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1. MEMORIA ELECTRICA
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1.1 Objecte
L‟objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió
d‟un complex spa – gimnàs de tres plantes amb piscina coberta a la planta soterrani que està situat al carrer
Solicrup nº 10, així com exposar les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs justificatius de
les solucions adoptades, per a que els Organismes Oficials formin judici tècnic sobre aquesta instal·lació,
autoritzant la seva legalització i posada en servei.

1.2 Reglaments
1.2.1

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (rebt)

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 de 2 d‟agost (B.O.E. 224 de 18
Setembre) i les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT.
-Instruccions tècniques complementàries ITC-BT- 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44.
-Decret 636/2004, de 24 d‟agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l‟aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió Normes UNE d‟aplicació.
-Document bàsic HE d'estalvi d'energia, publicat al març de 2006, en el seu
capítol HE 3 el qual fa referència a "Eficiència energètica de les instal·lacions
d'il·luminació ".
Normes tècniques particulars de FECSA-Endesa (Guia Vademècum)

1.2.2

Codi tècnic de la edificació

El CTE representa el marc normatiu que regularà el sector de la construcció de tots els edificis nous i la
rehabilitació dels existents, tant destinats a habitatges com a ús Comercial, docent, sanitari, esportiu,
industrial o sociocultural. Aquesta norma recull les exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat
dels edificis i les seves instal·lacions, introduint elements nous en materials i tècniques de construcció per tal
de
aconseguir l'edificació d'edificis més segurs i eficients des d'un punt de vista energètic i establint requisits
que abasten des de la funcionalitat fins els relatius a seguretat i habitabilitat.
El 28 de març de 2006 es va publicar al BOE el Reial Decret 214/2006 per al que s'aprovava el nou Codi
Tècnic de l'edificació que s'ajustava la normativa espanyola a la comunitària.

1.2.3

Reglament contra incendis

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció
contra incendis. BOE no 298 de 14 -1912-1993 Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.

1.3 Dades d’interès general
1.3.1 Promotor activitat
El promotor sol·licitant del projecte de legalització d‟ activitat es:
Nom:
Adreça:

AQUA.
C/ RAMBLA I EXPOSICIÓ, 33
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Població:
VILANOVA I LA GELTRÚ, 08800 BARCELONA
C.I.F:
T-09675892
Repr. Legal: Isabel Perelló Becerra

1.3.2 Local afectat
El local objecte del projecte per la legalització d‟ activitat està ubicat en:
Adreça:
C/ Solicrup, 10.
Municipi:
Vilanova i la Geltrú
Codi Postal:
08800
Província:
BARCELONA
Superfície total: 2600 m2

1.3.3 Tècnic competent
L‟ enginyer redactor del projecte es:
Tècnic: MRP, S.L.
Miguel Angel Ramis Perelló
Col·legiat nº 20.358
Adreça: C/ Rambla del Castell, 85
08800 Vilanova i la Geltrú, BARCELONA

1.3.4 Emplaçament
El complex spa - gimnàs està situat al carrer Solicrup nº10, a la província de Barcelona dins el terme
municipal de Vilanova i la Geltrú 08800.

Figura 1.Emplaçament del gimnàs vista satèl·lit.
S'adjunta el plànol de situació i emplaçament en l‟apartat de plànols del present projecte.
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1.4 Àmbit d’aplicació de la instal·lació
1.4.1

Descripció de les activitats.

Es tracta d‟un spa – gimnàs de tres plantes amb ascensor de nova construcció situat al carrer Solicrup nº10.
A la planta baixa es realitzen les activitats de gimnàs i spa, amb una sala de peses i 5 habitacions de
massatges respectivament.
La planta primera es realitzarà la activitat de gimnàs a la sala adequada per aquesta funció, la seva ubicació
està detallada a l‟apartat de plànols.
A la planta soterrani trobarem una zona de relaxació amb les instal·lacions de spa i piscina climatitzada, i un
bar-restaurant.

1.4.2

Classificació activitat servei cafeteria

Segons l‟article 2 del decret 317/1994, de 4 de novembre, per qual s‟estableixen normes sobre l‟ordenació i
la classificació dels establimetns de restauració, creiem que l‟activitat de bar que es portarà a terme queda
exclosa de l‟aplicació d‟aquest Decret, degut a que es un servei de restauració prestat únicament per als seus
membres. L‟accés al bar és exclusiu per als socis del gimnàs o la gent a que accedeix a les instal·lacions
pagant l‟entrada corresponent i tan sols en serviran begudes o menjars envasats de tipus bosses de patates.
No obstant el recinte destinat a bar complirà la reglamentació vigent en matèria de preparació i manipulació
d‟aliments.
RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel que s‟estableixen les norme d‟higiene i elaboració, distribució i
comerç de menjars preparats.
RD 2207/1995, de 28 de desembre, per qual s‟estableixen les normes per la higiene relativa als productes
alimentaris.
RD 202/2000, d‟ 11 de febrer, pel qual s‟estableixen les normes relatives als manipuladors d‟aliments.
Les condicions que complirà el recinte de bar són les següents :
Els locals per a on circulin productes alimenticis estaran nets i en bon estat.
La disposició de conjunt, el disseny, la construcció i les dimensions per on circulin productes alimenticis:
permetran una neteja i desinfecció adequada.
Evitaran l‟acumulació de brutícia, el contacte amb materials tóxics, el dipòsit de particules en els aliments i
la formació de condensació o moho indesitjable a les superfícies.
R.D 3484/2000 PER EL QUE S‟ESTABLEIXEN LES NORMES D‟HIGIENE PER A LA ELABORACIÓ,
DISTRIBUCIÓ I COMERÇ DE MENJARS PREPARATS
L‟establiment complirà:
Els aparells i útils de treball destinats a entrar en contacte amb les matèries primeres, productes intermitjos i
productes finals, estaran fabricats amb materials resistents a la corrosió i fàcils de netejar i desinfectar.
Es disposaran d‟equips i instal·lacions de conservació a temperatura regulada amb capacitat suficient per a
les matèries primeres, productes intermitjos i productes finals que elaborin, manipulin, envasin,
emmagatzemin i vengin, que així ho requereixen.
Les zones d‟elaboració, manipulació i envasat de menjars preparats disposaran quan sigui necessari, de
rentamans d‟accionament no manual.
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Per a la neteja de les instal·lacions, equips i recipients que estiguin en contacte amb productes alimentaicis,
així com els locals en què s‟ubiquin aquestos productes alimenticis, el responsable de l‟establiment
contractarà o elaborarà i aplicarà un programa de neteja i desinfecció.
Per a la lluita contra les plagues, el responsable del establiment contractarà o elaborarà i aplicarà un
programa de desinsectació i desratitazació.
Els contenidors per a la distribució de menjars preparats, així com les vaixelles i coberts que no siguin d‟un
sol ús, seran higienitzats amb mètodes mecànics, previstos d‟un sistema que asseguri la seva correcta neteja i
desinfecció.
Relatiu als menjars preparats i els seus processos de l‟elaboració i manipulació compliran els requisits
indicats en l‟article 6 del Real Decret 3484/2000.
En particular, la recepció, sel·lecció, preparació i la neteja de les matèries pimes es realitzarà, sempre que
sigui possible en un local o espai per a tal ús. Relatiu a les condicions de emmagatzematge, conservació i
transport intern es segueixen les condicions indicades a l‟article 7 del Reial Decret 3484/2000.
R.D 2207/1995 PER EL QUE S‟ESTABLEIXEN LES NORMES D‟HIGIENE RELATIVES ALS
PRODUCTES ALIMENTICIS
La preparació, fabricació, tranformació, envasat, magatzem, tranport, distribució, manipulació i
subministrament de productes alimentaris es realitzarà de tal forma que la higiene del mateixos serà
preservada durant el seu transcurs.
REQUISITS GENERALS PER ALS LOCALS
Els locals per on circulin els productes alimentaris estaran nets I en bon estat.
La disposició de conjunt, el disseny, la construcció i les dimensions de locals permetran una neteja i
desinfecció adequades; evitaran l‟acumulació de bruticia, el contacte amb materials tóxics, el dipòsit de
particules en els aliments i la formació de condensació o floridura indesitjable en les superfícies;
possibilitaran les pràctiques correctes d‟higiene dels aliments; disposaran d‟unes condicions tèrmiques
adquades per al tractament i l‟emmagatzematge higiènics dels productes.
Existirà un nombre suficient de serveis sanitaris (lavabos i inodors). Els vàters no comunicaran directament
amb locals que es manipulin aliments. Els lavabos estaran proveïts d‟aigua corrent freda i calenta, material
de neteja i assecat higiènic. Els locals disposaran d‟una instal·lació de ventilació (natural o forçada) i
climatització adequada a les serves necessitats. S‟ha previst la instal·lació d‟un sistema d‟extracció forçada
per a recollir els cabals corresponents a les campanes. Es complirà amb les especificacions indicades en la
norma NBE-CPI/96 per a aquest tipus d‟instal·lació.
De la mateixa manera, la instal·lació d‟il·luminació serà de suficient intensitat, estanca i protegida, de fàcil
neteja, evitant l‟acumulació de pols. Els sistemes de sanejament previstos seran els adequats per als objectius
previstos. En el seu disseny i dimensionament s‟evitarà qualsevol risc de contaminació dels productes
alimentaris. L‟establiment disposa de nuclis de vestuaris per a l‟establert en el RD 486/1997 pel qual
s‟estableixen les disposions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
REQUISITS ESPECÍFICS DELS LOCALS ON ES PREPARIN, TRACTIN O TRANSFORMIN ELS
ALIMENTS
Les superfícies dels sòls i de les parets es mantindran en bon estat i seran fàcils de netejar i desinfectar. Seran
de materials impermeables, no absorbents, lavables i no tòxics. En els locals on sigui necessari, s‟ha previst
la instal·lació d‟un sistema de desguassos adequat. Els sostres i falsos sostres estaran dissenyats, construïts i
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acabats de manera que impedeixin l‟acumulació de brutícia i redueixin la condensació, la formació de
floridura, i el despreniment de partícules.
Les finestres i altres buits practicables estaran constuïts de manera que impedeixin l‟acumulació de brutícia.
Aquells que comuniquin amb l‟exterior estaran proveïts de pantalles contra insectes, que es pugin desmuntar
per a la seva neteja. Les portes seran fàcils de netejar i desinfectar, de superfície llisa i no absorbent. Les
superfícies que estiguin en contacte amb els aliments es mantindran en bon estat, seran fàcils de netejar i
desinfectar, i estaran contruïdes amb materials llisos, lavable i no tòxics.
Els locals disposaran d‟instal·lacions adequades de neteja i desinfecció dels instruments, equips, útils i
materials de treball. Tots els articles, instal·lacions i equips que entrin en contacte amb els productes
alimentaris estaran nets. La seva construcció, composició i estat de conservació reduiran al mínim el risc de
contaminació dels productes alimentaris.
Els residus generats no podran acumular-se en locals pels quals circulin aliments. Es dipositaran en
contenidors específics, proveïts de tancament, de fàcil neteja i desinfecció. Es prendran les mesures
adequades per a l‟emmagatzematge i evacuació dels residus dels productes alimentaris. Els locals de residus
tindran unes carácterístiques que permetin la seva adequada neteja i desinfecció.
R.D 202/2000 PER EL QUE S‟ESTABLEIXEN LES NORMES RELATIVES ALS MANIPULADORS
D‟ALIMENTS
Els manipuladors d‟aliments deuran:
- Rebre formació en higiene alimentària.
- Complir les normes d‟higiene quant a actituts, hàbits i comportament.
- Conèixer i complir les instruccions de treball establertes per l‟empresa per a garantir la seguretat i
salubritat dels aliments.
- Mantenir un grau elevat de condicia ? personal, dur una vestimenta neta i d‟ús exclusiu i utilitzar, quan
escaigui, roba protectora, gorros i calçat adequat.
- Cobrir-se els corts i les ferides amb venes impermeables apropiats.
- Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat, tantes vegades com ho requereixin les
condicions de treball i sempre abans d‟incorporar-se al seu lloc, després d‟una absència o d‟haver realitzat
activitats alienes a la seva comesa específica.
Igualment, durant l‟exercici de l‟activitat, els manipuladors no podran:
- Fumar, mastegar goma de mastegar, menjar en el lloc de treball, estemudar o tossir sobre els aliments ni
realitzar qualsevol altra activitat que pugui ser causa de contaminació dels aliments.
- Dur posats efectes personals que puguin entrar en contacte directe amb els aliments, com anells, polseres,
rellotges o altres objectes.
- Qualsevol persona que pateixi una malaltia de transmissió alimentària o que estigui afectada, entre altres
patologies, d‟infeccions cutànies o diarrea, que puguin causar la contaminació directa o indirecta dels
aliments amb microorganismes patògens, deurà informar sobre la malaltia o els seus símptomes al
responsable de l‟establiment, amb la finalitat de valorar conjuntament la necessitat de sotmetre‟s a
examen mèdic i, en cas necessari, la seva exclusió temporal de la manipulació de productes alimentaris.
- Les empreses del sector alimentari grantiran que els manipuladors d‟aliments disposin d‟una formació
adequada en higiene dels aliments d‟acord amb la seva activitat laboral. La formació i supervisió dels
manipuladors d‟aliments, estaran relacionades amb la tasca que realitzen i amb els riscos que comporten
les seves activitats per a la seguretat alimentària.
- Els programes de formació es deuran desenvolupar i, si escau, impartir : per la pròpia empresa o per una
empresa o entitat autoritzada per l‟autoritat sanitària competent.
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1.4.3

Horari d’activitats.

