat d’ombra produïda a primera o última hora del 

dia. Seguint aquest criteri s’obtenen unes pèrdues de radiació solar per ombra del 0,00 %. 

 

• Relacions entre les principals dimensions: 

A continuació es mostren les relacions entre les principals magnituds de la instal·lació: 

 

• Relació entre l’àrea de captació i el consum mitg diari als mesos estivals: 

100· A / M = 4,16      (eq.G.1.3) 

• Relació entre volum d’aigua acumulada i el consum mitg diari: 

V/M = 5,20       (eq.G.1.4) 

• Volum del dipòsit d’acumulació per cada metre quadrat de superfície de captació 

ha de mantenir la relació (50 < V/A < 180): 

V/A = 125       (eq.G.1.5) 

El caudal del fluid portador, calculat a partir de la superfície total de captadors instal·lats, 

tenint en compte el tipus de connexionat serio o paral·lel, es de 1,50 l/s per cada 100 m2 de 

superfície de captadors. 

 

 

• DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: 
• SISTEMA DE CAPTACIÓ: 
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El camp de col·lectors estarà format per 3 unitats amb una superfície total de captació de 4,6 

m2, orientats en direcció Sud e inclinats 45 ºC respecte de la horitzontal. 

Els captadors es connectaran entre sí en paral·lel formant bateries de 2 unitats. Aquestes 

bateries de captadors es connectaran entre si en paral·lel formant files de 1 bateria de 

captadors cadascuna. Finalment les files de bateries es connectaran entre si en paral·lel 

amb retorn invertit de manera que el circuit resultant sigui hidràulicament equilibrat. Tots els 

grups estaran composats per el mateix número d’elements i es situaran formen files 

paral·leles i alineades. 

 Els captadors solars seran plans de baixa temperatura i alt rendiment, model WOLF 

CFK 1 complint els requisits de la norma UNE 94101 i amb les següents característiques 

(Taula.G.1.5): 

Certificat d’homologació NPS- 28709 

Superfície del captador/Superfície Útil 

(m2) 

2,3 /2 

Pressió admissible (bar) 10 

Fluid calor-portant ANRO 

Dimensions externes (LlxAxP)(mm) 2099 x 1099 x 110 

Caudal admissible (l/h) 90 

Corva de rendiment 

k2(W/m2K2) = 0,018 

k1(W/m2K) = 3,669 

0,018- 3,669 (Tm-Ta)/l 

Taula.G.1.5: Especificacions tècniques plaques solars marca WOLF model CFK 1 
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Gràfic.G.1.2: Especificacions tècniques plaques solars marca WOLF model CFK 1 

Per tal d’evitar l’escalfament excessiu es dotarà a la instal·lació d’equips específics que 

permetran dissipar els excedents tèrmics. 

 

• SISTEMA D’ACUMULACIÓ SOLAR: 

Segons el HE-4 del CTE, la relació entre l’àrea total de captadors i el volum d’acumulació ha 

d’estar compresa entre: (eq.G.1.6) on V és el volum d’acumulació en litres i A 

l’àrea de captadors en m2. 

 

Segons la ITE 10.1.3.2 del RITE, el volum  d’emmagatzema’t ha de complir la ITE 10.1.3.2 

del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE): (eq.G.1.7) 

on M es el consum mig diari dels mesos d’estiu en l/dia a 45ºC (96 l/dia) i V el volum 

d’acumulació el litres:  
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Donat el volum d’acumulació total està condicionat al volum de l’acumulador i per tant a la 

capacitat dels acumuladors que existeixen en el mercat es justifica aquesta variació a l’alta 

del RITE. 

El sistema d’acumulació tindrà una capacitat total de 300 l.  Marca WOLF model SEM-2. I 

estarà composat per un únic dipòsit de capacitat suficient. El dipòsit seleccionats es: 

 

• Dipòsit interacumulador WOLF SEM-2 300 l: 
o Pressió màxima de servei: 10 bar 

o Material: Acer 37-2 

o Aïllament:Escuma rígida de poliuretà 

o Capacitat: 300 l 

o Dimensions: = 600 x 1.794 mm 

 

• SISTEMA D’INTERCANVI  

El sistema compte amb un intercanviador de calor de tipus serpentí instal·lat a l’interior del 

dipòsit d’acumulació. La superfície total d’intercanvi es de 1,3 m2compresa entre ¼ i 1/3 de 

la superfícies total col·lectora (1,15 < 1,3 < 1,53), condició que compleix el dipòsit 

seleccionat de 1,3 m2 de superfície d’intercanvi. 

  

• CIRCUITS HIDRÀULICS: 
• CIRCUIT PRIMARI 

El circuit primari està composat per les canonades que connecten als captadors solars entre 

si, i a aquests amb el sistema d’acumulació/intercanvi. Es realitzarà amb canonades del 

tipus Coure UNE 37-141-76 de diferents diàmetres. 

A cada bateria de captadors l’entrada del fluid tèrmic es realitza per l’extrem inferior del 

primer col·lector i la sortida per l’extrem superior de l’últim. L’entrada tindrà un pendent 

ascendent en el sentit de l’avanç del fluid del 1%. 

La connexió entre els captadors solars s’ha dissenyat utilitzant el sistema de retorn invertit, 

de manera que el circuli resulta equilibrat hidràulicament. 
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S’ha calculat el circuit hidràulic per a un caudal de disseny de 50 l/h/m2, el que suposa un 

cabal total de 115 l/h. 

Per a les condicions de simulació, amb una radiació incident de 1000 W/m2, una 

temperatura de fluid tèrmic d’entrada al camp de captadors de 45 ºC i una temperatura 

exterior de 20ºC, les pèrdues tèrmiques a la xarxa de canonades suposen un ..% de la 

potència total generada per la instal·lació. 

Al plànol 16 corresponent a la instal·lació de captació Solar s’inclou un esquema de 

connexionat dels diferents elements que composen el sistema. 

A l’annex de càlculs es pot veure una descripció detallada del mètode de càlcul hidràulic.  

Fluid Caloportant 

D’acord amb les dades climatològiques disponibles per a l’emplaçament, i donat que existeix 

risc de gelades, es decideix utilitzar com a fluid tèrmic aigua desmineralitzada amb 

anticongelant i inhibidors de la corrosió no tòxics, utiltzant per aquesta aplicació una barreja 

del 25,0 % de propilenglicol, que te una temperatura de congelació inferior a -13,4 ºC. El 

calor específic del fluid tèrmic es de 3.772,8 KJ/Kg·K. 

Circulador 

S’escull un circulador model CIRCULADOR ESTANDART de les següents característiques: 

o Caudal nominal: 115 l/h 

o Pressió nominal: 5,15 mca 

o Potència nominal: 20 W 

o Tensió de funcionament: II- 230V- 50 Hz 

Dipòsit d’expansió tancat: 

S’instal·larà un dipòsit d’expansió tancat de tipus directe (amb diafragma) de les següents 

característiques: 

o Capacitat total: 50 l 

o Pressió màxima de treball: 6,0 bar 

o Pressió d’ omplerta: 0,7 bar 

o Pressió tarat vàlvula de seguretat: 3,0 bar 
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o SISTEMA DE CONTROL: 

El control de funcionament normal de les bombes serà sempre de tipus diferencial i ha 

d’actuar un funció de la diferència de temperatura del fluid caloportador a la sortida de la 

bateria de col·lectors i la del dipòsit d’acumulació. 