L'horari de l'activitat serà l'establert per l'Ordre IRP/181/2007, de 30 de 30 de maig, per la qual es
determinen els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles
públics i o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de
l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
L'horari permès per a l'activitat esportiva serà des de les 6:00 h del matí a les 2:00 hores de la nit. De dilluns
a diumenge.
A partir de les hores límit de tancament que s'estableixen, en els establiments no es permetrà l'accés de ningú
i es finalitzaran totes les activitats que s'estiguin desenvolupant i es desallotjarà el recinte, que ha de quedar
buit de públic en el termini màxim de vint minuts.
L‟horari establert al nostre gimnàs és de 6 :00 h del matí fins a les 00:00 h de la nit, per aquest motiu no ens
veurem afectats per aquesta messura.

1.5 Trets característics de l’edifici.
Els vestuaris es troben a la primera planta i estan dissenyats de manera que els homes i les dones puguin
accedir directament a la piscina coberta de la planta soterrani sense tenir que passar per dintre del gimnàs.
Per accedir a l‟edifici tenim dues portes d‟entrada, una pels automòbils de 3 metres d‟amplada, i una per
l‟accés de les persones de 0.90 metres d‟ampla, despres tenim una tercera porta que es la de sortida
d‟automòbils que segons normativa també te que ser de 3 metres d‟amplada.
La distribució dins de l’edifici es la següent:
SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA SOTERRANI
ZONA

m²

Piscina polivalent

143

Platges i passos

PLANTA BAIXA
ZONA
Vestíbul i passos

PLANTA PRIMERA
m²

ZONA

m²

195,16 Passadís distribució

105,27

220,07 Oficina administració

26,95

Sala peses 2

120,4

Sauna

12,9

Sala reunions

15,45

Vestidors homes

163,05

Bany de vapor

7,8

Àrea lúdica

25,65

Vestidors dones

174,12

Canviador

16,65

Sala peses 1

109,5

Magatzem

6,36

Sala de màquines

60,9

Lavabo adaptat

10,86

Vestidors famílies

8,41

Sala màquines jacuzzi 8,11

Sala grup electrogen

8,23

Lavabo adaptat

5,92

Lavabos adaptats

12,61

Sala quadre elèctrics

6,3

Comunicacions dones

19,6

Vestíbul ascensor

6,33

Magatzem

6,27

Comunicacions homes

21

Sala de quadres

4,3

Vestíbul i passos SPA

38,93

Comunicacions usuaris 11,45

Cuina Bar

15,24

Sala Spa1

11,46

Bar

152,57 Sala Spa2

7,94

Comunicacions dones

5,3

Sala Spa3

6,96

Comunicacions homes 8,2

Sala Spa4

5,8

Vestíbul escala

6,6

Sala Spa5

7,45

Jacuzzi

8,3

Comunicacions dones

27,63

Comunicacions homes

30,2

Comunicacions usuaris 11,45
Taula 1. Superficies útils local.
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1.5.1 Planta soterrani
La planta soterrani de 773.5
de superfície construïda està destinada a la piscina coberta. Dedica una part
a spa on trobarem dos jacuzzis, una sauna i un bany de vapor. Una zona d‟aquesta planta està destinada a un
Bar-Restaurant per 40 persones amb cuina. Per últim, té una sala de màquines on es troba tota la maquinària
de l‟edifici.
Trobarem tots els detalls constructius d‟aquesta planta a l‟apartat de plànols.

1.5.2 Planta baixa
La planta baixa de 605
aquí trobarem la part de recepció de l‟edifici, just al costat de l‟entrada tenim la
zona d‟oficines i la sala de reunions. Aquesta planta té una sala de peses i cinc sales destinades a serveis de
spa. També disposa de un lavabo adaptat.
Trobarem tots els detalls constructius d‟aquesta planta a l‟apartat de plànols.

1.5.3 Planta primera
La planta primera de 740.3
peses i un lavabo adaptat.

està destinada al vestidor d‟homes, de dones i al de famílies. Té una sala de

Trobarem tots els detalls constructius d‟aquesta planta a l‟apartat de plànols.

1.6 Locals o zones de característiques especials.
Per les seves característiques i condicions que s‟especifiquen a la ITC-BT-28 es considera com un edifici de
pública concurrència. El motiu principal pel que direm que es un local d‟aquest tipo es el seu aforament, ja
que supera les 50 persones que ens diu la ITC-BT-28 a l‟apartat 1.
Tenim dues zones de l‟edifici que per les seves característiques especials les quals s‟especifiquen a la ITCBT-30 del RBT, son considerades zones humides. Una es troba a la planta soterrani i esta delimitada per tot
el que envolta a la piscina climatitzada i spa, i l‟altre part de l‟edifici considerada com a zona humida es a la
primera planta, i fa referència a tota la zona de vestuaris.
A la zona de vestuaris trobarem 16 dutxes i segons el reglament de baixa tensió els locals que contenen una
banyera o dutxa, tenen que seguir el que diu la instrucció ITC-BT-27.
Un altre part de l‟edifici que tindrem que tenir en compte es la piscina climatitzada, ja que en el moment de
fer la instal·lació elèctrica a l‟interior de l‟aigua, ens tindrem que guiar per l‟especificat a la ITC-BT-31. A
l‟apartat de plànols trobarem la classificació dels volums a la piscina i jacuzzi.

1.7 Previsió de potències
1.7.1 Potència instal·lada
La previsió total de càrrega corresponent al complex spa – gimnàs es realitza conforme al
punt 4.1. de la ITC-BT-10 del RBT, que diu que la càrrega total prevista per edificis comercials es calcularà
considerant un mínim de 100W per metre quadrat i planta.
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W * m²

m²

P.PREVISTA
(W)

P.SOTERRA

100

773,5

77350

P.BAIXA

100

605

60500

P.PRIMERA

100

740,3

74030

POTÈNCIA TOTAL (W) =

211880

Tabla 2. Previsió de càrregues de l‟edifici

Un cop realitzats els càlculs reals per la càrrega total de l‟edifici, hem comprovat que la potència necessària
per el nostre gimnàs era menor que l‟establerta per la ITC-BT-10 del RBT.
A la següent taula surt la potència total instal·lada a cada planta de l‟edifici, podrem trobar tots els càlculs a
l‟apartat de càlculs d‟aquest projecte.

m²

P.CALCULADA
(W)

P.SOTERRA

773,5

92402

P.BAIXA

605

40776

P.PRIMERA

740,3

26136

P.TOTAL (W) =

159314

Tabla 3. Previsió real de càrregues de l‟edifici (trobarem tots els càlculs a l‟apartat de càlculs).

La potència total prevista pel local concertada pel promotor serà de 160kw.

1.7.2 Potència a contractar
Segons les especificacions tècniques de la companya, la potència a contractar tindrà que ser la que mes es
sembli a la nostre potència prevista.
A continuació es mostren les diferents potencies a contractar:

Tabla 4.- Potència a contractar en kW (Fuente Guia Vademècum Fecsa-Endesa)

En el nostre cas, que tenim una potència instal·lada de 160KW es contractarà una potencia de 173KW en
trifàsic, perquè considerem que les instal·lacions del gimnàs estaran quasi sempre al 100% de la seva
utilització i la potencia que està després dels 160 KW és la de 173KW.

1.7.3 Potencia màxima admissible.
La potència màxima admissible vendrà donada per el conductor, que en el nostre cas es tracta d‟un conductor
de 185 mm² capaç de suportar 341 A. Amb aquesta intensitat, realitzarem el càlcul de la potència màxima
admissible de la següent manera:
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√

√

1.8 Subministrament.
1.9 Companyia.
El subministrament elèctric es realitza en baixa tensió des de la xarxa de la companyia subministradora mes
propera, en aquest cas es tracta de FECSA-ENDESA.

1.10 Característiques.
La tensió de subministrament serà 400/230 V en trifàsica amb neutre amb sistema TT de connexió.
Valor màxim previst de la corrent de curtcircuit de la xarxa de baixa tensió es de 10KA
Disposen d'una sola escomesa i la farem subterrània, alimentarà directament un
sol conjunt de protecció i mesura, a través d'una Caixa General de Protecció (CGP).
L'escomesa subterrània s'efectuarà amb "entrada i sortida" de línia de distribució i
derivació a la CGP o unitat funcional equivalent.

1.11 Subministrament complementari.
Per assegurar el subministrament de les instal·lacions que han de seguir en funcionament en
cas d'un tall de subministrament es col·loca un grup electrogen. Aquest grup es col·locarà al
terrat i alimentarà, en cas d'interrupció del subministrament
de companyia, al quadre de serveis comuns i als subquadres del grup de pressió de
PCI, ascensors i grup de pressió de l'aigua sanitària.
Hem elegit un grup electrogen model MOSA GE-55 PMSX/EAS, les característiques principals venen
detallades a continuació:
- Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigerat per aigua.
- Protecció motor (temperatura / oli / règim de rpm).
- Compta hores.
- Protecció: magnetotèrmic (4 pols) i relé diferencial electrònic.
- Grup predisposat per arrencada automàtica per caiguda de xarxa (Quadre automàtic EAS opcional).
- Carenat compacte amb aïllant acústic ignífug i ganxo d'alçada per a grua.
- Super insonoritzat.
- D'acord a normatives CEE de soroll i seguretat.

DADES TÈCNIQUES
GENERACIÓ DE CORRENT 50 Hz, síncron, trifàsica, autoexcitat, autoregulat, sense escombretes
Generació trifàsica (màxima)
51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
Generació trifàsica (contínua)
46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.5 A
Generació monofàsica
17 kVA / 230 V / 73.9 A
Preses
1 Presa 400 V / 63 A; 1 presa 400 V / 32 A;
1 presa 400 V / 16 A, 2 preses 230V / 16 A
Cos
0,8
Tipus d'aïllament
H
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MOTOR Diesel, 4-temps, refrigerat per aigua
Marca / model
PERKINS mod. 1103A - 33TG1
Potència
61.2 CV (45.6 kW)
Règim
1.500 rpm
Cilindrada
3.300 cm ³
Cilindres
3
Consum carburant (P.R.P.)
215 g / kWh
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Capacitat dipòsit
102 l
Autonomia (75%)
13 h
Protecció
IP 44
Dimensions Laxanxal (mm) *
2490x1030x1300 (1480)
Pes *
1200 kg
Nivell de soroll
89 LWA (64 dB (A) - 7 m)
* Els valors indicats contemplen tots els elements sortints dels equips en la seva
configuració bàsica, sense incloure accessoris que puguin alterar aquests valors.
La línia d'alimentació del grup electrogen cap al quadre de serveis comuns serà de 4x50 mm2, sent la
seva tensió assignada de 0,6 / 1kV RZ1-K (AS).

1.12 Descripció de la instal·lació elèctrica.
1.13 Instal·lació d’enllaç
La instal·lació d'enllaç consta de la connexió, la caixa general de protecció, els comptadors i el quadre
general de distribució.
Aquesta instal·lació es realitzarà amb cinc conductors, tres d'ells actius, un neutre i un últim de protecció que
ha d'arribar a tots els punts de consum.
Potencia
màxima

173 KW

Protecció
diferencial

Corrent assignada
Sensibilitat

IGA

Segons la potencia màxima admissible per la
instal·lació interior

Protecció
sobretensió

ICP-M

Conjunt de
mesura

Transformador toroidal
300 mA

Contra sobretensions permanents
Contra sobretensions transitòries
Corrent assignada
400 A
Poder de tall
20 kA
Tèrmic
250 A
Magnètic

5 vegades la intensitat de
regulació tèrmica actuant
temps inferior 0,02 s

Tipus
Comptador
Trafo de corrent

TMF10
Multifunció
200/5
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Caixa
general de
protecció

Cablejat de coure

30x6 + 20x5

Tamany de les bases

DIN 3

Fusibles gG 315 A

Taula 5. Característiques principals de la instal·lació d'enllaç

1.14 Caixa general de protecció.
La CGP s‟instal·larà separada del conjunt de protecció i mesura, en el límit de la
propietat, sobre la façana de l'edifici, a la tanca de tancament en l'interior d'una
fornícula o en el propi recinte on s'instal·larà el conjunt de protecció i mesura. En
tots els casos seran llocs de lliure i permanent accés. La seva situació es fixarà de
comú acord entre la propietat i FECSA ENDESA.
Per el nostre projecte hem escollit una CGP-9-400 A.

Taula 6. Tipus de CGP.

A la següent taula trobarem les seves característiques detallades:

Taula 7. Característiques de CGP.
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L'escomesa subterrània s'efectuarà amb "entrada i sortida" de línia de distribució i derivació a la CGP o
unitat funcional equivalent.
En aquest cas, i per aconseguir la finalitat assenyalada, s'instal·larà la caixa de seccionament (CS) concebuda
amb aquesta finalitat. La CGP a instal·lar haurà de respondre al tipus "Esquema 9" i s'ubicarà conjuntament
amb la de seccionament en el nínxol que pertoqui segons el vademècum.
Caixes de seccionament (cs)

Sortida a CGP i línia de distribució per part inferior.

Taula 8. Tipus de CS.

La forma representada en el següent dibuix es orientativa.

Figura 2. Característiques CS
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Taula 9. Mesures CS.

Nínxol en paret o tanca per CS i CGP.

Figura 3. Nínxol en paret per CS i CGP.
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Figura 4. Nínxol en paret per CS i CGP.

La porta del nínxol serà metàl·lica d'almenys 2 mm de gruix, amb grau de protecció IK10 segons
UNE-EN 50102, podrà estar revestida exteriorment d'acord amb les característiques de l'entorn i estarà
protegida contra la corrosió, disposarà d'un sistema de ventilació que impedeixi la penetració de l'aigua de
pluja i les frontisses no seran accessibles des de l'exterior.
El dispositiu de tancament haurà d'estar compost per un pany homologat JIS, referència CFE. Els conductors
fins arribar a l'accés a la caixa de seccionament hauran de quedar sempre protegits mitjançant canal
(Ref.: 6703826) o conducte d'obra.

1.15 Línia general d’alimentació.
La línia general d‟alimentació va a càrrec de la companyia subministradora.
En subministraments destinats a un sol client, la caiguda de tensió del tram d‟unió entre la CGP i el CM no
serà més gran del 1 %.

1.16 Descripció instal·lació de comptadors.
Les pastilles de connexions de comprovació i els dispositius de lectura de l‟equip de mesura un cop instal·lat
el CM, quedaran situats a una alçada del terra compresa entre 1,20 i 1,80 m.
La paret a la qual es fixi el CM no podrà estar exposada a vibracions, per tant la seva resistència no serà
inferior a la del paredó. No podrà instal·lar-se pròxim a comptadors de gas, aixetes o sortides d‟aigua.
Les dimensions del conjunt i la disposició de les unitats funcionals, s‟ajustaran als dissenys definits per
FECSA ENDESA.
A la part de la instal·lació d‟enllaç compresa entre la CGP i el CM, els circuits es protegiran amb tubs rígids
aïllants.
És desitjable que els quadrants de lectura estiguin a 1,70 m per damunt del terra. No obstant això, aquesta
alçada podrà reduir-se a 1,15 m o augmentar-se a 1,80 m en cas justificat.
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1.17 Descripció del conjunt de protecció i mesura
El Conjunt de Protecció i Mesura s'instal·larà a l'exterior. S'ubicarà a l'interior de un recinte destinat
únicament a aquest fi, en un lloc de lliure i permanent accés des del carrer. La seva situació es fixarà de
comú acord entre la Propietat i FECSA ENDESA. Per determinar les dimensions del recinte, es tindrà en
compte la superfície ocupada per les unitats funcionals, deixant una separació entre les parets laterals i el
sostre pel que fa a les envoltants, de com a mínim 0,2 m. La distància respecte al terra serà com a mínim de
0,5 m, la profunditat del recinte serà com mínim de 0,4 m i l'espai lliure davant la CPM, un cop facilitat
l'accés a aquest, no serà inferior a 1,10 m.

Figura 5. Recinte per allotjar la CGP, CS i el CM

L‟esmentat recinte es tancarà amb una porta de doble fulla, preferentment metàl·lica, amb grau de protecció
IK 10 segons UNE-EN 50102, revestida exteriorment d‟acord amb les característiques de l‟entorn. Estarà
protegida contra la corrosió i disposarà d‟un pany o cadenat normalitzat per FECSA ENDESA.

1.18 Quadre general de distribució i subquadres.
El quadre general està ubicat a la planta baixa així com s‟indica als plànols adjunts en el projecte. D‟aquest
surten tres línies principals, una cap el quadre general de la planta soterrani, una cap el quadre general de la
planta primera, i una tercera línia que es per alimentar un subquadre d‟aquesta mateixa planta.

PLANTA

QUADRE GENERAL

SUBQUADRES

Planta soterrani

1

3

Planta baixa

1

1

Planta primera

1

0

Taula 10 .Distribució dels quadres.
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1.18.1.1 Planta Soterrani
Tenim el quadre general planta soterrani que donarà subministra elèctric a tres subquadres i a diferents
circuits elèctrics que trobarem per aquesta planta.
A l‟apartat de plànols veurem amb exactitud on està ubicat el quadre general i els diferents subquadres
d‟aquesta planta.
1.18.1.2 Quadre general planta soterrani
A la següent taula trobarem les característiques principals dels circuits del quadre general de la planta
soterrani.
QUADRE GENERAL PLANTA SOTERRRANI
CIRCUIT

DETALL CIRCUIT

POTENCIA (w)

LL (m)

INTENST.
MAGNT.(A)

TENSIO (V)

SECCIO
mm²

L1. SUB.1

LÍNIA DEL SUBQUADDRE 1

28156

40

50

400

16,0

L2. SUB.2

LÍNIA DEL SUBQUADDRE 2

25735

45

50

400

L3. SUB.2

LÍNIA DEL SUBQUADDRE 2

27608

45

50

400

16,0
25,0

L4. SUB.3

LÍNIA DEL SUBQUADDRE 3

10902

50

25

400

6,0

Taula 11. Quadre general planta soterrani.

A l‟apartat de càlculs trobarem totes les característiques dels circuits en més detall.
1.18.1.3 Subquadre 1 planta soterrani
A la següent taula trobarem les característiques principals dels circuits del subquadre 1 de la planta soterrani.
SUBQUADRE 1 PLANTA SOTERRRANI
DETALL CIRCUIT

POTENCIA (w)

LL (m)

INTENST.
MAGNT.(A)

TENSIO (V)

SECCIO
mm²

L1

LLUM CANVIADOR I LAVABO

204

15

10

230

1,5

L9

LLUM SALA QUADRES

192

15

10

230

1,5

C1

3450

8

16

230

C2

ENDOLLS BANY ADAPTAT
ENDOLLS BANY ADAPTAT

3450

8

16

230

C3

CIRCUIT

ENDOLLS SALA QUADRES

3450

10

16

230

2,5
2,5
2,5

L2

LLUM PLATGES I PASOS

126

66

10

230

1,5

L3

LLUM PLATGES I PASOS

126

61

10

230

1,5

L4

LLUM LAVABO ADAPTAT

54

15

10

230

1,5

L5

LLUM CUINA

196

12

10

230

1,5

L6

LLUM REST. I ASCENSOR

312

40

10

230

1,5

L7

LLUM RESTAURANT

408

36

10

230

1,5

L8

LLUM RESTAURANT

288

31

10

230

1,5

C4

CAFETERA

2000

11

16

230

2,5

C5

MOLINET CAFÉ

500

11

16

230

2,5

C6

CONSERVADORA GELATS

1500

11

16

230

2,5

C7

MICROONES

1500

11

16

230

2,5

C8

CAMPANA EXTRACTORA

1000

11

16

230

2,5
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C9

ENDOLLS

3450

25

16

230

2,5

C10

ENDOLLS

3450

25

16

230

2,5

LAVABO

2500

12

16

230

2,5

C11

Taula 12. Subquadre 1 planta soterrani.

A l‟apartat de càlculs trobarem totes les característiques dels circuits en més detall.
1.18.1.4 Subquadre 2 planta soterrani
A la següent taula trobarem les característiques principals dels circuits del subquadre 2 de la planta soterrani.
SUBQUADRE 2 PLANTA SOTERRRANI
CIRCUIT

DETALL CIRCUIT

POTENCIA (w)

LL (m)

INTENST.
MAGNT.(A)

TENSIO (V)

SECCIO
mm²

L1

LLUM SALA MAQUINES

480

66

10

230

1,5

L2

384

61

10

230

L3

LLUM SALA MAQUINES
LLUM LAVABO ADAPTAT

36

15

10

230

1,5
1,5

L4

LLUM PLATGES I PASOS

144

12

10

230

1,5

L5

LLUM PLATGES I PASOS

126

40

10

230

1,5

L6

LLUM BANY DE VAPOR

54

36

10

230

1,5

LLUM SAUNA

54

31

10

230

1,5

16

16

400

2,5

L7
C1

MOTOR SAUNA

7000

C2

MOTOR BANY VAPOR

9000

22

20

400

4,0

C3

ENDOLLS BANYS

2500

20

16

230

2,5

C4

ENDOLLS

3450

15

16

230

2,5

C5

GRUP PRESSIO

2205

11

16

400

2,5

C6

GRUP PRESSIO

2205

11

16

400

2,5

C7

GRUP PRESSIO

2205

11

16

400

2,5

C8

MOTOR PISCINA

3000

10

16

400

2,5

C9

MOTOR PISCINA

3000

12

16

400

2,5

C10

GRUP PRESSIO ACS

11500

12

20

400

4,0

C11

MOTOR AIGÜES PLUVIALS

3000

12

16

400

2,5

MOTOR AIGÜES GRISES

3000

12

16

400

2,5

C12

Taula 13. Subquadre 2 planta soterrani.

A l‟apartat de càlculs trobarem totes les característiques dels circuits en més detall.
1.18.1.5 Subquadre 3 planta soterrani
A la següent taula trobarem les característiques principals dels circuits del subquadre 3 de la planta soterrani.
SUBQUADRE 3 PLANTA SOTERRRANI
DETALL CIRCUIT

POTENCIA (w)

LL (m)

INTENST.
MAGNT.(A)

TENSIO (V)

SECCIO
mm²

L1

LLUMINARIA JACUZZY 1

108

10

16

230

1,5

L2

LLUMINARIA JACUZZY 2

144

10

16

230

1,5

C1

MOTOR JACUZZY 1

3600

16

20

230

1,5

C2

MOTOR JACUZZY 2

3600

22

20

230

1,5

CIRCUIT
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C3

3450

ENDOLLS

11

16

230

1,5

Taula 14.Subquadre 3 planta soterrani.

A l‟apartat de càlculs trobarem totes les característiques dels circuits en més detall.

1.18.2 Planta baixa
Aquí trobem el quadre general de tot l‟edifici, el qual subministrarà electricitat al subquadre 1 i a diferents
circuits elèctrics d‟aquesta mateixa planta.
A l‟apartat de plànols veurem amb exactitud on està ubicat el quadre general i el subquadre d‟aquesta planta.
1.18.2.1 Quadre general planta baixa
A la següent taula trobarem les característiques principals dels circuits del quadre general de la planta baixa.
QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA
CIRCUIT

DETALL CIRCUIT

POTENCIA
(w)

LL
(m)

INTENST.
MAGNT.(A)

TENSIO
(V)

SECCIO
mm²

L1.Q.G.P.ST.

LÍNIA 1 ALIMENTACIÓ Q.G.P.SOTERRANI

92402

28

160

400

95

LÍNIA 2 ALIMENTACIÓ Q.G.P.PRIMERA
LÍNIA 3 ALIMENTACIÓ SUBQ.1 P.BAIXA

26136

45

63

400

36276

45

63

400

16
25

L2.Q.G.P.1
L3.SUB1.

Taula 15. Quadre general planta baixa.

A l‟apartat de càlculs trobarem totes les característiques dels circuits en més detall.
1.18.2.2 Subquadre 1 planta baixa
A la següent taula trobarem les característiques principals dels circuits del subquadre 1 de la planta baixa.
SUBQUADRE 1 PLANTA BAIXA
CIRCUIT

DETALL CIRCUIT

POTENCIA
(w)

LL
(m)

INTENST.
MAGNT.(A)

TENSIO
(V)

SECCIO
mm²

L1

LLUMINARIES GIMNÀS

864

32

10

230

1,5

L2

LLUMINARIES GIMNÀS

576

34

10

230

1,5

L3

LLUMINARIES GIMNÀS

1248

37

10

230

1,5

L4

LLUMINARIES PASOS, VESTIBUL I SPA

798

40

10

230

1,5

L5

LLUMINARIES PASOS, VESTIBUL I SPA

450

39

10

230

1,5

L6

LLUMINARIES PASOS, VESTIBUL I SPA

588

38

10

230

1,5

L10

LLUMINARIES BANYS

54

39

10

230

1,5

L11

LLUMINARIES BANYS

90

38

10

230

1,5

C1

ENDOLLS BANYS ADAPTATS

3450

16

16

230

2,5

C2

ENDOLLS GIMNAS

3450

22

16

230

2,5

C3

ENDOLLS GIMNAS

3450

25

16

230

2,5

C4

ENDOLLS SALES SPA

3450

21

16

230

2,5

C5

ENDOLLS PASOS

3450

25

16

230

2,5

L1.EXT

ENLLUMENAT EXTERIOR

1200

70

16

230

2,5

L2.EXT.

ENLLUMENAT EXTERIOR

1200

65

16

230

2,5
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L7

LLUM ENTRADA I OFICINES

936

45

10

230

1,5

L8

LLUM ENTRADA I OFICINES

300

25

10

230

1,5

L9

LLUM ENTRADA I OFICINES

372

25

10

230

1,5

C1

CONTROL ACCES

3450

18

16

230

2,5

C2

ENDOLLS OFICINA

3450

20

16

230

2,5

C3

ENDOLLS ENTRADA

3450

22

16

230

2,5

Taula 16. Subquadre 1 planta baixa.

A l‟apartat de càlculs trobarem totes les característiques dels circuits en més detall.

1.18.3 Primera planta
Tenim un quadre general que alimentarà a un subquadre i altres circuits elèctrics.
A l‟apartat de plànols veurem amb exactitud on està ubicat el quadre d‟aquesta planta.
1.18.3.1 Quadre general primera planta
Tenim un únic quadre general que alimenta a tota la planta.
A la següent taula trobarem les característiques principals dels circuits del quadre general de la planta baixa.
QUADRE GENERAL PRIMERA PLANTA
CIRCUIT

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
L15

DETALL CIRCUIT

POTENCIA (w)

LL (m)

LLUM PASSADI DISTIBUCIO
LLUM VESTIDOR HOMES
LLUM LAVABO ADAPTAT
LLUM GIMNAS
LLLUM VESTIDOR DONES
LLUM PASSAD DISTRIBUCIO
LLUM VESTIDOR HOMES
LLUM GIMNAS
LLUM VESTIDOR DONES

292
378
54
612
504
284
360
612
582
264
342
90
576
486
3450
3450
3450
3450
3450
3450
4500

68
42
47
40
39
38
38
50
30
58
36
45
42
31
25
22
21
24
23
27
15

LLUM PASSAD DISTRIBUCIO
LLUM VESTIDOR HOMES
LLUM VESTIDOR FAMILIES
LLUM GIMNAS
LLUM VESTIDOR DONES
ENDOLLS GIMNAS
ENDOLLS GIMNAS
ENDOLLS VESTIDOR HOMES
ENDOLLS VESTIDOR DONES
ENDOLLS LAVABOS
ENDOLLS PASSADISSOS
Línia alimentació ascensor

INTENST.
MAGNT.(A)

TENSIO (V)

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

10

230

16

230

16

230

16

230

16

230

16

230

16

230

16

230

SECCIO
mm²

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Taula 17 . Quadre general primera planta.
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A l‟apartat de càlculs trobarem totes les característiques dels circuits en més detall.