El sistema de control actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no estiguin en 

marxa quan ka diferència de temperatures sigui menor que 2ºC i no estiguin parades quan la 

diferència sigui major de 7ºC. La diferència de temperatures entre els punts d’arrencada i de 

parada del termòstat diferencial no serà menor que 2ºC. 

G.1.7. Càlculs 

 
1. CÀLCUL DE LA RADIACIÓ INCIDENT SOBRE UNA SUPERFÍCIE QUALSEVOL 

Al dissenyar una instal·lació solar hem de conèixer  l’energia que arriba al nostre captador, 

de mitjana, cada hora, cada dia, cada mes o cada any. Una vegada es coneix aquest valor 

ja es pot determinar les característiques del nostre sistema tèrmic i dissenyar l’equip 

adequat per tal d’aprofitar aquesta energia. Es seguirà el model de Liu i Jordan (1962) 

ampliat per Klein (1977). 

La quantitat de radiació incident sobre una superfície qualsevol vindrà donada per tres 

components: 

     (eq.G.1.8) 

Essent: 

: Radiació directa que prové directament de Sol i arriba a la superfície sense cap 
canvi de direcció. 

: Radiació difusa que incideix sobre la superfície des de tota la volta celeste. 

: Radiació reflexada que procedeix de la reflexió de la radiació de la Terra. 
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La mitja mensual de radiació total diària sobre una superfície inclinada es pot expressar 

com: 

        (eq.G.9) 

on: 

: Mitja mensual de radiació diària sobre una superfície horitzontal. 

: Quocient entre la mitja mensual de radiació diària sobre la superfície del captador i sobre 
una superfície horitzontal de cada mes. 

  

 
Comp.directaComp.difusa                  Comp.reflexada    (eq.G.1.10) 

Actualment el coeficient mes utilitzat i acceptat és l’índex de nubositat , que relaciona la 

radiació global en superfície horitzontal i la radiació extraterrestre en superfície horitzontal. 

         (eq.G.1.11)
 

on: 

: Mitja mensual de radiació diària sobre una superfície horitzontal. 

: Mitja mensual de radiació solar extraterrestre diària en superfícies horitzontal. 

L’Atlas de radiació solar a Catalunya proposa l’expressió següent per el cas de Catalunya: 

      (eq.G.1.12)
 

és una funció del factor de transmissió de l’atmosfera: 

 (eq.G.1.13)
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on: 

: latitud, situació del punt a la Terra. 

: inclinació respecte la horitzontal del captador solar. 

: declinació , època de l’any:  (eq.G.1.14), on n és el dia 

en que la radiació solar diària es consideri aproximadament igual a la mitja del mes 

: angle horari de sortida (o posta) del Sol :  (eq.G.1.15) 

: angle horari corresponent a la posta de Sol per a una superfícies 

inclinada:  (eq.G.1.16) 

La posició relativa del sol al firmament respecte a un punt a la superfície terrestre es pot 

definir essencialment amb dos angles: 

 

• La altitud solar , entesa com l’angle format per la línia que passa per el punt i 

el Sol i la línia que passa per el punt i es tangent a la superfície terrestre. 

    (eq.G.1.17) 

Altitud solar màxima:  (eq.G.1.18) 

• El acimut solar , entès com l’angle format per la línia que passa per el punt i 

es tangent a la superfície terrestre, i la línia coincident amb el meridià local, en 

direcció nort-sud terrestre. Es positiu mesurat en direcció a l’Est i negatiu mesurat 

en direcció a l’Oest en amb dos hemisferis. 

       (eq.G.1.19)
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2. CÀLCUL DE LA COBERTURA SOLAR 

S’ha seguit el mètode de càlcul denominat de les corves-f (f-chart), que consisteix en 

utilitzar les correlacions obtingudes mitjançant simulacions per ordinador, que relacionen 

les variables adimensionals mes importants del sistema tèrmic solar i el rendiment que 

aquest sistema té al llarg d’un període de temps suficientment prolongat. 

Com a resultat s’obté el valor f o fracció de la demanda energètica que es possible cobrir 

mitjançant l’energia solar rebuda per el sistema de captació: 

 (eq.G.1.20) 

on: 

X: relació adimensional que expressa les pèrdues del captador solar i la demanda tèrmica 

total:  

     (eq.G.1.21)
 

Y: relació adimensional entre l’energia absorbida per el captador solar i la demanda total 

d’energia: 

      (eq.G.1.22)
 

on: 

: Àrea total del captador solar 

: Factor de pèrdues tèrmiques del captador solar (W/m2K) 

: Factor de guany del captador solar. 

: Temperatura de referència igual a 100 ºC. 

: Temperatura de l’ambient exterior (ºC) 
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: Radiació solar mitja mensual diària en superfície inclinada (KJ/dia· m2) 

: Període de temps en segons (segons/mes) 

: Període de temps en dies (dies/mes) 

: Energía total demandada (MJ/mes) 

A l’hora d’aplicar el mètode de càlcul es tenen en compte els factors de carrecció introduïts 

per les següents causes: 

• Eficiència de l’intercanviador 

• Orientació dels captadors solars fora del rang 15º OEST i 15ºC EST. 

• Inclinacións de captadors solars diferents a la latitud +15ºC. 

• Caudals de circulació fora de rang 3,6 a 7,2 l/hora/m2 

• Capacitats d’acumulació diferents a 75 l/m2 de superfície de captació. 

La radiació solar diària com mitja mensual es calcula tenint en compte la superfície 

d’obertura dels captadors solars, la seva orientació respecte a la direcció SUD i la seva 

inclinació respecte a la horitzontal. 

A continuació es resumeixen els principals valors resultants del càlcul: 

• Orientació de captadors:      0,0 ºC 

• Inclinació de captadors:      45,0 ºC 

• , Àrea total de captació solar:      4,6 m2 

• , Factor de pèrdues tèrmiques del captador solar:  3,669 W/m2K 

• , Factor de guany del captador solar:    0,018 

• , efectivitat de l’intercanviador:      1,00 

• Factor corrector del conjunt captador-intercanviador:   1,000 

• Factor corrector per volum d’acumulació:     1,012 
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Taula.G.1.6. % Cobertura Sistema Captació Solar Tèrmica 

On: 

Ta: temperatura mitja ambient 

Tref: Temperatura de referència 100ºC 

A: Àrea total de captació solar 

X: Paràmetre f-chart que relaciona les pèrdues dels captadors i la càrrega calorífica total. 

Y: Paràmetre f-chart de relació entre guanys solars i càrrega calorífica total. 

F: Fracció de la demanda mensual que es aportada per el sistema solar. 
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3. CÀLCULS HIDRÀULICS 

El principi de càlcul utilitzat per a la selecció del diàmetre de les canonades i per el còmput 

de les seves pèrdues de càrrega és la següent: 

• Determinació del caudal de cada tram en funció de la superfície de 

captadors solars als que alimenta, tenint en compte que el caudal de disseny 

es de --- l/h/m2 

• Selecció dels diàmetres de canonada en base a admetre una pèrdua de 

càrrega màxima per unitat de longitud de canonada igual a 40,0 mmca/mm 

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

Prandtl-Colebrook. 