1.19 Línies individuals.
El nostre projecte és sobre un local de pública concurrència i per aquest motiu tindrem que aplicar les
normatives adients a aquest tipus de locals a l‟hora d‟escollir els conductors. En tenir de fer les
canalitzacions, tindrem en compte les zones de la piscina i vestidors, ja que les seves canalitzacions son de
caràcter especial degut a la presencia de l‟aigua.
L‟altre zona que també tindrà un tractament especial, és la instal·lació exterior de l‟aparcament.
En els següents punts trobarem tots els detalls de les línies individuals separats per plantes.

1.19.1 Canalitzacions
1.19.1.1 Planta soterrani.
1.19.1.1.1

CANALITZACIONS ENCASTADES.

Les zones del restaurant, cuina, vestíbul ascensor, sala de quadres i vestíbul escala aniran amb tubs en
canalitzacions encastades.
A les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles i les seves
característiques mínimes es descriuen en la taula 18 per tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i
cels rasos), buits de la construcció o canals protectores d'obra i en la taula 2 per tubs encastats embeguts en
formigó.
Les canalitzacions ordinàries precablejades destinades a ser encastades en ranures realitzades en obra de
fàbrica (parets, sostres i falsos sostres) seran flexibles o corbables i les seves característiques mínimes per a
instal·lacions ordinàries seran les indicades a la taula 19.

Código

Grado

Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio
Resistencia al curvado
Propiedades eléctricas

Característica

2
2
2
1
1-2-3-4
0

Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4

Resistencia a la penetración del agua

2

Ligera
Ligera
-5ºC
+60ºC
Cualquiera de las especificadas
No declaradas
Contra objetos
D ≥ 1 mm
Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de
tubos está inclinado 15º

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y
compuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas

2

Protección interior y exterior media

0
1
0

No declarada
No propagador
No declarada

Taula 18. Característiques mínimes per a tubs en canalitzacions encastades ordinàries en obra de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la
construcció i canals protectores d'obra
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Característica

Código

Grado

Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio

3
3
2
2

Media
Media
-5ºC

Resistencia al curvado

1-2-3-4

Cualquiera de las especificadas

Propiedades eléctricas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos

0
5

No declaradas
Protegido contra el polvo

Resistencia a la penetración del agua

3

Protegido contra el agua en forma de lluvia

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos

2

Protección interior y exterior media

Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas

0
1
0

No declarada
No propagador
No declarada

(1)

+90ºC

Taula 19. Característiques mínimes per a tubs en canalitzacions encastades ordinàries embegudes en formigó i per a canalitzacions precablejades

1.19.1.1.2

CANALITZACIONS ENCASTADES EN LOCALS HUMITS.

Locals o emplaçaments humits són aquells que a les seves condicions ambientals es manifesten momentània
o permanentment sota la forma de condensació en el sostre i parets, taques salines o floridura encara que no
apareguin gotes, ni el sostre o parets estiguin impregnats d'aigua.
Aquesta planta classifica com a locals humits les següents zones:
-Tota la zona climatitzada de la piscina coberta.
-Sauna, bany de vapor i jacuzzis.
-Sala de màquines.
-Sala maquines jacuzzis.
-Banys adaptats i normals.
-Canviador famílies
A l‟annex de plànols estan detallades totes les zones humides anomenades anteriorment.
En aquests locals o emplaçaments, les canalitzacions, quan no s'utilitzin molt baixes tensions de seguretat
com es en el nostre cas, compliran amb les següents condicions que estan descrites a la ITC-BT-30:
Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se, per terminals, empalmaments i connexions de les mateixes,
sistemes o dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d'aigua
(IPX1). Aquest requisit l'hauran de complir les canalitzacions prefabricades.
Les caixes de connexió, interruptors, preses de corrent i, en general, tota la aparellatge utilitzada, haurà de
presentar el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d'aigua, IPX1. Les seves cobertes i
les parts accessibles dels òrgans d'accionament no seran metàl·lics.
Els receptors d'enllumenat estaran protegits contra la caiguda vertical d'aigua, IPX1 i no seran de classe 0.
1.19.1.1.3

CANALITZACIONS EN PISCINES.

Les canalitzacions en piscines, estan regulades per la instrucció ITC-BT-31 del RGB.
Aquesta instrucció regula tot el que es refereix a instal·lacions elèctriques a dins de les piscines i en els seus
voltants. Per aconseguir això, s‟han definit una sèrie de volums sobre els quals s'indiquen les mesures de
protecció que s'enumeren en els apartats següents, com:
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a) ZONA 0: Aquesta zona comprèn l'interior dels recipients, incloent qualsevol canal a les parets o sòls, i els
pediluvis o l'interior dels injectors d'aigua o cascades.
b) ZONA 1: Aquesta zona està limitada per:
- Zona 0;
- un pla vertical a 2 m de la vora del recipient;
- el sòl o la superfície susceptible de ser ocupada per persones;
- el pla horitzontal a 2,5 m per sobre del sòl o la superfície
Quan la piscina conté trampolins, blocs de sortida de competició, tobogans o altres components susceptibles
de ser ocupats per persones, la zona 1 comprèn la zona limitada per:
- un pla vertical situat a 1,5 m al voltant dels trampolins, blocs de sortida de competició, tobogans i altres
components com ara escultures, recipients decoratius
- el pla horitzontal situat 2,5 m per sobre de la superfície més alta destinada a ser ocupada per persones.
c) ZONA 2: Aquesta zona està limitada per:
- el pla vertical extern a la zona 1 i el pla paral·lel a 1,5 m de l'anterior;
- el sòl o superfície destinada a ser ocupada per persones i el pla horitzontal situat a
2,5 m per sobre del terra o superfície.
Les cambres de màquines, definits com aquells locals que tinguin com a mínim un equip elèctric per a l'ús de
la piscina, podran estar situats en qualsevol lloc, sempre que siguin inaccessibles per a totes les persones no
autoritzades.
Aquests locals han de complir el que indica la ITC-BT-30 per a locals humits o mullats, segons
correspongui, en el nostre cas s‟ha decidit que siguin locals humits.
Els equips elèctrics (incloent canalitzacions, empalmaments, connexions, etc.) presentaran el grau de
protecció següent, d'acord amb la UNE 20.324:
- Zona 0:
IP X8
- Zona 1:
IP X5
IP X4, per a piscines a l'interior d'edificis que normalment no es netegen amb dolls d'aigua
- Zona 2:
IP X2, per ubicacions interiors
IP X4, per ubicacions a l'exterior
IP X5, en aquelles localitzacions que puguin ser assolides pels dolls d'aigua durant les operacions de neteja
En el volum 0 cap canalització es trobarà a l'interior de la piscina a l'abast dels banyistes. No sa instal·laran
línies aèries per sobre dels volums 0, 1 i 2 o de qualsevol estructura compresa dins d'aquests volums.
En els volums 0, 1 i 2, les canalitzacions no tindran cobertes metàl·liques accessibles. Les cobertes
metàl·liques no accessibles estaran unides a una línia equipotencial suplementària.
1.19.1.2 Planta baixa.
1.19.1.2.1

CANALITZACIONS ENCASTADES.

Totes les zones que estan a l‟interior d‟aquesta planta aniran encastades, seguint les mateixes normes que les
del apartat “8.6.1.1.1. Canalitzacions encastades.”
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1.19.1.2.2

CANALITZACIONS ENLLUMENAT EXTERIOR.

Per a la il·luminació de la zona exterior (jardí, aparcament exterior, etc.) s'utilitzarà una instal·lació
d'enllumenat exterior complint tot l'exposat en la ITC-BT-9.
Les lluminàries es veuran alimentades a partir d'una xarxa d'alimentació subterrània i seran de Classe I o de
classe II i estarà conforme la norma UNE-EN 60598-2-3.
1.19.1.3 Primera planta.
1.19.1.3.1

CANALITZACIONS ENCASTADES.

Les zones del passadís de distribució, la sala de peses, magatzem i vestidors famílies aniran encastades,
seguint les mateixes normes que les del apartat “8.6.1.1.1. Canalitzacions encastades.”
1.19.1.3.2

CANALITZACIONS ENCASTADES EN LOCALS HUMITS.

Aquesta planta classifica com a locals humits a les zones de vestidors d‟homes i el de dones i tots els banys
que tenen accés des de els vestuaris.
A l‟annex de plànols trobarem en més detall la classificació de zones humides descrites anteriorment.
Tots aquest locals compliran el que es diu a l‟apartat “8.6.1.1.2. Canalitzacions encastades en locals humits”
d‟aquest mateix projecte.

1.19.2 Descripció de cables conductors
El cable de les balises de senyalització, de l'equip de bombament i del grup electrogen és Afumex Firs 1000
V (AS +) per garantir la seguretat, i tant el subministrament principal com l'alimentació a equips autònoms
(emergències autònomes, bateria i central de detecció) presenten cables Afumex Plus (AS) o Afumex 1000 V
(AS). En cas d'incendi i curtcircuit en aquestes canalitzacions, el servei als receptors finals està assegurat
per l'autonomia dels elements que alimenten.
A continuació es mostren les característiques que tindran que tenir els conductors per cada planta i segons el
tipo de local.
1.19.2.1 Planta soterrani.
1.19.2.1.1

Cables encastats directament a la paret.

Les zones del restaurant, lavabos, cuina, vestíbul ascensor, canviador, sala de quadres i vestíbul escala,
aniran amb cables encastats directament a la paret dins les seves canalitzacions.
Els conductors i cables que s'emprin a les instal·lacions seran de coure o alumini i seran sempre aïllats,
excepte quan vagin muntats sobre aïlladors, tal com s'indica a la ITC-BT-20.
En la instrucció ITC-BT-20, apartat 2.2.1. Conductors aïllats sota tubs protectors, ens diuen que els cables
utilitzats seran de tensió nominal no inferior a 450/750 V i els tubs complir el que especifiquem a l‟apartat
1.19.2.1.2

Canalitzacions encastades. d’aquest projecte.

Els conductors aïllats, tindran una tensió assignada no inferior a 450/750 V, aniran col·locats sota tubs o
canals protectors, preferentment encastats en especial a les zones accessibles al públic.
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Els cables i sistemes de conducció de cables s‟han de instal·lar de manera que no es redueixin les
característiques de l'estructura de l'edifici en la seguretat contra incendis.
Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en la connexió interior de quadres
elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5, o a la norma
UNE 21.1002 (segons la tensió assignada del cable), compleixen aquesta prescripció.
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com "no propagadors
de la flama" d'acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, compleixen aquesta prescripció.
Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o circuits de serveis amb fonts
autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i després de l'incendi, sent conformes a les
especificacions de la norma UNE-EN 50.200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a la norma UNE 21.123 parts 4 o 5, apartat 3.4.6, compleixen amb la prescripció
d'emissió de fums i opacitat reduïda.
1.19.2.1.3

Cables en locals humits.

Aquesta planta classifica com a locals humits les següents zones:
-Tota la zona climatitzada de la piscina coberta.
-Sauna, bany de vapor i jacuzzis.
-Sala de màquines.
-Sala maquines jacuzzis.
-Banys adaptats i normals.
-Canviador famílies
A l‟annex de plànols estan detallades totes les zones humides anomenades anteriorment.
Els conductors tindran una tensió assignada de 450/750V i discorreran per l'interior de tubs encastats, i es
muntaran segons el que especifica a l‟apartat 8.6.1.1.2. Canalitzacions encastades en locals humits.
1.19.2.1.4

Cables en piscines.

Els cables i la seva instal·lació en els volums 0, 1, i 2 tindran una tensió assignada de 450/750V i discorreran
per l'interior de tubs encastats, i es muntaran segons el que especifica a l‟apartat 8.6.1.1.2. Canalitzacions
encastades en locals humits.
1.19.2.2 Planta baixa.
1.19.2.2.1

Cables encastats directament a la paret.

Tota la planta dura aquest tipus de cables i compliran tot el que es diu a l‟apartat 8.6.2.1.1. Cables encastats
directament a la paret. d‟aquest mateix projecte.
1.19.2.2.2

Cables a l’exterior (jardí).

Per a la il·luminació de la zona exterior (jardí, aparcament exterior, etc.) s'utilitzarà una instal·lació
d'enllumenat exterior complint tot l'exposat en la ITC-BT-9.
El model de lluminària instal·lat es el KUMAS 2xSE100 E40 L02F AL ATC M22X600STD1
La qual estableix com a principals característiques:
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- Es considerarà 1,8 vegades la potència activa de les lluminàries amb làmpades o tubs de descarrega.
- El factor de potència de cada punt de llum haurà de corregir fins a un valor
mínim de 0,9.
- La caiguda màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre
punt d'aquesta serà menor o igual que 3%.
- A l'estar regulat el control de les lluminàries mitjançant interruptors horaris, es
disposarà a més d'un interruptor manual que permetrà l'accionament, ja sigui per a
connectar o per
desconnectar el sistema, amb independència dels dispositius automàtics.
-Els cables seran multipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6 / 1 kV.
-El conductor neutre de cada circuit que parteix del quadre no es pot utilitzar per cap altre circuit.
-Les lluminàries es veuran alimentades a partir d'una xarxa d'alimentació subterrània i seran de Classe I o de
classe II i estarà conforme la norma UNE-EN 60598-2-3.
1.19.2.3 Primera planta.
1.19.2.3.1

Cables encastats directament a la paret.

Les zones del passadís de distribució, la sala de peses, magatzem, vestidors famílies i el lavabo adaptat
compliran tot el que ens diu l‟apartat 8.6.2.1.1. Cables encastats directament a la paret. d‟aquest mateix
projecte.
1.19.2.3.2

Cables en locals humits.

Aquesta planta classifica com a locals humits a les zones de vestidors d‟homes i el de dones i tots els banys
que tenen accés des de els vestuaris.
A l‟annex de plànols trobarem en més detall la classificació de zones humides descrites anteriorment.
Els conductors tindran una tensió assignada de 450/750V i discorreran per l'interior
de tubs encastats, i es muntaran segons el que especifica a l‟apartat 8.6.1.1.2. Canalitzacions encastades en
locals humits. d‟aquest mateix projecte.

1.19.3 Dimensionament de la secció dels conductors.
La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors no ha de provocar condicions que
impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors, parpelleig d'enllumenat, etc.
La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1,
en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat anterior,
i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la secció dels
conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que aquests
o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les normes particulars de l'empresa
distribuïdora de l'energia.
Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més desfavorable entre els
següents criteris:
Intensitat màxima admissible.
Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les intensitats nominals així establertes,
s‟elegirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord a les prescripcions del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns
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coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. Pel que fa a coeficients de
sobredimensionament de la càrrega, s'haurien de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 per a receptors
d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de motor.
Calcularem la intensitat de la línia que volem alimentar amb la formula que trobarem a continuació, i llavors
anirem amb la intensitat obtinguda a la taula que també mostrarem a continuació, per escollir el conductor
que aguanti la nostre intensitat.

Monofàsic

Trifàsic

√
On:
-

I: intensitat de corrent de línia en A.
P: potència activa en W
U: tensió fase i neutre (monofàsic) o entre fases (trifàsic) en V

Taula 20 . Intensitats admissibles en ampers a l'aire (40 º c)
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Caiguda de tensió en servei.
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la
instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de la tensió nominal en l'origen de la
instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als altres usos, considerant alimentats tots els receptors
susceptibles de funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la caiguda de tensió màxima
admissible serà del 1,5 %. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació
interior i la de la derivació individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels
valors límits especificats per a ambdues

Figura 6. Esquema per un únic usuari.

Llegenda:
A: circuits d’enllumenat
F: circuits de força
V: circuits interiors de vivendes
CPM: caixa de protecció i mesura
CGP: caixa general de protecció
CC: centralització de comptadors
LGA: línia general d’alimentació
DI: derivació individual
Per fer els càlculs farem servir les següents fórmules:
Monofàsic

Trifàsica
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On:
S = secció del conductor en mm2
L=longitud de la línia en metres
ɣ = conductivitat del conductor en m/(ohms*mm2)
ΔU =caiguda de tensió màxima admissible en V
Intensitat màxima de curtcircuit.
Seguint la norma UNE 20460-4-43 podem calcular el corrent màxim de curtcircuit que pot suportar un cable
segons la fórmula següent:
Icc = k. S / √ t
En la qual
- Icc: corrent de curtcircuit en amperes.
- k: constant que depèn de la naturalesa del conductor (Cu o Al) i del tipus d'aïllament (termoplàstic [PVC o
poliolefines Z1] o termoestable [XLPE, EPR, poliolefines o silicona])
- S: secció del conductor en mm2
- t: la durada del curtcircuit en segons (mínim 0,1 segons, màxim 5 segons).

1.19.4 Identificació de les instal·lacions
Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus circuits i
elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor
neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus
aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu
canvi posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li
identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi el
seu canvi posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.

1.19.5 Lluminàries.
Es realitzarà un estudi luminotècnic de l'edifici mitjançant el programa DIALUX en el qual tindrem en
compte aquestes dades per tal de assignar de manera més encertada el tipus de lluminàries adequat a cada
recinte segons el nivell lumínic necessitat i / o desitjat.
Per a la il·luminació de la zona exterior (jardí, aparcament exterior, etc.) Es utilitzarà una instal·lació
d'enllumenat exterior complint tot l'exposat en la ITC-BT-9. La qual estableix com a principals
característiques:
-Es considerarà 1,8 vegades la potència activa de les lluminàries.
-El factor de potència de cada punt de llum haurà de corregir fins a un valor mínim de 0,9.
-La caiguda màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt d'aquesta serà menor o
igual que 3%.
-A l'estar regulat el control de les lluminàries mitjançant interruptors horaris, es disposarà a més d'un
interruptor manual que permetrà l'accionament, ja sigui per a connectar o per desconnectar el sistema, amb
independència dels dispositius automàtics.
-Els cables seran multipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6 / 1 kV.
-El conductor neutre de cada circuit que parteix del quadre no es pot utilitzar per cap altre circuit.
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Les lluminàries es veuran alimentades a partir d'una xarxa d'alimentació subterrània i seran de Classe I o de
classe II i estarà conforme la norma UNE-EN 60598-2-3.

1.19.6 Ascensor
Per al càlcul de les característiques dels ascensors utilitzarem la guia tècnica del REBT ITC-BT-10 en la qual
especifica les característiques d'aquest.
L‟elegit és del tipus EC3G 410 de capacitat per a 4 persones amb una velocitat de 1m/s i amb un consum de
4,5 kW. A l‟annex de receptors es podran observar totes les seves característiques.

1.20 Instal·lació de connexió a terra.
1.21 Descripció.
La posada a terra s'estableix a fi de limitar la tensió, que pel que fa a terra poden presentar, en qualsevol
moment, les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una
avaria en el material emprat.
La denominació de posada a terra comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni protecció de secció
suficient, entre determinats elements o part d'una instal·lació i un elèctrode, o grup d'elèctrodes, sepultats a la
terra, per tal d'aconseguir que en el conjunt de les instal·lacions, edificis i superfície pròxima al terreny no
existeixin diferències de potencial perilloses.
L'elèctrode artificial que s'utilitzarà per a constituir la presa de terra serà una placa soterrada, podent emprar
també piquetes, conductors soterrats horitzontalment i elèctrodes de grafit. La xarxa de terra complirà amb la
ITC-BT-18 i amb la NTE 1973 IEP.
Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran dimensionades de
manera que el màxim corrent de fallada no pugui provocar problemes ni en els cables ni en les connexions.
Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de contacte
mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d'alt punt de fusió. Està prohibit
intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva continuïtat. Totes
les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de terra.
Es realitzarà una instal·lació de presa de terra a base de piques de coure i el règim de neutre serà del tipus
TT, ja que és la utilitzada generalment en la xarxa de distribució pública Espanyola a baixa tensió.

Figura 7. Imatge d‟un esquema configurat com un règim de neutre TT
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En cas d'un defecte a massa circula un corrent a través del terreny fins al punt neutre del transformador,
provocant una diferència de corrent entre els conductors de fase i neutre, que en ser detectat per l'interruptor
diferencial provoca la desconnexió automàtica de l'alimentació.
Principals característiques del règim de neutre TT:
• Tècnica d'explotació: Desconnexió al primer defecte.
• Tècnica de protecció: Interconnexió i posada a terra de les masses metàl·liques. Desconnexió per
interruptors diferencials.

1.22 Càlculs de la posada a terra
El càlcul de la posada a terra es realitzarà d'acord amb els valors que estableix la instrucció ITC-BT-18.
La tensió màxima de contacte permesa és de 50 V i es tenen en compte els interruptors diferencials de
sensibilitat igual a 0,03A la resistència de terra ha de tenir un valor mínim.

El perímetre de la placa de la posada a terra ha de calcular mitjançant l'estudi previ de la resistivitat del
terreny facilitat per l'empresa encarregada del moviment de terres. Es tracta d'un terreny de naturalesa Arena
argilosa (ρ = 275m).

on:
: resistivitat del terreny en
R : resistència en
P : perímetre de la placa en m

1.23 Proteccions
1.24 Quadres elèctrics
Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte.
Estaran dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).
Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció contra
corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el projecte, mitjançant
la utilització d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24.
Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió i
freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal.
- 49 -

Projecte fi de carrera – Gimnàs spa

Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat, ensamblats i
cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils laminats en fred,
adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort espessor, o de qualsevol
altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la part
frontal transparent.
Les portes estaran proveïdes amb una junta d‟estanqueïtat de neoprè o material similar, per evitar l'entrada de
pols.
Tots els cables s‟instal·laran dintre de canaleta proveïda de tapa desmuntable.
Els cables de força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de
comandament i control.
Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància mínima igual a
la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la dimensió de
l'aparell en la direcció considerada.
La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la col·locació dels
components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per a poder
ser ampliats per ambdós extrems.
Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament (polsadors,
interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es
muntaran sobre la part frontal dels quadres.
Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel frontal.
El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de les entrades dels
cables des de l'exterior.
Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una imprimació
a base de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui en els
Mesuraments o, en el seu defecte, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la instal·lació.
La construcció i disseny dels quadres haurien de proporcionar seguretat al personal i
garantir un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:
- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el quadre en servei,
no tindran peces en tensió al descobert.
- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de
curtcircuit (kA) segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments.

1.25 Interruptors automàtics
En l'origen de la instal·lació i el més prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el
quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall omnipolar,
així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que parteixen d'aquest
quadre.
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La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà amb
interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció de
sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció de curtcircuits.
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s‟instal·laran en l'origen d'aquests, així com
en els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions de instal·lació,
sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar dispositius de
protecció en l'origen d'un circuit en que es presenti una disminució de la intensitat admissible en el mateix,
quan la seva protecció quedi assegurada per un altre dispositiu instal·lat anteriorment.
Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de posició. L'accionament serà
directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L'accionament serà manual o manual
i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. Portaran inscrites la
intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió.
L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües abaix,
després d'ell.
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa.

1.26 Guardamotors
Els contactors guardamotors seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb corrent d'arrencada
màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.
La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en condicions de
servei normals (connecta estant el motor parat i desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 500.000
maniobres.
La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb rearmament
manual accionable des de l'interior del quadre.
En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s‟instal·laran relés tèrmics de característica alentida. En cap cas es
permetrà curtcircuitar el relé durant l'arrencada.
La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el motor a
plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir lloc al cap d'alguns minuts.
Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per enclavaments amb
altres aparells.

1.27 Fusibles
Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats en
circuits de protecció de motors.
Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta
capacitat de ruptura i d'acció ràpida.
Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal manera que no es pugui
projectar metall al fondre‟s. Duran inscrites la intensitat i tensió nominals de treball.
No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill d‟accident. Estarà
muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.
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1.28 Interruptors diferencials (ict-bt-24)
L‟interruptor diferencial és el dispositiu encarregat de detectar qualsevol corrent derivat a terra en un fallida
d‟aïllament i provocar la immediata desconnexió del circuit per evitar un possible accident elèctric.
Des de el punt de vista de la protecció personal, els accidents elèctrics relacionats amb l‟electrocució es
poden classificar en dos grups funcionals, que es denominen:
-Contactes elèctrics directes.
-Contactes elèctrics indirectes.
Els contactes elèctrics directes són els que es produeixen quan una persona toca una o varies parts actives
d‟una instal·lació elèctrica. Una parta activa en una instal·lació elèctrica és aquell material que en condicions
normals de funcionament està recorregut per el corrent elèctric i que presenta o pot presentar una diferència
de potencial respecte una altre part activa o amb relació a terra. Exemples de parts actives d‟una instal·lació
elèctrica són: un conductor pelat, un born de connexió nu, un embarrat, entre d‟altres.

1.28.1 Protecció contra contactes directes
La protecció contra contactes directes s‟assegurarà adoptant les següents mesures:
1.28.1.1 Protecció per aïllament de les parts actives
Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo.

1.28.1.2 Protecció per mitjà de barreres i embolcalls
Les parts actives han d'estar situades en l'interior dels embolcalls o darrere de barreres que posseeixin, com a
mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures majors per a la
reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s‟adoptaran precaucions apropiades per a impedir
que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients
del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament.
Les superfícies superiors de les barreres o embolcalls horitzontals que són fàcilment accessibles, han de
respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.
Les barreres o embolcalls han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat suficients per
a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les condicions
normals de servei, tenint en compte les influències externes.
Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir els embolcalls o treure‟n parts, no s‟ha de permetre més que:
- amb l‟ajuda d'una clau o d'una eina;
- després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquests embolcalls, no
podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a col·locar les barreres o els embolcalls;
- si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP XXB, que
no pugui ser extreta més que amb l‟ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts
actives.
1.28.1.3 Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual
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Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció contra els
contactes directes.
L‟ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, amb un valor de corrent diferencial de
funcionament assignat sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com mesura de protecció complementària
en cas de fallada d‟altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d‟imprudència dels
usuaris.

1.28.2 Protecció contra contactes indirectes
La protecció contra contactes indirectes s‟aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l‟alimentació". Aquesta
mesura consisteix a impedir, després de l‟aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de valor suficient
es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional és de 50
V, valor eficaç en corrent altern i en condicions normals (locals secs), i de 24 V en locals humits.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada
generador o transformador ha de posar-se a terra.
Es complirà la següent condició:
Ra x Ia≤U
on:
Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de
masses.
I a és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu de
protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual assignat.
U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

1.28.3 Premsaestopes i etiquetes
Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.
Es proveiran premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els premsaestopes seran
de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre mitjançant nombres que
corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i fàcilment
llegible.
En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d‟identificació dels circuits,
constituïdes per plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons
negre mat i rètols i zones d‟estampació en alumini polit. El
fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les etiquetes, el seu suport i
la impressió, amb la condició de que sigui duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm
d‟altura sobre fons blanc.