  (eq.G.1.23)
 

on: 

J: Pèrdua de càrrega, en mmca/m. 

D:Diàmetre interior de la canonada, en m. 

V: Velocitat mitja de l’aigua, en m/s 

Qr:Caudal per el ramal en m3/s 

Ka: Rugositat unifrome equivalent, en m 

: Viscositat cinemàtica del fluid (1,31x10-6 m2/s per a aigua a 10ºC) 

g: Acceleració de la gravetat, 9,8 m/s2 

Es tenen en compte les longituds equivalents a canonada recta d’igual diàmetre dels 

accessoris (T’s, colçes, reduccions..) d’interconnexió entre canonades, per a calcular les 

pèrdues de càrrega que produeixen. 

Les caigudes de pressió a les vàlvules i en els restants dispositius de la instal·lació es 

calcules per mitja dels gràfics del fabricant. 
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Per al càlcul de les pèrdues tèrmiques a cada tram s’ha utilitzat la següent expressió: 

   (eq.G.1.24)

 

on: 

: Temperatura ambient exterior (ºC) 

: Temperatura d’entrada a la canonada (ºC) 

: Temperatura de sortida de la canonada (ºC) 

: Conductivitat tèrmica de l’aïllament (W/ºC·m) 

L: Longitud real de la canonada (m) 

Dext: Diàmetre exterior total inclòs l’aïllament (m) 

Dint: Diàmetre interior de la canonada (m) 

He: Coeficient de convecció tèrmica en W/m2K 

3.1- CIRCUIT PRIMARI 

Es dimensionarà el circuit primari per a que sigui capaç de transportar fins el sistema 

d’acumulació tota la potència rebuda per el camp de captadors de radiació solar. 

3.1.1- CÀLCUL DE CANONADES 

Les canonades, tant en elc circuit primari com en el secundari seràn de coure (Cu). 

Per tal de fer el càlcul del diàmetres de la canonada, s’utilitzarà la següent expressió: 

        (eq.G.1.25) 

  

on: 

D: diàmetre en mm 

C: caudal en m3/h 
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J: 2,2 per a canonades metàl·liques 

Abans de procedir amb el càlcul del diàmetre, es necessita estimar el caudal al que 

treballarà la instal·lació. El caudal recomanat per el fabricant dels panells es de 90 l/h i per 

col·lector quan el fluid caloportador es aigua. Per a altres fluids hem de dividir aquest valor 

per el calor específic corresponent: 

 (eq.G.1.26)
 

S’ha depreciat la diferència entre caudal màssic i volumètric ja que els valors obtinguts no 

variant massa al ser la densitat de la barreja pròxima a 1g/cm3. 

Substituint el valor del caudal a la primer expressió s’obté que: 

   (eq.G.1.27) 

Es pren com valor normalitzat més pròxim al tub de diàmetre nominal 14 mm (diàmetre 

interior = 12 mm). 

A continuació s’ha de comprovar que per al diàmetre obtingut es compleixen les següents 

condicions: 

-‐ La pèrdua de càrrega per metre de tub no superi els 40 mmCA. 

-‐ La velocitat de circulació del líquid ha de ser inferior a 1,5 m/s. 

-‐ La pèrdua total de càrrega en el circuit principal no ha de superar els 7    

mmca. 

A partir de l’àbac de pèrdues de càrrega es pot determinar la pèrdua de càrrega deguda a la 

fricció, així com la velocitat del fluid. S’ha de tenir en compte que, al ser un fluid caloportador 

diferent de l’aigua, als resultats obtinguts en aquest àbacs hem d’aplicar un coeficient 

corrector igual a l’arrel quarta del quocient entre la viscositat de la dissolució i la de l’aigua a 

la temperatura considerada de 45 ºC. 

 El factor de correcció serà: 
   (eq.G.1.28)
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Es te doncs, una pèrdua de càrrega de: 

1,35 · 32 mmca = 43,3 mmca 

Aquest valor no es troba dins dels límits tolerables, s’ha d’agafar el següent valor de 

diàmetre de tub superior: = 16 mm 

Per aquest diàmetre es te una pèrdua de càrrega lineal de:  

1,35 · 6,5 mmca = 8,1 mmca 

A partir del mateix àbaco també es pot obtenir una aproximació de la velocitat del fluid, en 

aquest cas es d’aproximadament 0,3 m/s. 

Aquest dos valors sí que es troben dins dels límits admissibles esmentats amb anterioritat.  

A continuació es pot fer el càlcul de forma aproximada de la pèrdua de càrrega total en el 

circuit principal del primari: 

Per dur a terme aquest càlcul es recorre al mètode de reduir les singularitats del circuit a 

longitud equivalent de canonada, Les longituds equivalents de cada singularitat son 

(Taula.G.1.7): 

Singularitat Longitud equivalent 

Derivació en T 2,2 

Vàlvula de bola 1 

Colzes 90º 1,5 

Entrada al dipòsit 1,5 

Sortida dipòsit 1 

Vàlvula de retenció de 
clapeta 

10 

Taula.G.1.7: Longituds equivalents singularitats 

A continuació es mostren els resultats del càlcul hidràulic dels diferents trams que composen 

la instal·lació: 
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La longitud equivalent corresponent a les singularitats serà doncs 32 m a aquest li sumem 

els 20 m de longituds real, es te una longitud virtual de: 

      (eq.G.1.29) 

 Tenint en compte que la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada es de 32 

mmca/m tenim una pèrdua total de : 

   (eq.G.1.30) 

 

3.1.2- BOMBA DE CIRCULACIÓ 

Per a calcular la potència aproximada de la bomba necessària es farà ús de l’expressió 

següent: 

        (eq.G.1.31) 

on: 

P:Potència elèctrica 

C: Caudal 

: Pèrdua de càrrega de la instal·lació 

S’ha de considerar la pèrdua de càrrega produïda als col·lectors i a l’intercanviador de calor, 

per això es recorre a les dades facilitades per els fabricants. 

En el cas dels col·lectors, el fabricant ens proporciona da dada de 80 mbar = 800 mmca a 

20ºC, amb caudal recomanat. Com que es te una combinació de dos col·lectors en paral·lel, 

per a determinat la càrrega total es fa servir l’expressió següent: 

       (eq.G.1.32)
 

on: 

:Pèrdua de càrrega del grup 
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:Pèrdua de càrrega d’un panell 

N: Número de col·lectors 

 En aquest cas : 

   (eq.G.1.33)
 

Per a l’intercanviador de calor tenim una pèrdua de càrrega d’1,2 mca. 

La pèrdua de càrrega total serà de: 

  (eq.G.1.34)
 

Recordem que el caudal obtingut als aparells anterior era: 

    (eq.G.1.35)
 

Si es considera que el rendiment del electrocircuador serà del 25 %, tindrem una potència 

nominal de: 

      (eq.G.1.36)
 

Entre les preses d’aspiració i impulsió del electrocirculador es col·locarà un manòmetre amb 

dos vàlvules de tancament (manàmetre by-pass) amb la fi de poder mesurar la pèrdua de 

càrrega del circuit, i amb l’ajuda de la corba característica facilitada per el fabricant, es pot 

obtenir de forma aproximada el caudal circulant per el circuit. 