1.29 Receptors d’enllumenat
Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie
UNE-EN 60598.
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La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han
d‟excedir de 5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no
han de presentar entroncaments intermedis i l‟esforç haurà de realitzar-se sobre un
element distint del born de connexió.
Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, haurien de tenir
un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de manera fiable i permanent al
conductor de protecció del circuit.
L‟ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva ubicació estigui
fora del volum d‟accessibilitat o quan s‟instal·lin barreres o embolcalls separadors.
En instal·lacions d‟il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els quals funcionin
màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'haurien de prendre les mesures necessàries per a evitar
la possibilitat d‟accidents causats per il·lusió òptica originada per l‟efecte estroboscòpic.
Els circuits d'alimentació estaran previstos per a transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus
elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a receptors amb llums de descàrrega, la
càrrega mínima prevista en voltamperes serà de 1,8 vegades la potència en watts dels llums. En el cas de
distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un
coeficient diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada
receptor sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als
llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient
serà el qual resulti.
En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència fins a
un valor mínim de 0,9.
En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.e. 12 V) ha de preveure's la utilització de transformadors
adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i sobrecàrregues i contra els
xocs elèctrics.
Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida en buit
compreses entre 1 i 10 kV s‟aplicarà el disposat en la norma UNE-EN 50.107.

1.30 Receptors a motor
Els motors han d‟instal·lar-se de manera que l‟aproximació a les seves parts en moviment no pugui ser causa
d‟accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de
manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.
Els conductors de connexió que alimenten a un solo motor han d'estar dimensionats per a una intensitat del
125 % de la intensitat a plena càrrega del motor.
Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per a una intensitat no
inferior a la suma del 125 % de la intensitat a plena càrrega del
motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega de tots els altres.
Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, devent
aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la falta de tensió
en una de les seves fases. En el cas de motors amb arrencador estrella-triangle, s‟assegurarà la protecció, tant
per a la connexió en estrella com en triangle.
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Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de l‟alimentació,
quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar
accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-45.
Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir efectes que
perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables al funcionament d'altres receptors
o instal·lacions.
En general, els motors de potència superior a 0,75 kilowatts han d'estar proveïts de reòstats d'arrencada o
dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d'arrencada i el de marxa
normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques del motor indicades en la seva
placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre següent:
- De 0,75 KW a 1,5 KW: 4,5
- De 1,50 KW a 5 KW: 3,0
- De 5 KW a 15 KW: 2
- Més de 15 KW: 1,5
Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la xarxa
corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes de 230 V entre fases i
de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà sempre possible efectuar una
arrencada en estrella-triangle del motor.
Els motors haurien de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l‟assignació de potència a
les diverses grandàries de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes UNE, DIN i VDE. Les
normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i
20.324.
Per a la instal·lació en el terra s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de suport, un
extrem d‟eix lliure i carcassa amb potes. Per a muntatge vertical, els motors portaran coixinets previstos per a
suportar el pes del rotor i de la corriola.
La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050.
Tots els motors haurien de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina
i contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d‟ 1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua
provinent de qualsevol direcció), excepte per a instal·lació a la intempèrie o en ambient humit o polsegós i
dintre d‟unitats de tractament d'aire, on es faran servir motors amb classe de protecció IP 54 (protecció total
contra contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra
esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció).
Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de superfície.
Tots els motors haurien de tenir, almenys, la classe d‟aïllament B, que admet un increment màxim de
temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambient de referència de 40 °C, amb un límit màxim de
temperatura del debanament de 130 °C.
El diàmetre i longitud de l‟eix, les dimensions de les xavetes i l‟altura de l‟eix sobre la base estaran d'acord a
les recomanacions IEC.
La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les que s‟indiquen a continuació:
- carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.
- estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret
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contacte amb la carcassa per a disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la mateixa.
La impregnació del bobinatge per l‟aïllament elèctric s‟obtindrà evitant la formació de bombolles i haurà de
resistir les sol·licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.
- rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s‟allotjarà el debanatge secundari en forma de
gàbia d‟aliatge d'alumini, simple o doble.
- eix: d'acer dur.
- ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor,
o de plàstic injectat.
- rodaments: d‟esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaces de suportar lleugeres
embranzides axials en els motors d‟eix horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricant en quant a
marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva durada).
- caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d‟orificis
roscats amb premsaestopes.
Per a la correcta selecció d'un motor, que sigui per a servei continu, haurien de considerar-se tots i cadascun
dels següents factors:
- potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.
- velocitat de rotació de la màquina accionada.
- característiques de l‟escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).
- classe de protecció (IP 44 o IP 54).
- classe d‟aïllament (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc
d‟emplaçament.
- moment d‟inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació del motor.
- corba del parell resistent en funció de la velocitat.
Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 5 % en més o
menys. Si s‟han de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l‟esmenta‟t valor, la potència del motor
haurà de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà també el parell
d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.
Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovarse que la resistència d‟aïllament
del bobinatge estatòric sigui superior a 1,5 megaohms.
En cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un
taller especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o substituït per un altre.
El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.
En cas d‟acoblament d‟equips (com ventiladors) per mitjà de corrioles i corretges
trapezoïdals, el nombre de pols del motor s‟escollirà de manera que la relació entre
velocitats de rotació del motor i del ventilador sigui inferior a 2,5.
Tots els motors tindran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma indeleble, en la
qual apareixeran, almenys, les següents dades:
- potència de motor.
- velocitat de rotació.
-intensitat de corrent a la(es) tensió(ns) de funcionament.
- intensitat d'arrencada.
- tensió(ns) de funcionament.
- nom del fabricant i model.

1.31 Instal·lacions en locals publica concurrència
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1.32 Alimentació dels serveis de seguretat
En aquest apartat es defineixen les característiques de l'alimentació dels serveis de seguretat, com
enllumenats d'emergència, sistemes contra incendis, ascensors o altres serveis urgents indispensables que
estan fixats cap a les reglamentacions específiques de les diferents autoritats competents en matèria de
seguretat.
L'alimentació per als serveis de seguretat, en funció del que estableixin les reglamentacions específiques, pot
ser automàtica o no automàtica.
Per al nostre projecte s'ha escollit una alimentació automàtica, vol dir que per a la posada en servei de
l'alimentació no depèn de la intervenció d'un operador.
Una alimentació automàtica es classifica, segons la durada de commutació, en les següents categories:
- Sense tall: alimentació automàtica que pot estar assegurada de forma contínua en les condicions
especificades durant el període de transició, cap a exemple, pel que fa a les variacions de tensió i freqüència.
- Amb tall molt breu: alimentació automàtica disponible en 0,15 segons com a màxim.
- Amb tall breu: alimentació automàtica disponible en 0,5 segons com a màxim.
- Amb tall mitjà: alimentació automàtica disponible en 15 segons com a màxim.
- Amb tall llarg: alimentació automàtica disponible en més de 15 segons.
Per al nostre projecte hem escollit una de tall breu.

1.32.1 Generalitats i fonts d’alimentació
Per als serveis de seguretat la font d'energia ha de ser triada de manera que l'alimentació estigui assegurada
durant un temps apropiat.
Perquè els serveis de seguretat funcionin en cas d'incendi, els equips i materials utilitzats han de presentar,
cap a construcció o cap a instal·lació, una resistència al foc de durada apropiada.
Es triaran preferentment mesures de protecció contra els contactes indirectes sense tall automàtic al primer
defecte. En l'esquema IT s'ha de preveure un controlador permanent d'aïllament que al primer defecte emeti
un senyal acústic o visual.
Els equips i materials han de disposar de manera que es faciliti la seva verificació periòdica, assaigs i
manteniment.
Es poden utilitzar les següents fonts d'alimentació:
- Bateries d'acumuladors. Generalment les bateries d'arrencada dels vehicles no satisfan les prescripcions
d'alimentació per als serveis de seguretat
- Generadors independents
- Derivacions separades de la xarxa de distribució, efectivament independents de l'alimentació normal
Les fonts per a serveis per a serveis complementaris o de seguretat han d'estar instal·lats en lloc fix i de
manera que no puguin ser afectades cap a la decisió de la font normal. A més, amb excepció dels equips
autònoms, han de complir les següents condicions:
- se instal·laran en emplaçament apropiat, accessible solament a les persones qualificades o expertes.
- l'emplaçament estarà convenientment ventilat, de manera que els gasos i els fums que produeixin no puguin
propagar-se en els locals accessibles a les persones.
- no s'admeten derivacions separades, independents i alimentades per una xarxa de distribució pública, llevat
que s'assegura que les dues derivacions no puguin fallar simultàniament.
- quan hi hagi una sola font per als serveis de seguretat, aquesta no ha de ser utilitzada per a altres usos. No
obstant això, quan es disposa de diverses fonts, poden utilitzar-se igualment com fonts de reemplaçament,
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amb la condició, que en cas de fallada d'una d'elles, la potència encara disponible sigui suficient per garantir
la posada en funcionament de tots els serveis de seguretat, i serà necessari generalment, el tall automàtic dels
equips no concernents a la seguretat.

1.32.2 Fonts pròpies d'energia
Font pròpia d'energia és la que està constituïda cap a bateries d'acumuladors, aparells autònoms o grups
electrògens.
La posada en funcionament se realitzarà al produir-se la falta de tensió en els circuits alimentats pels
diferents subministraments procedents de l'Empresa o Empreses distribuïdores d'energia elèctrica, o quan
aquella tensió descendeixi cap a sota del 70% del seu valor nominal.
La capacitat mínima d'una font pròpia d'energia serà, com a norma general, la precisa per a proveir a
l'enllumenat de seguretat en les condicions assenyalades en l'apartat “11.2.3.1 Enllumenat de seguretat”
d‟aquest projecte

1.32.3 Subministraments complementaris o de seguretat
Tots els locals de pública concurrència hauran de disposar d'enllumenat d'emergència.

1.33 Enllumenat d'emergència
Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència tenen per objecte assegurar, en cas de fallada de
l'alimentació a l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per a una
eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s'assenyalin.
L'alimentació de l'enllumenat d'emergència serà automàtica amb tall breu.
S'inclouen dins d'aquest enllumenat l'enllumenat de seguretat i el enllumenat de reemplaçament.

1.33.1 Enllumenat de seguretat
És l'enllumenat d'emergència previst per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona o que
han d'acabar un treball potencialment perillós abans d'abandonar la zona.
L'enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan se produeix la
fallada de l'enllumenat general o quan la tensió d'aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal.
La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia. Només se podrà
utilitzar el subministrament exterior per a procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia d'energia estigui
constituïda cap a bateries d'acumuladors o aparells autònoms automàtics.
1.33.1.1 Enllumenat d'evacuació
És la part de l'enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la utilització dels mitjans o
rutes d'evacuació quan els locals estiguin o puguin estar ocupats.
En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl i en l'eix dels passos
principals, una iluminància horitzontal mínima d'1 lux.
En els punts en què estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin
utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació mínima serà de 5 lux.
La relació entre la iluminància màxima i la mínima en l'eix dels passos principals serà menor de 40.
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L'enllumenat d'evacuació ha de poder funcionar, quan se produeixi la fallada de l'alimentació normal, com a
mínim durant una hora, proporcionant la iluminància prevista.
1.33.1.2 Enllumenat ambient o antipànic
És la part de l'enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i proporcionar una il·luminació
ambient adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes d'evacuació i identificar obstacles.
L'enllumenat ambient o anti-pànic ha de proporcionar una iluminància horitzontal mínima de 0,5 lux en tot
l'espai considerat, des del terra fins a una alçada d'1 m.
La relació entre la iluminància màxima i la mínima en tot l'espai considerat serà menor de 40.
L'enllumenat ambient o anti-pànic ha de poder funcionar, quan se produeixi la fallada de l'alimentació
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la iluminància prevista.

1.33.2 Enllumenat de reemplaçament
Part de l'enllumenat d'emergència que permet la continuïtat de les activitats normals.
Quan l'enllumenat de reemplaçament proporcioni una iluminància inferior a l'enllumenat normal, s'usarà
únicament per acabar el treball amb seguretat.

1.33.3 Llocs en què s'han d'instal·lar enllumenat d'emergència
1.33.3.1 Amb enllumenat de seguretat
És obligatori situar l'enllumenat de seguretat en les zones dels locals de pública concurrència:
a) en tots els recintes l'ocupació sigui major de 100 persones
b) els recorreguts generals d'evacuació de zones destinades a usos residencial o hospitalari i els de zones
destinades a qualsevol altre ús que estiguin previstos per l'evacuació de més de 100 persones.
c) en els lavabos generals de planta en edificis d'accés públic.
d) en els estacionaments tancats i coberts per més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i les escales que
condueixin des d'aquells fins a l'exterior o fins les zones generals de l'edifici.
e) en els locals que alberguen equips generals de les instal·lacions de protecció.
f) a les sortides d'emergència i en els senyals de seguretat reglamentàries.
g) en tot canvi de direcció de la ruta d'evacuació.
h) en tota intersecció de passadissos amb les rutes d'evacuació.
i) a l'exterior de l'edifici, en el veïnatge immediat a la sortida
j) a prop (1) de les escales, de manera que cada tram d'escales rebi una il·luminació directa.
k) prop (1) de cada canvi de nivell.
l) a prop (1) de cada lloc de primers auxilis.
m) a prop (1) de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d'incendis.
n) en els quadres de distribució de la instal·lació d'enllumenat de les zones indicades anteriorment
(1) Cerca significa a una distància inferior a 2 metres, mesurada horitzontalment
En les zones incloses en els apartats m) in), l'enllumenat de seguretat proporcionarà una luminància mínima
de 5 lux al nivell d'operació.
També serà necessari instal·lar enllumenat d'evacuació, encara que no sigui un local de pública concurrència,
en totes les escales d'incendis, en particular tota escala d'evacuació de edificis per a ús d'habitatges excepte
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les unifamiliars, així com tota zona classificada com de risc especial en l'Article 19 de la Norma Bàsica
d'Edificació NBE-CPI-96.
1.33.3.2 Enllumenat de reemplaçament
En el nostre cas no es necessari instal·lar enllumenat de reemplaçament.