3.1.3- vas d’expansió 

Per dimansionar el vas d’expansió tancat s’utilitzarà la següent expressió: 

       (eq.G.1.37) 

on: 
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V:Capacitat del vas d’expansió 

:Capacitat total del circuit primari 

h: diferència d’alçada en metres entre el punt mes alt i del camp de col·lectors i els dipòsit 

d’expansió. 

A continuació es calcularà de forma aproximada la capacitat total del circuit primari, per a 

això es te en compte la capacitat dels aproximadament 20 m de canonada de diàmetre 

interior de 14 mm, la capacitat dels dos col·lector i la capacitat de l’intercanviador de calor 

integrat al dipòsit: 

Volum de les canonades: 

         (eq.G.1.38) 

Volum dels col·lectors: 

Volum de l’intercanviador, a falta de dades mes concretes agafarem 10 l 

Tenint en compte tot l’anterior resulta un volum total en el circuit primari de uns 10l. Per una 

altre banda la diferència d’alçades entre el punt mes alt dels col·lectors i el vas d’expansió 

serà d’uns dos metres. El volum del dipòsit serà de  50l. 
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G.2. Plànols 

L’esquema de distribució de captació solar tèrmica es pot veure representat al plànol 
número 15 i l’esquema de principi al plànol 16. 
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G.3. Amidaments i Pressupost 

El  pressupost d’execució material és de 15.605,61 €, QUINCE MIL SIS-CENTS  CINC 

EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS D’EURO. 

El pressupost detallat es troba a l’annex Q referent a amidaments i pressupost, al capítol 5 

del pressupost. 
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H.1. Memòria 

H.1.1. Objecte 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 

climatització d’un edifici destinat a llar d’infants, així com exposar les condicions tècniques i 

econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades d’acord amb la 

reglamentació vigent. 

H.1.2. Normativa aplicable 

Per dur a terme la instal·lació de protecció contra incendis s’aplicarà la següent normativa: 

 

• RD 1027/2007 (BOE:20/07/07) de 20 de gener de 2008 RITE Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios 
 
• RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. CTE DB HE-2 

Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
 

• DOCE 04.01.2003 Directiva 2002/91/CE Eficiència Energética de los edificios 
 

• RD 769/99 (BOE:31/06/99). Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los 

equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de 

aparatos a presión. (Deroga el RD 1244/79  en los aspectos referentes al diseño, 

fabricación y evaluación de conformidad) 

 

• O.3.06.99 (DOGC:11/05/99). Procediment d’actuació de les empreses 

instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 

instal·lacions reguladores pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 

(RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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H.1.3. Descripció de la instal·lació 

Es tracta d’un edifici en planta baixa de nova construcció que estarà dotat d’un sistema 

d’aire condicionat VRV (volum de refrigerant variable) i un sistema de ventilació a d’unitats 

terminals, climatitzadors a dos tubs fred o calor. 

S’ha escollit un sistema de climatització VRV “Volum de refrigerant variable” o millor dir 

“caudal de refrigerant variable” amb bomba de calor. Es un sistema de resposta ràpida que 

fins a 32 unitats interiors d’evaporadores poden funcionar al mateix circuit refrigerant amb 

una sola unitat exterior. Un compressor activat per inverter permet modular la sortida de la 

mateixa unitat exterior en funció de la demanda de refrigeració/calefacció de la zona que 

controla. 

S’ha escollit un sistema de ventilació per conductes amb una bateria de calor per aigua 

calent que a l’hivern s’utilitza per escalfar l’aire d’aportació exterior i a que al estiu aquest 

sistema estarà desconnectat i es compensarà l’aportació d’aire exterior amb el sistema VRV. 

La distribució d’aire es farà mitjançant conductes de fibra de vidre i la difusió es realitzarà 

mitjançant reixes lineals i difusors tangencials. L’aportació i extracció d’aire exterior de les 

aules despatxos i menjadors es realitza amb un climatitzador que incorpora ventiladors 

d’impulsió i bateria de fred o calor i una caixa de ventilació per l’extracció. 

H.1.6. Característiques de la instal·lació 

 
• Unitat Exterior: 

Serà un equip compressor, podrà proporcionar fred o calor depenen de les necessitats, que 

estarà situat a la coberta de l’edifici. 

S’ha previst la instal·lació d’una unitat exterior de 49 kW de capacitat nominal, amb una 

capacitat de 29 unitats connectables amb refrigerant del tipus 410 A (refrigerant del tipus 

HFC format per HFC-125 (Pentafluoroetano) al 50% i per HFC-32 (Difluorometano) al 50%. 

Es un producte lliure de ODP (Potencial de  esgotament d’ozó = 0) no provoca cap mal a la 

capa d’ozó i el converteix en un producte definitiu i és d’elevada seguretat). 
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• Caldera: 

La caldera prevista és de condensació marca FERROLI de potència útil de 36,7 kW, que 

produirà aigua calenta sanitària per calefacció i ACS donant prioritat a l’ACS. 

La caldera es troba situada a la sala d’Instal·lació. Aquesta sala compleix els requisits 

reglamentaris en quant a dimensions i ventilació. 

• Unitats Interiors: 

Les unitats interiors seran del tipus cassette de 2 vies i aniran instal·lades al fals sostre de 

les aules, despatxos i menjadors en funció de la càrrega tèrmica de càlcul de cada zona, 

juntament amb la ventilació exterior. 

La relació de les càrregues tèrmiques a cada zona i l’assignació interior es troba detallada al 

capítol de càlculs. 

 

• Bateria d’aire calent: 

Hi ha una bateria d’aire calent o aire fred instal·lada a la coberta, que servirà per dur a terme 

l’aportació d’aire necessària a l’edifici. 

 

• Aportació d’aire exterior i interior: 

L’aportació d’aire així om l’extracció mínima de cada dependència de l’edifici està imposat 

pel RITE en funció de l’ús d’aquestes, i es realitza aportant el cabal mínim exigit per 

normativa a cada estància on hi ha radiadors. 

Es important destacar que l’ús de l’edifici és el de Llar d’Infants, les aules han de tenir un 

aire de qualitat òptima tal i com s’indica al RITE (IT.1.1.4.2.2). Per tant es considera la 

ventilació de qualitat IDA 1 a les aules, qualitat IDA 2 a les oficines i qualitat IDA 3 als 

menjadors (Gràfic.H.1.1): 
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Gràfic. H.1.1:Taula categories de qualitat de l’aire interior segons RITE 

Cal comentar que s’ha mantingut tots els locals amb una lleugera sobrepressió per tal 

d’impedir infiltracions indesitjades d’aire a traves dels tancaments i desaprofitar energia que 

s’empra pel condicionament de l’ambient de les diverses dependències. 

 

• Conducció de fluids: 

Tota canonada de la instal·lació de climatització seran de polipropilè amb ànima d’alumini. 

Estaran aïllades amb escuma elastomèrica amb gruixos segons RITE (IT1. Apartat 1.2.4.2). 

Tota canonada haurà d’estar senyalitzada. 

 

• Conducció i difusió d’aire: 

La xarxa de conductes d’aire, aportació d’aire primari i extracció de les aules, despatxos i 

menjadors es realitzarà amb conductes rectangulars formats per fibra de vidre i revestiment 

d’alumini exterior. L’extracció es farà amb conducte helicoïdal de planxa d’acer galvanitzat. 

Es col·locaran punts de registre i inspecció tal i com s’especifica al RITE apartat 

IT1.1.3.4.2.10) (Gràfic. H.1.6.2) 

La difusió d’aire es farà a través de reixes lineals regulables independentment, fet que 

afavorirà la difusió.  
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El retorn es realitzarà per conductes d’igual manera que la impulsió. 

 

• Regulació i Control: 

Es disposarà d’un sistema de gestió integral d’instal·lacions que s’encarrega de controlar 

el sistema d’aportació/extracció d’aire així com de l’estat tèrmic del equips de 

climatització i la despesa energètica (control d’hores i variació de temperatura). 

H.1.7. Càlculs 

A continuació es mostren les càrregues tèrmiques de cadascuna de les dependències de 

l’edifici calculades : 

 

1. Descripció de l’edifici segons ús: 

L’edifici objecte d’aquest projecte es divideix en les zones tèrmiques que es mostren a la 

següent taula resum (Taula.H.1.1): 

 

ZONA SUP. (m2) H (m) VOLUM (m3) ÚS 

LLAR D’INFANTS 

D.Professorat 13,91 2,60 54,25 Oficines 

D.Direcció 11,17 2,60 43,56 Oficines 

S.Polivalent 34,06 2,60 132,83 Aula Llar d’Infants 

S.Adaptat Visitants 7,65 2,60 29,84 Serveis Individuals 

Aula 0-1 anys 36,75 2,60 143,33 Aula Llar d’Infants 

Dormitori 0-1 anys 15,63 2,60 60,96 Aula Llar d’Infants 

Biboneria 8,23 2,60 32,10 Serveis Individuals 

Bany-Canviador 0-1 8,23 2,60 32,10 Serveis Individuals 



Pàg. 8  Annex H: Instal·lació de Climatització 

 

anys 

S.Professors 25,33 2,60 98,79 Oficines 

Vestuari 11,07 2,60 43,17 Serveis Individuals 

S.Professorat 4,80 2,60 18,72 Serveis Individuals 

S.Adaptat Professorat 7,91 2,60 30,85 Serveis Individuals 

Aula 1-2 anys 44,20 2,60 172,38 Aula Llar d’Infants 

Dormitori 1-2 anys 20,74 2,60 80,89 Aula Llar d’Infants 

Bany-Canviador 1-2 

anys 

8,77 2,60 34,20 Serveis Individuals 

Cuina 24,30 2,60 94,77 Cuina 

Menjador Professors 14,97 2,60 58,38 Menjador 

Menjador 49,73 2,60 193,95 Menjador 

Aula 2-3 anys 43,25 2,60 168,68 Aula Llar d’Infants 

Dormitori 2-3 anys 17,57 2,60 68,52 Aula Llar d’Infants 

Bany-Canviador 2-3 

anys 

7,47 2,60 29,13 Serveis Individuals 

Passadís 134,40 2,60 461,76 Passadissos 

TOTAL 550,14  2.083,15  

Taula.H.1.1: Zones de l’edifici 

 

2. Horaris de funcionament, ocupació i nivells de ventilació: 

A continuació es mostra una taula resum de les zones amb les seves hores de 

funcionament, ocupació prevista i activitat segons  RITE (Taula.H.1.2): 
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ZONA ACTIVITAT Nº.PERS. m2 
/PERSONA 

H. 
FUNCIONAMENT 

LLAR D’INFANTS 

D.Professorat Típica 1 13,91 Diurn de 8-20 h 

D.Direcció Típica 1 11,17 Diurn de 8-20 h 

S.Polivalent Típica 8 4,26 Diurn de 8-20 h 

S.Adaptat Visitants Típica 1 7,65 Diurn de 8-20 h 

Aula 0-1 anys Típica 7 5,25 Diurn de 8-20 h 

Dormitori 0-1 anys Típica 6 2,61 Diurn de 8-20 h 

Biboneria Típica 2 4,12 Diurn de 8-20 h 

Bany-Canviador 0-1 

anys 

Típica 2 4,12 Diurn de 8-20 h 

S.Professors Típica 4 6,32 Diurn de 8-20 h 

Vestuari Típica 3 3,69 Diurn de 8-20 h 

S.Professorat Típica 4 1,20 Diurn de 8-20 h 

S.Adaptat Professorat Típica 1 7,91 Diurn de 8-20 h 

Aula 1-2 anys Típica 8 5,53 Diurn de 8-20 h 

Dormitori 1-2 anys Típica 7 2,96 Diurn de 8-20 h 

Bany-Canviador 1-2 

anys 

Típica 2 4,39 Diurn de 8-20 h 

Cuina Típica 2 12,15 Diurn de 8-20 h 

Menjador Professors Típica 4 3,74 Diurn de 8-20 h 

Menjador Típica 15 3,31 Diurn de 8-20 h 

Aula 2-3 anys Típica 8 5,41 Diurn de 8-20 h 
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Dormitori 2-3 anys Típica 7 2,51 Diurn de 8-20 h 

Bany-Canviador 2-3 

anys 

Típica 2 3,74 Diurn de 8-20 h 

Passadís Típica 1 134,40 Diurn de 8-20 h 

Taula.H.1.2: Taula resum de les zones segons horari funcionament, ocupació i 

activitat 

El caudal d’aire de ventilació s’obté d’aplicar la Taula 1.4.2.1 del RITE IT 1 

(Gràfic.H.1.7.2) en funció de l’ús del local (aules, despatxos, menjadors i pas) amb una 

extracció mínima exigida la qual s’indica a l’article 2 del RITE IT 1.1.4.2.5  de 2 dm3/s per 

m2 de superfície en planta i aplicant la taula 2.1 del DB-HS 3 del CTE (Gràfic.H.1.7.3) 

(serveis i cuina), y la norma UNE-EN 13779 “Ventilación de edificios no residenciales. 

Requisitos de prestaciones de los sistema de ventilación y acondicionamiento de 

recintos. 

A continuació es mostren els nivells de ventilació assignats a cada zona (Taula.H.1.3): 

 

 

 

 

Gràfic.H.1.2: Qualitat de l’aire exterior en funció de l’ús del local 
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Gràfic.H.1.3: Caudals mínims de ventilació segons BD-HS 3 

 

ZONA NORMATIVA QUALITAT Q  (l/s) Nº 
PERS. 