1.33.4 Prescripcions dels aparells per a enllumenat d'emergència
1.33.4.1 Aparells autònoms per a enllumenat d'emergència
Lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus permanent o no permanent en la qual tots els
elements, com ara la bateria, el llum, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i control, si
existeixen, estan continguts dins de la lluminària o a una distància inferior a 1 m d'ella.
Els aparells autònoms destinats a enllumenat d'emergència hauran de complir les normes UNE-EN 60598 -222 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la lluminària per a làmpades fluorescents o
incandescents, respectivament.
1.33.4.2 Lluminària alimentada per font central
Lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus permanent o no permanent i que està
alimentada a partir d'un sistema d'alimentació d'emergència central, és a dir, no incorporat en la lluminària.
Les lluminàries que actuen com a aparells d'emergència alimentats per font central han de complir l'exposat
en la norma UNE-EN 60598 -2-22.
Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals per a les instal·lacions de l'enllumenat
d'emergència per font central entre els quals figurarà un voltímetre de classe 2,5 com a mínim, es disposaran
en un quadre únic, situat fora de la possible intervenció del públic.
Les línies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats d'emergència alimentats per
font central, estaran protegides per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10 A com a
màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la dependència o local
considerat existiren diversos punts de llum per a enllumenat d'emergència, aquests hauran de ser repartits,
almenys, entre dues línies diferents, encara que el seu nombre sigui inferior a dotze.
Les canalitzacions que alimentin els enllumenats d'emergència alimentats per font central es disposaran,
quan se instal·lin sobre parets o encastades en elles, a 5 cm com a mínim, d'altres canalitzacions elèctriques i,
quan se instal·lin en buits de la construcció estaran separades d'aquestes per envans incombustibles no
metàl·lics.

1.34 Càlculs
1.35 Càlcul aforament i places de pàrquing
1.35.1 Càlcul d’aforament del local.
Per fer el càlcul d‟aforament de l‟edifici, seguirem tot el que ens indiqui el Codi Tècnic de l'Edificació i a la
NBE-CPI96.
Es recomana que el càlcul de l'ocupació es realitzi utilitzant els valors indicats en el Codi Tècnic de
l'Edificació, i en el cas que no estigui prevista en ell, utilitzar el que indica la ITC-BT-28.
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Per calcular l'ocupació s'han de prendre els valors de densitat d'ocupació que s'indiquen en la següent taula
en funció de la superfície útil de cada zona, excepte quan sigui previsible una ocupació major o bé quan sigui
exigible una ocupació menor en aplicació d'alguna disposició legal d'obligat compliment, com pot ser en el
cas d'establiments hotelers, docents, hospitals, etc. En aquells recintes o zones no inclosos en la taula s'han
d'aplicar els valors corresponents als que siguin més assimilables.
A efectes de determinar l'ocupació, s'ha de tenir en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents
zones d'un edifici, considerant el règim d'activitat i d'ús previst per a el mateix.
Codi Tècnic de l'Edificació

Secció SI 3 punt 2

A les zones d'ús pública concurrència en els que es puguin posar elements de mobiliari de forma
eventual o variable, la densitat d'ocupació es pot aplicar com a mínim al 75% de la superfície útil
destinada al públic.
Taula de densitats d'ocupació
Ús

Pública
concurrència

Qualsevol

Residencial
Habitatge
Qualsevol

Residencial
Habitatge
Residencial
Públic

Zona, tipus activitat

Ocupació
(m2/persona)

Zones destinades a espectadors asseguts:
- Amb seients definits en el projecte.
- Sense seients definits en el projecte.

1 per/ asiento
0,5

Zones d'espectadors de peu

0,25

Zones de públic en discoteques

0,5

Zones de públic de peu, amb bars, cafeteries, etc.

1

Zones de públic en gimnasos:
- amb aparells
- sense aparells
Piscines públiques
zones de bany (superfície dels vasos de les piscines)
zones d'estada de públic en piscines descobertes
vestidors

5
1,5
2
4
3

Zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc.

1,5

Sales d'espera, sales de lectura en biblioteques, zones d'ús públic en
museus, galeries d'art, fires i exposicions, etc.

2

Vestíbuls generals, zones d'ús públic en plantes de soterrani, baixa o
entreplanta.

2

Vestíbuls, vestuaris, camerinos i altres dependències similars i annexes
a sales d'espectacles i de reunió.

2

Zones de públic en terminals de transport.

10

Zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc

20

Zones d'ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de
manteniment:
sales de màquines, locals per material de neteja, lavabos de planta, etc.
Plantes d'habitatge

Ocupació nul·la

Zones d'ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de
manteniment:
sales de màquines, locals per material de neteja, lavabos de planta, etc.
Plantes d'habitatge

Ocupació nul·la

Zones d'allotjament

20
1

20

20

Salons d'ús múltiple
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Residencial
Habitatge

Plantes d'habitatge

20

Taula 21. Taula de densitats d'ocupació

Amb l‟ajuda de la taula anterior, hem realitzat el càlcul d‟aforament, així com es pot observar a continuació:
- Restaurant. (1 persona / cadira)
1 persona x 40 cadires = 40 persones
- Vestidors planta soterrani. (2 m² / persona)
5 vestidors = 17 m² / 2 = 8,5 = 9 persones
- Oficines pantà baixa. (10 m² / persona)
42.4 m² / 10 = 4.24 = 5 persones
- 5 sales spa planta baixa. (1 persona / sala)
1 x 5 sales = 5 persones

- Gimnàs planta baixa i planta primera. (5 persones / m²)
229.5 m² / 5 = 46 persones
- Vestidors planta primera. (5 m² / persona)
345 m² / 5 = 70 persones
AFORAMENT TOTAL = 175 persones

1.35.2 Càlcul de les places de pàrquing.
1.35.2.1 . Art.295. Definició.
- S'entén per «estacionament» l'àrea o lloc obert fora de la calçada, especialment destinat a parada o terminal
de vehicles automòbils.
- Es designen amb el nom de «aparcaments», els espais situats al subsòl, a terra
o edificacions, i les instal·lacions mecàniques especials, destinades a la guarda de vehicles automòbils.
1.35.2.2 Art 296. Reserva d'espais per a estacionament.
- Els plans parcials, en sòl urbanitzable, i els plans especials, en les reserves per
equipaments generals i cementiris, hauran de preveure sòl per a estacionaments, en funció de la edificabilitat
i usos, de manera que s'asseguri suficient espai per a parades terminals de vehicles automòbils.
- També hauran de preveure per a estacionament en els plans de reforma interior referents a zones de
remodelació i a aquelles altres, de diferent qualificació, en què la reforma interior comporti un volum global
d'edificació superior a l'actual.
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1.35.2.3 Art 297. Condicions dels estacionaments en els plans parcials i en els plans Especials.
Les determinacions o exigències mínimes previstes per a estacionaments respectaran les següents regles:
a) No es computaran, per estacionaments, les superfícies de calçades.
b) Quan de l'aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats d'estacionament resulti un
nombre fraccionari de places, podran descomptar-se qualsevol fracció igual o inferior a la meitat. Tota
fracció superior a la meitat, haurà de computar com un espai més per a estacionament.
c) Els espais d'estacionament exigits en aquestes Normes s'han d'agrupar en àrees específiques sense produir
excessives concentracions que donin lloc a "buits urbans" ni a distàncies excessives a les edificacions i
instal·lacions.
d) Amb exclusió dels accessos, illes, rampes i àrees de maniobra, per a cada plaça d'estacionament haurà de
preveure com a mínim, una superfície de sòl de dos metres quaranta centímetres (2,40 m) d'ample per cinc
metres quaranta centímetres (5,40 m) de longitud.
e) Tot espai d'estacionament haurà obrir-se directament de la calçada, mitjançant una
connexió que el seu disseny garanteixi la seguretat i sigui eficient en l'accés i sortida dels vehicles,
coherentment amb el moviment de trànsit. L'ample màxim de cada un dels accessos a l'estacionament des de
la via pública no sobrepassarà els set metres i mig
(7,50 m).
f) Tots els espais d'estacionaments hauran d'estar pavimentats.
g) Els espais oberts per a estacionament s'han d'integrar en el paisatge urbà. A aquests
efectes es disposarà de l'entorn precís de l'arbrat, jardineria, talussos o altres elements que assegurin aquesta
integració.
h) La il·luminació per enllumenar els espais d'estacionament no crearà enlluernament en
els sectors, zones o llocs propers que ocasionin molèsties.
i) A les àrees d'estacionament no es permet cap tipus d'activitat relacionada amb la
reparació, entreteniment o neteja de vehicles.
1.35.2.4 Art 298. Previsió d'aparcaments als edificis.
- Els edificis de nova planta hauran de projectar perquè comptin amb aparcaments, al
interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar, a raó d'un mínim de vint metres quadrats (20
m2) per plaça, incloses rampes d'accés, àrees de maniobres, illetes i voreres.
- Les places mínimes d'aparcament que s'hauran de preveure són les següents:
A) Edificis d'habitatges.
a) En sòl urbà, una plaça per cada habitatge de més de cent trenta metres quadrats
(130 m2) o una plaça per cada dos habitatges de vuitanta (80 m2) a cent trenta metres
quadrats (130 m2) i una plaça per cada quatre habitatges menors de vuitanta metres quadrats (80 m2), tot
referit a superfície construïda.
b) En sòl urbanitzable, objecte d'un pla parcial, les que fixin en el mateix, amb el límit
mínim d'una plaça, almenys, per cada dos-cents metres quadrats (200 m2) d'edificació;
l'estàndard legal es completarà a través de la reserva de superfície d'estacionament.
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c) En sòl urbà, objecte d'un Pla Especial de Reforma Interior, les que es fixin en el mateix,
amb el mínim d'una plaça per cada dos-cents metres quadrats (200 m2) de sostre edificable potencial.
B) Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars, o edificis amb
oficines, despatxos, bancs i similars.
Una plaça d'aparcament per cada cent metres quadrats (100 m2) de superfície útil dedicada a oficines o
despatxos.
C) Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda.
Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, excedeixi de
quatre-cents metres quadrats (400 m2), hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada vuitanta
metres quadrats (80 m2) de superfície construïda.
D) Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.
Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a cent metres quadrats (100 m2) amb el mínim
d'una plaça per cada cent metres quadrats (100 m2) de superfície útil.
E) Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions,
auditorium, gimnasos i anàlegs.
Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats i en el que excedeixi de cinc-centes localitats d'aforament,
una plaça per cada deu localitats.
F) Hotels, residències i similars.
a) Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions
dobles o l'equivalent de senzilles.
b) Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o l'equivalent de
senzilles.
c) Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.
G) Clíniques, sanatoris, hospitals.
Una plaça d'aparcament per cada deu llits.
H) Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs.
Una plaça d'aparcament per cada dos-cents metres quadrats (200 m2) en aquells locals
de superfície superior a mil sis-cents metres quadrats (1.600 m2).
- Les exigències establertes en els paràgrafs anteriors són mínimes i, en conseqüència podran establir altres
superiors en les Ordenances municipals sobre aparcament.
1.35.2.5 Art 299. Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis.
- Quan l'edifici es destini a més d'un ús dels expressats en l'article anterior, el nombre
mínim de places d'aparcament serà el resultant dels diferents usos.
- Quan l'edifici es destini, en tot o en part, a usos no especificats en l'article anterior,
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s'hauran de preveure les places d'aparcament adequades aplicant, per analogia, els mòduls de l'article
anterior.
- El que disposa l'article anterior sobre previsions mínimes d'aparcaments és també
aplicable als edificis que siguin objecte d'ampliació de volum edificat. La previsió serà la corresponent a
l'ampliació. Quan es tracti de «indústries», per l'aplicació d'aquesta regla amb caràcter obligatori, caldrà que
l'augment signifiqui una major disponibilitat de superfície útil superior al 25 per 100 de l'anterior a
l'ampliació.
- També s'aplicaran les regles sobre previsions d'aparcaments en els casos de modificació d'edificis o
instal·lacions que comportin un canvi d'ús.
- Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior, l'exigència de places d'aparcament
sigui inferior a quatre, i pugui atendre el previsible nombre de vehicles en aparcaments
públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar de l'obligació
de reserva d'aparcaments en el propi edifici.
- Podran substituir totalment o parcialment les previsions d'espais per aparcaments en els
edificis per la previsió d'espais contigus d'aparcament, quan el sector o la zona urbana, per les seves
peculiaritats i funció urbana, ho permetés o ho exigís, però l'autorització establirà les condicions pertinents
per garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

1.35.2.6 Art 300. Condicions dels aparcaments.
- L'amplada dels accessos a aparcaments no serà inferior a cinc metres quaranta centímetres (5,40 m) per a
dos sentits de circulació i a tres metres (3 m) per a un sol sentit. Aquesta amplada haurà de respectar a
l'entrada de l'aparcament i en el tram corresponent, almenys en els quatre primers metres a partir de l'entrada.
- Els aparcaments amb capacitat per més de quaranta places hauran de comptar amb accés per vianants des
de l'exterior, separat de l'accés de vehicles o adequadament protegit i amb un amplada mínima de noranta
centímetres (0,90 m).
1.35.2.7 Art 301. Ordenances sobre aparcaments.
Les ordenances municipals o metropolitanes que es promulguin per regular les condicions tècniques de la
construcció d'aparcaments i de les seves instal·lacions, en tots els aspectes i les de seguretat, vigilància i
protecció contra incendis, sorolls i altres riscos o molèsties, respectar el establert en aquestes Normes i, si
escau, el que disposa preceptes sobre aparcaments de jerarquia superior a la metropolitana o municipal.
1.35.2.8 Places reservades per aparcaments.
Segons l‟article 298 descrit abans, el numero de places reservades serà el següent:
175 persones / 15 = 11.6 = 15 places d’aparcament
D‟aquestes 15 places en deixarem una reservada per a minusvàlids. Veurem tots els detalls de l‟aparcament a
l‟apartat de plànols.