SUP.(m2) Q .ap.(l/s) 

LLAR D’INFANTS       

D.Professorat RITE IDA 1 20 l/pers 1 13,91 20 

D.Direcció RITE IDA 1 20 l/pers 1 11,17 20 

S.Polivalent RITE IDA 1 20 l/pers 8 34,06 160 

S.Adaptat Visitants CTE-HS 3 - 15  1 7,65 - 

Aula 0-1 anys RITE IDA 1 20 l/pers 7 36,75 140 

Dormitori 0-1 anys RITE IDA 1 20 l/pers 6 15,63 120 

Biboneria CTE-HS 3 - 15  2 8,23 - 

Bany-Canviador 0-1 

anys 

CTE-HS 3 - 15  2 8,23 - 

S.Professors RITE IDA 1 20 l/pers 4 25,33 80 

Vestuari CTE-HS 3 - 15  3 11,07 - 

S.Professorat CTE-HS 3 - 15  4 4,80 - 
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S.Adaptat Professorat CTE-HS 3 - 15  1 7,91 - 

Aula 1-2 anys RITE IDA 1 20 l/pers 8 44,20 160 

Dormitori 1-2 anys RITE IDA 1 20 l/pers 7 20,74 140 

Bany-Canviador 1-2 

anys 

CTE-HS 3 - 15  2 8,77 - 

Cuina CTE-HS 3 - 2 l/s/m2util 2 24,30 - 

Menjador Professors RITE IDA 3 8 l/pers 4 14,97 80 

Menjador RITE IDA 3 8 l/pers 15 49,73 300 

Aula 2-3 anys RITE IDA 1 20 l/pers 8 43,25 160 

Dormitori 2-3 anys RITE IDA 1 20 l/pers 7 17,57 140 

Bany-Canviador 2-3 

anys 

CTE-HS 3 - 15  2 7,47 - 

Passadís RITE IDA 2 12,5 l/pers 1 134,40 134,40 

Taula.H.1.3: Taula resum nivells de ventilació per cada zona de l’edifici 

Tal i com indica el RITE IT 1.1.4.2.5. l’aire d’extracció d’aules i despatxos es considera de 

qualitat AE1 (baix nivell de contaminació), per tant, tal i com indica l’article 3 de la IT 

1.1.4.2.5. nomes aquest aire podrà ser retornat als locals. 

S’ha considerat els següents nivell d’il·luminació y potència d’enllumenat : 

 

• Ocupació:  130 W/persona 
• Il·luminació:  15-20 W/m2 

 

 
3. Sistema de vent il·lació i extracció: 

S’ha instal·lat un sistema de ventilació format per un conducte d’impulsió i un conducte 

d’extracció juntament amb una bateria d’aigua calenta. Aquest sistema a l’hivern funcionarà 
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com a tal i a l’estiu no  tractarà l¡aire i entrarà tal i com s’agafa de l’exterior, la diferència de 

temperatura u assumirà el sistema d’unitats interior VRV. 

Als serveis s’han instal·lats 3 extractors marca Soler Palau (S&P)sèrie MIXVENT-TH model 

TH-500/150, en funció del cabal d’extracció en m3/h,distribuïts tal i com es pot veure als 

plànols, que renovaran l’aire de l’interior dels serveis, vestuaris, biboneria i dels banys-

canviadors expulsant-lo directament a l’exterior. 

L’extracció de la cuina s’ha fet independent ja que es de qualitat IDA 3, mitjançant un 

extractor marca Soler Palau (S&P) serie MIXVENT-TH model TH-2000 situat a la cuina, 

cosa que provoca la ventilació de la cuina directament a l’exterior. Cal comentar que estarà 

en sobrepressió per evitar que les olors surtin de la cuina i dels menjadors. 

A la cuina s’instal·la una campana extractora marca Soler&Palau (S&P) de 625 m3/h model 

Europa 900 per assegurar l’extracció de la cuina. 

A la sala d’instal·lacions s’instal·la un ventilador centrífug marca Soler Palau (S&P) sèrie 

CMB model CMB/2-120/50-0.09 de Q=495 m3/h degut a que el Caudal mínim 

Q=1,80·PN+10·A segons el RITE IT.1.3.4.1.2.7 article 4.1, essent PN la potència nominal de 

la sala d’instal·lacions (PN=P.Caldera=36,70kW) i A la superfícies de la sala (A= 6,87 m2). Q 

= 135 m3/h. 

Cal comentar que l’aire que es impulsat al passadís no es recull ja que existeix renovació 

d’aire natural degut a que les portes d’accés al pati i d’accés al carrer, s’aniran obrint i 

tancant, cosa que provocarà la renovació de l’aire. 

A continuació es mostren els caudals d’impulsió i extracció de les diferents estances així 

com les pèrdues degudes a les infiltracions (es consideren del 10%) de l’edifici objecte 

d’estudi, considerant una sobrepressió del 5%(Taula.H.1.4): 
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   R410-A 

APARELL ZONA Q.AP. (l/s) Q.INF.(l/s) Q.SOB.(l/s) Q.EXTRAC.(l/s) 

Extractor 1      

 S. Visitants 15    

 Biboneria 15    

 Bany-Canviador 0-1 

anys 

15    

TOTAL 45 4,50 40,50 39,00 

Extractor 2      

 Bany-Canviador 1-2 

anys 

15    

 Bany-Canviador 2-3 

anys 

15    

TOTAL 30 3,00 27,00 26,00 

Extractor 3      

 S. Professorat 15    

 S. Adaptat Professorat 15    

 Vestuari 15    

TOTAL 45 4,50 40,50 39 

Extractor 4      

 Menjador 80    

 Menjador Personal 300    

TOTAL 380 38,00 342,00 325,00 

Extractor 5      

 D. Professors 20    

 D .Direcció 20    
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 S. Polivalent 160    

 Aula 0-1 anys 140    

 Dormitori 0-1 anys 120    

 S. Professors 80    

 Aula 1-2 anys 160    

 Dormitori 1-2 anys 140    

 Aula 2-3 anys 160    

 Dormitori 2-3 anys 140    

TOTAL 1.140 114,00 1.026,00 975 

Taula. H.1.4: Necessitats d’extracció estances de l’edifici 

L’extractor 5 o sistema de tractament d’aire amb bateria d’aigua calenta, degut a que l’aire 

que extreu és de qualitat IDA 1 i tal i com s’indica al RITE pot ser retornat a les aules, i 

considerant que es un edifici de baixa ocupació nomes es renovarà  entre un 15 i un 20 % 

del caudal extret. Per tant, en aquest cas és deixa escapar 147 l/s.  

Aquest caudal alliberat de 147 l/s juntament amb els 325 l/s alliberats de la cuina i 

menjadors directament al exterior fan un total de 471 l/s d’aire tractat inferior a 500 l/s, per 

tant, no es necessari la instal·lació de cap recuperador d’energia (RITE IT.1.2.4.5.2 article 1.) 

 

4. Càlcul dels conductes d’extracció i impulsió : 

Per determinar les mides dels conductes de ventilació s’ha utilitzat el mètode de càrrega 

constant. 

Aquest sistema s’utilitza als conductes d’impulsió, retorn u extracció d’aire, i consisteix a 

calcular els conductes de forma que tinguin la mateixa pèrdua de càrrega per unitat de 
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longitud, al llarg de tot el sistema. El procediment consisteix en fixar una velocitat (en aquest 

cas v=7.5 m/s) i partint d’aquesta velocitat i el caudal de l’aire es determina la pèrdua de 

càrrega per unitat de longitud.  

Per abreviar els càlculs de la secció dels conductes s’utilitza la taula que es mostra a 

continuació (Gràfic.H.1.4): 

En funció del valor de l’àrea obtinguda dels conductes es determina la dimensió dels 

conductes mitjançant la taula que es mostra a continuació (Gràfic.H.1.5): 

A continuació es mostren les dimensions obtingudes (Taula.H.1.6): 

TRAM Q (l/s) Q (m3/h) Q (m3/s) L (m) L.eq.(m) V (m/s) A(m2) A.C.(m2) DIM.(mm) 

Conducte Impulsió 

A-B 1.654,40 5.955,84 1,6544 2,00 2,40 7,5 0,221 0,242 500x500 

B-C 40,00 114,00 0,04 4,50 5,40 - 0,008 0,036 150x250 

C-D 20,00 72,00 0,02 4,60 5,52 - 0,005 0,036 150x250 

B-E 1.614,40 5.811,84 1,6144 0,60 0,72 - 0,216 0,216 450x500 

E-F 420,00 1.512,00 0,42 5,6 6,72 - 0,072 0,084 250x350 

F-G 260,00 936,00 0,26 4,6 5,52 - 0,050 0,057 200x300 

G-H 140,00 504,00 0,14 1,43 1,72 - 0,035 0,036 150x250 

H-I 70,00 252,00 0,07 2,7 3,24 - 0,024 0,036 150x250 

H-J 70,00 252,00 0,07 2,7 3,24 - 0,024 0,036 150x250 

E-K 1.194,40 4.299,84 1,1944 4,1 4,92 - 0,173 0,173 400x450 

K-L 527,20 1.897,92 0,53 1,7 2,04 - 0,090 0,103 300x350 
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L-M 447,20 1.609,92 0,45 5,5 6,6 - 0,080 0,084 250x350 

M-N 367,20 1.321,92 0,37 6,7 8,04 - 0,068 0,071 250x300 

N-Ñ 300,00 1.080,00 0,30 4,7 5,64 - 0,059 0,06 250x250 

Ñ-O 150,00 540,00 0,15 5,30 6,36 - 0,039 0,048 200x250 

K-P 667,20 2.401,92 0,67 7,40 8,88 - 0,111 0,119 350x350 

P-Q 300,00 1.080,00 0,30 2,60 3,12 - 0,059 0,067 200x350 

Q-R 160,00 576,00 0,16 6,10 7,32 - 0,036 0,042 150x300 

R-S 80,00 288,00 0,08 2,00 2,40 - 0,024 0,036 150x250 

R-T 80,00 288,00 0,08 2,00 2,40 - 0,024 0,036 150x250 

P-U 367,20 1.321,92 0,37 12,40 14,88 - 0,070 0,071 250x300 

U-V 300,00 1.080,00 0,30 1,50 1,80 - 0,060 0,060 250x250 

V-W 160,00 576,00 0,16 1,46 1,75 - 0,037 0,048 200x250 

W-X 80,00 288,00 0,08 2,60 3,12 - 0,025 0,036 150x250 

W-Y 80,00 288,00 0,08 2,60 3,12 - 0,025 0,036 150x250 

U-Z 67,20 241,92 0,07 3,12 3,74 - 0,017 0,036 150x250 

Conducte Extracció 

A-B 160,00 576,00 0,16 4,90 5,88 - 0,033 0,036 150X250 

B-C 300,00 1.080,00 0,30 9,80 11,76 - 0,054 0,060 250X250 

C-D 440,00 1.584,00 0,44 1,00 1,20 - 0,072 0,087 300X300 

D-E 600,00 2.160,00 0,60 0,60 0,72 - 0,091 0,103 300X350 

E-F 740,00 2.664,00 0,74 8,10 9,72 - 0,107 0,115 300X400 
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F-G 860,00 3.096,00 0,86 8,20 9,84 - 0,119 0,129 300X450 

G-H 1020,00 3.672,00 1,02 3,20 3,84 - 0,136 0,142 300X500 

M-L 20,00 72,00 0,02 4,60 5,52 - 0,002 0,036 150X250 

L-K 40,00 144,00 0,040 0,90 1,08 - 0,007 0,036 150X250 

K-J 120,00 432,00 0,12 3,10 3,72 - 0,016 0,036 150X250 

H,J-I 1.140,00 4.104,00 1,14 2,00 2,40 - 0,152 0,168 350X500 

Taula.H.1.5: Dimensions conductes d’extracció i impulsió 

5. Condicions exteriors i interiors: 

S’han seleccionat les següents condicions  per l’estiu i per l’hivern  (Taula.H.1.6): 

 

PARÀMETRE INTERIOR EXTERIOR 

ESTIU 

Temperatura (ºC) 24 38 

Humitat Relativa (%) 60 38 

H.abs (gr/Kg aire sec) 11,2 16 

Entalpia KJ/Kg aire 
sec 

52,64 79,37 

HIVERN 

Temperatura (ºC) 21 2 

Humitat Relativa (%) 40 80 

H.abs (gr/Kg aire sec) 6,17 2,78 

Entalpia KJ/Kg aire 36,5 5,93 
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sec 

Taula.H.1.6: Taula resum condicions exteriors i interiors estiu i hivern 

Els valors de la humitat relativa i l’entalpia de l’aire sec s’ha determinat mitjançant l’àbac 

psicomètric (Gràfic.H.1.6): 

  

Gràfic.H.1.6: Àbac psicomètric 

 

6. Càlcul de la bateria d’aigua calenta: 

El cabal que es renova d’aire al sistema de tractament d’aire es renoven 147 l/s, amb les 

dades anterior es calcula la necessitats de potencia tèrmica per entrar l’aire a 21ºC a 

l’interior de l’edifici. A continuació es mostra lo potència necessària de la bateria d’aire calent 

(Taula.H.1.8): 
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PARÀMETRE INTERIOR EXTERIOR D. ENT. P.NEC. 

HIVERN   

Temperatura (ºC) 21 2   

Humitat Relativa (%) 40 80   

H.abs (gr/Kg aire sec) 6,17 2,78 -3,39  

Entalpia KJ/Kg aire 
sec 

36,5 5,93 -30,57  

m3/s 0,147 0,135   

m3/h 529,2 486,461   

V.m3/Kg aire sec 0,842 0,774   

Kg aire sec 0,1746 0,1745   

En. Nec. kJ/s = kW    -5.34 

     

Taula.H.1.8: Necessitat tèrmica bateria d’aire calent 

S’instal·la una unitat de tractament d’aire exterior juntament amb una bateria calenta marca 

WOLF model KG STANDART. 

 

 

 

 

Gràfic.H.1.7: Vista el planta del climatitzador 
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Gràfic.H.1.8: Bateria de calor 

 

7. Càlcul de les càrregues de ventilació: 

Amb els paràmetres d’entalpia i humitat relativa determinades al punt anterior per les 

condicions d’hivern i estiu es pot determinar la necessitat tèrmica de la bateria d’aire calent o 

fred. 

Cal comentar que la bateria d’aire nomes funcionarà per l’hivern, es a dir, nomes es tindrà 

en compte les potències tèrmiques en el cas d’hivern, les potències de ventilació son 

calculades con a l’apartat anterior. 

 

8. Càlcul de les càrregues de refrigeració: 

 

• Transmissió a traves dels tancaments: 

La transmissió a traves dels tancaments es calcula mitjançant la fórmula: 

        (eq.H.1.1) 

on: 

Q: Calor sensible aportada mitjançant transmissió 

K: Coeficient de transmissió de calor del tancament 

S: Superfícies del tancament 
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 : Salt tèrmic entre la part interior i exterior del tancament 

 
• Suplement segons orientació: 

En funció de la orientació de les parets que composen l’edifici les càrregues tèrmiques 

calculades es veuran augmentades en un %, segons la taula següent (Taula.H.1.9): 

 

ORIENTACIÓ SUPLEMENT 
% 

S 0,00 

SO 7,00 

O 15,00 

NO 18,00 

N 20,00 

NE 15,00 

E 10,00 

SE 3,00 

O 0,00 

Taula.H.1.9: Suplement en funció de la orientació 

En cas de tenir una dependència amb mes d’una paret exterior orientada es considerarà el 

valor en % mes gran. 

A continuació es mostra la taula resum de les càrregues de refrigeració necessàries per a 

casa dependència per l’estiu (Taula.F.1.10) considerant les condiciones de temperatura 

descrites anteriorment. 
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Taula.H.1.10: Taula resum necessitats de refrigeració per estances 

Si es te en compte la potència en quant a ocupació, il·luminació i ventilació, s’obtenen les 

següents necessitats de refrigeració (Taula.H.1.11): 

 

ZONA QTOT (W) Q.OCUP.(W) Q.IL. (W) Q.V.(W) P.TOT(W) P.TOT(KW) 

 LLAR D’INFANTS 

D.Professorat -576,37 130,00 208,65 620,00 1.535,02 2,00 

D.Direcció -678,57 130,00 167,55 620,00 1.596,12 2,00 

S.Polivalent -946,60 1.040,00 510,90 5.000,00 7.497,50 8,00 

S.Adaptat Visitants -52,50 130,00 114,75 - 297,25 1,00 

Aula 0-1 anys -981,62 910,00 551,25 4.400,00 6.842,87 7,00 

Dormitori 0-1 anys -541,81 780,00 234,45 3.800,00 5.356,26 6,00 

Biboneria -56,25 130,00 123,45 - 309,70 1,00 

Bany-Canviador 0-1 

anys 

-56,25 260,00 123,45 - 439,70 1,00 

S.Professors -231,42 520,00 379,95 2.500,00 3.631,37 4,00 
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Vestuari -314,97 520,00 166,05 - 1.001,02 2,00 

S.Professorat -321,49 130,00 72,00 - 523,49 1,00 

S.Adaptat Professorat -248,77 130,00 118,65 - 497,42 1,00 

Aula 1-2 anys -1.102,32 1.040,00 663,00 5.000,00 7.805,32 8,00 

Dormitori 1-2 anys -137,99 910,00 311,10 4.400,00 5.758,29 6,00 

Bany-Canviador 1-2 

anys 

-59,74 260,00 131,55 - 451,29 1,00 

Cuina -792,21 260,00 364,50 - 1.416,71 2,00 

Menjador Professors -99,86 224,55 224,55 9.360,00 10.204,41 11,00 

Menjador -2.214,14 1.950,00 745,95 2.500,00 7.410,09 8,00 

Aula 2-3 anys -2.720,00 1.040,00 648,75 5.000,00 9.408,75 10,00 

Dormitori 2-3 anys -461,77 910,00 263,55 4.400,00 6.035,32 7,00 

Bany-Canviador 2-3 

anys 

-291,68 260,00 112,05 - 633,73 1,00 

Passadís -2.681,19 1.950,00 1.176,00 4.200,00 10.607,19 11,00 

TOTAL -15,566,71 13,910,00 8.012,10 51.800,00 82.288,81 101,00 

Taula.H.1.11: Resum càrregues de refrigeració per estances de l’edifici 

Un cop determinades les necessitats de refrigeració s’escull les unitats interiors (cassettes) 

que s’instal·laran a cadascuna de les zones de l’edifici. Cal comentar que tal i com es pot 

veure la potència està sobre dimensionada en un 23 % degut a que a l’estiu el sistema VRV 

contraresta l’aportació d’aire de la ventilació. 

S’instal·len cassetes amb bomba de calor marca DAIKIN. El model variarà depenent de la 

potència necessària de cadascuna de les dependències de la Llar d’infants.  

A continuació es mostra els models i el numero d’unitats escollits per les dependències de 

l’edifici (Taula.H.1.12): 
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  R410-A 

ZONA P.TOT(KW) MODEL P.REFRIG.(kW) CONSUM(W) 

LLAR D’INFANTS     

D.Professorat 2,00 FXCQ2M8 2,2 77 

D.Direcció 2,00 FXCQ2M8 2,2 77 

S. Polivalent 4,00 FXCQ40M8 4,5 130 

 4,00 FXCQ40M8 4,5 130 

S.Adaptat Visitants 1,00 - - - 

Aula 0-1 anys 3,50 FXCQ32M8 3,6 92 

 3,50 FXCQ32M8 3,6 92 

Dormitori 0-1 anys 3,00 FXCQ32M8 3,6 92 

 3,00 FXCQ32M8 3,6 92 

Biboneria 1,00 - - - 

Bany-Canviador 0-1 

anys 

1,00 - - - 

S.Professors 4,00 FXCQ40M8 4,5 130 

Vestuari 2,00 - - - 

S.Professorat 1,00 - - - 

S.Adaptat Professorat 1,00 - - - 

Aula 1-2 anys 4,00 FXCQ40M8 4,5 130 

 4,00  4,5 130 

Dormitori 1-2 anys 3,00 FXCQ32M8 3,6 92 

 3,00 FXCQ32M8 3,6 92 

Bany-Canviador 1-2 

anys 

1,00 - - - 
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Cuina 2,00 - - - 

Menjador Professors 4,00 FXCQ40M8 4,5 130 

Menjador 5,00 FXCQ50M8 5,6 130 

 5,00 FXCQ50M8 5,6 130 

 5,00 FXCQ50M8 5,6 130 

Aula 2-3 anys 5,00 FXCQ50M8 5,6 130 

 5,00 FXCQ50M8 5,6 130 

Dormitori 2-3 anys 3,50 FXCQ32M8 3,6 92 

 3,50 FXCQ32M8 3,6 92 

Bany-Canviador 2-3 

anys 

1,00 - - - 

Passadís 5,50 FXCQ50M8 5,6 130 

 5,50 FXCQ50M8 5,6 130 

TOTAL 101,00  60,80 2.450,00 

Taula.H.1.12. Taula resum unitats interior escollides 

La unitat exterior s’escull en funció les unitats que es connectaran a ella, en aquest cas 

tenim un total de 17 unitats interiors, per tant, s’escull el model d’unitat exterior RXYQ 14 PR, 

apta fins a 22 unitats amb una potència de refrigeració de 40 kW i un consum de 12,40 kW. 
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H.2. Plànols 

Als plànols 17 i 18 queda representat l’esquema de ventilació així com la situació de la 

instal·lació de les unitats interiors. 
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H.3. Amidaments i Pressupost 

El  pressupost d’execució material és de 59.179,28 €, CINQUANTA – NOU MIL CENT 
SETANTA-NOU EUROS  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS D’EURO. 

El pressupost detallat es troba a l’annex Q referent a amidaments i pressupost, al capítol 6 
del pressupost. 
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