1.36 Càlcul elèctrics.
A continuació es mostraran tots els resultats obtinguts a l‟hora de escollir els conductors.
Mostrarem els detalls de tots els circuits que componen als quadres elèctrics del edifici.
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1.36.1 Derivació individual.

T.
(v)

P.
(W)

L
(m)

In (A)

400

154814

15

430,04

Iz (A)

537,55

S.
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S.
Càlcu
l c.d.t.

S.
c.d.t
.
taul
a

300,0

6,6

10,0

Secció a
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Secció cc
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Ik"

S.
cc

Secci
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S.
Terra

c.d.t.
(V)

20000,0

19,78

300,0

150,0
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Model cable
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ent
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genèrica

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1k

RZ1-K

Model cable
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Taula 22. Derivació individual

1.36.2 Quadre general planta baixa
Secció cc

S.
escalf.
(mm²)

S.
Càlcul
c.d.t.

S.
c.d.t.
taula

Ik"

S.
cc

Secció a
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S.
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ΔU

T.
(v)

P.
(W)

L
(m)

In (A)

400

92402

28
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196,13

95,0

7,4

10,0

7262

7,18

95

50

0,39

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1k

RZ1-K

400

26136

45

44,38

55,48

16,0

3,3

4,0
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7,18

16
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45
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ó
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Taula 23. Quadre general planta baixa

1.36.3 Quadre general planta soterrani
Secció cc

Secció a
instal·lar
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S.
escalf.
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S.
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L
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4,0
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AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1k

RZ1-K

400
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Taula 24. Quadre general planta soterrani
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1.36.4 Subquadre 1 planta baixa

Secció
Càlcul
c.d.t.

S. c.d.t.
taula

1,5

0,6
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T
(v)

P
(W)

L
(m)

In
(A)

Iz
(A)

230

576

34

2,6

3,9

230

1248

37

5,5

230

798

40

230

450

230

S.
escaf.
(mm²)

Secció cc

S. a instal·lar

ΔU

Aïllame
nt

Descripció
genèrica

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

1,32

AFUMEX PLUS 750V (AS)
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16,7

16,7

1,5

2,5

2,5

2442

2,41

2,5

2,5

1,48

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

70

5,3

12,8

1,5

2,4

2,5

2442

1,71

2,5

2,5

1,44

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K
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Taula 25. Subquadre planta baixa
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1.36.5 Subquadre 1 planta soterrani
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1,5

0,36

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

2,78

1,5

0,4

1,5

1776

1,24

1,5

1,5

0,42

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

1,28

1,97

1,5

0,3

1,5

1776

1,24

1,5

1,5

0,26

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

11

9,66

12,88

1,5

0,6

1,5

1776

1,76

2,5

2,5

0,38

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

500

11

2,42

3,22

1,5

0,2

1,5

1776

1,76

2,5

2,5

0,09

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

230

1500

11

7,25

7,25

1,5

0,5

1,5

1776

1,76

2,5

2,5

0,28

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

230

1500

11

7,25

7,25

1,5

0,5

1,5

1776

1,76

2,5

2,5

0,28

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

230

1000

11

4,83

4,83

1,5

0,3

1,5

1776

1,76

2,5

2,5

0,19

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

230

3450

25

16,67

22,22

2,5

2,5

2,5

1776

1,76

2,5

2,5

1,48

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

230

3450

25

16,67

22,22

2,5

2,5

2,5

1776

1,76

2,5

2,5

1,48

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

230

2500

12

12,08

12,08

1,5

0,9

1,5

1776

1,76

2,5

2,5

0,52

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750

ES05Z1-K

Taula 26. Subquadre 1 planta soterrani
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1.36.6 Subquadre 2 planta soterrani

Secció cc

S.
escaf.
(mm²)

Secció
Càlcul
c.d.t.

S.
c.d.t.
taula

3,09

1,5

0,9

1,5

1636

1,86

2,47

1,5

0,7

1,5

0,17

0,17

1,5

0,01

1,5

12

0,64

0,85

1,5

0,01

126

40

0,56

0,75

1,5

230

54

36

0,24

0,40

230

54

31

0,24

400

7000

16

400

9000

230

2500

230

S. a instal·lar

ΔU

Aïllamen
t

Descripc
ió
genèrica

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

0,67

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

0,02

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

1,5

0,05

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

1,5

1,5

0,14

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

1,14

1,5

1,5

0,06

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

1636

1,14

1,5

1,5

0,05

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,64

AFUMEX 1000V iris tech(AS)

0,6/1kV

RZ1-K

0,6

1,5

1636

1,62

4,0

4,0

0,70

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

1,4

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,86

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

1,5

1,5

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,89

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

7,20

1,5

0,1

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,14

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

3,74

7,20

1,5

0,1

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,14

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

11

3,74

7,20

1,5

0,1

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,14

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

10

5,09

8,49

1,5

0,1

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,17

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

3000

12

5,09

8,49

1,5

0,1

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,20

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

400

11500

12

19,53

24,41

4,0

0,4

1,5

1636

1,62

4,0

4,0

0,49

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

400

3000

12

5,09

8,49

1,5

0,1

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,20

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

400

3000

12

5,09

8,49

1,5

0,1

1,5

1636

1,62

2,5

2,5

0,20

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

230

480

66

2,32

3,09

1,5

0,9

1,5

1636

1,14

1,5

1,5

0,91

AFUMEX PLUS 750V (AS)

T
(v)

P
(W)

L
(m)

In
(A)

Iz (A)

230

480

66

2,32

230

384

61

230

36

15

230

144

230

Secc
ió fase

Secció
terra

1,14

1,5

1,5

0,91

1636

1,14

1,5

1,5

1636

1,14

1,5

1,5

1,5

1636

1,14

1,5

0,1

1,5

1636

1,14

1,5

0,1

1,5

1636

0,40

1,5

0,0

1,5

11,23

18,71

2,5

0,3

22

14,43

24,06

4,0

20

12,08

12,08

1,5

3450

15

16,67

16,67

400

2205

11

3,74

400

2205

11

400

2205

400

3000

400

Ik"

Secció
cc

c.d.t.
(V)

Model cable
Prismian

0,6/1kV

RZ1-K

450/750V

ES05Z1-K

Taula 27. Subquadre 2 planta soterrani
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1.36.7 Subquadre 3 planta soterrani

Secció cc

S.
escalf.
(mm²)

S.
Càlcul
c.d.t.

S.
c.d.t.
taula

Ik"

S.
cc

Secció a
instal·lar
Secc
S.
ió
Terra
fase

ΔU

T.
(v)

P.
(W)

L
(m)

In (A)

230

108

10

0,5

0,5

1,5

0,0

1,5

688

0,48

1,5

1,5

0,03

230

144

10

0,7

0,7

1,5

0,0

1,5

688

0,48

1,5

1,5

230

3600

16

17,3

21,7

1,5

1,0

1,5

688

0,68

1,5

230

3600

22

17,3

21,7

1,5

1,4

1,5

688

0,68

230

3450

11

16,6

16,6

1,5

1,1

1,5

688

0,68

Iz (A)

Aïllament

Descripció
genèrica

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

0,04

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

1,5

1,65

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

1,5

1,5

2,27

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

1,5

1,5

1,09

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

c.d.t.
(V)

Model cable
Prismian

Taula 28. Subquadre 3 planta soterrani
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1.36.8 Quadre general planta primera

Secció cc

S. a instal·lar

ΔU

Secció
Càlcul
c.d.t.

S.
c.d.t.
taula

Ik"

Secci
ó cc

1,5

0,6

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,57

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

2,66

1,5

0,5

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,45

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

0,25

0,38

1,5

0,1

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,07

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

40

2,80

4,31

1,5

0,7

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,70

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

504

39

2,31

3,55

1,5

0,6

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,56

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

284

38

1,30

2,00

1,5

0,3

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,31

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

360

38

1,65

2,53

1,5

0,4

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,39

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

612

50

2,72

4,18

1,5

0,9

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,88

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

582

30

2,58

3,97

1,5

0,5

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,50

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

264

58

1,17

1,80

1,5

0,4

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,44

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

342

36

1,57

2,41

1,5

0,4

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,35

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

90

45

0,41

0,63

1,5

0,1

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,12

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

576

42

2,56

3,93

1,5

0,7

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,69

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

486

31

2,22

3,42

1,5

0,4

1,5

1747

1,22

1,5

1,5

0,43

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

3450

25

16,67

22,22

2,5

2,5

2,5

1747

1,73

2,5

2,5

1,48

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

3450

22

16,67

22,22

2,5

2,2

2,5

1747

1,73

2,5

2,5

1,30

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

3450

21

16,67

22,22

2,5

2,1

2,5

1747

1,73

2,5

2,5

1,25

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

3450

24

16,67

22,22

2,5

2,4

2,5

1747

1,73

2,5

2,5

1,42

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

3450

23

16,67

22,22

2,5

2,3

2,5

1747

1,73

2,5

2,5

1,36

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

230

3450

27

16,67

22,22

2,5

2,7

2,5

1747

1,73

2,5

2,5

1,60

AFUMEX PLUS 750V (AS)

450/750V

ES05Z1-K

400

4500

15

8,12

10,55

1,5

0,2

1,5

1747

1,73

2,5

2,5

0,38

AFUMEX 1000V iris tech (AS)

0,6/1kV

RZ1-K

T
(v)

P
(W)

L
(m)

In
(A)

Iz
(A)

230

292

68

1,34

2,06

230

378

42

1,73

230

54

47

230

612

230
230

S. escaf.
(mm²)

Secció
fase

Secció
terra

c.d.t.
(V)

Model cable
Prismian

Aïllame
nt

Descripció
genèrica

Taula 29. Quadre general planta primera
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2. MEMORIA ACS
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2.1 Objecte
L‟objecte del present projecte, és la legalització de ACS amb plaques solars tèrmiques d‟un complex spa –
gimnàs de tres plantes amb piscina climatitzada, ubicat al carrer Solicrup nº10.
L‟objecte del present projecte, es exposar davant dels Organismes Competents que la instal·lació que ens
ocupa, reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb la finalitat d‟
obtenir l‟ Autorització Administrativa i la d‟execució de la instal·lació, així com servir de base a l‟ hora de
procedir a l‟ execució d‟aquest projecte.

2.2 Normativa aplicable
Codi tècnic de l'edificació (CTE)
Document Bàsic HE estalvi d'energia.
Guia de condicions tècniques de l'IDAE
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
La xarxa d‟aigua sanitària complirà amb l‟article 5.1 del Decret 152/2002 i amb l‟apartat a) de l‟article 7.1
del Reial Decret 909/2001:
-La xarxa interna projectada garantirà l‟estanquitat, aïllament i la correcta circulació de l‟aigua.
-La xarxa interna projectada disposarà d‟un sistema de vàlvules de retenció que evitaran retorns d‟aigua per
pèrdua de pressió o disminució del cabal de subministrament.
-Les canonades d‟aigua freda estaran prou allunyades de les d‟aigua calenta perquè no hi pugui haver
transferència de calor de les unes a les altres. La temperatura de l‟aigua freda no superarà el 20ºC.
-La temperatura de l‟aigua en el circuit d‟aigua calenta no serà inferior a 50ºC en el punt més allunyat del
circuit o a la canonada de retorn a l‟acumulador. La instal·lació permetrà que l‟aigua arribi a una
temperatura de 70ºC.
-Els dipòsits estaran situats en llocs accessibles per a la correcta inspecció, neteja, desinfecció i presa de
mostres, i estaran tapats amb una coberta impermeable que ajustarà perfectament i que permetrà l‟accés a
l‟interior.
-Els acumuladors seran accessibles per a la inspecció, neteja, desinfecció i presa de mostres.
-Els materials en contacte amb l‟aigua seran capaços de resistir l‟acció de la temperatura i dels desinfectants,
evitant l‟afavoriment del creixement de microorganismes.

2.3 Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador
La instal·lació d‟aigua calenta sanitària per a l‟edifici s‟inicia en una derivació del col·lector de distribució
del grup de pressió, situat en la sala de màquines amb clau de tall a fi de poder independitzar la instal·lació
en cas d‟avaria o necessitat, facilitant els treballs de reparació i manteniment.
S‟instal·larà un equip comptador en la canonada d‟alimentació als circuits d‟aigua calenta per disposar de
l‟amidament del consum d‟aigua en aquesta instal·lació.
S‟ha previst realitzar la producció de l‟aigua calenta sanitària mitjançant un bescanviador exterior instal·lat
de forma adjunta als acumuladors.
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2.4 Distribució de l’ACS
El material emprat en la xarxa de distribució d‟aigua calenta sanitària serà el tub de coure de les mateixes
característiques que la indicada per a l‟aigua freda.
La distribució a l‟edifici es realitza paral·lela a la descrita en aigua freda.
En l‟interior de cada lavabo o local amb consum s‟efectuarà una distribució de canonades d‟aigua calenta
sanitària a partir de la vàlvula de pas, paral·lela a la de l‟aigua freda.
Les distribucions en l‟interior de les plantes en horitzontal pel fals sostre i amb baixades verticals encastades
d‟alimentació als aparells sanitaris seran paral·leles a les d‟aigua freda.
Des dels punts més allunyats de la instal·lació d‟aigua calenta sanitària s‟efectuarà un retorn fins al grup de
bombes a fi de mantenir la temperatura d‟utilització en la canonada d‟impulsió.
La recirculació de l‟aigua calenta sanitària s‟efectuarà mitjançant un grup de 2 bombes que aspiren dels
extrems de la xarxa d‟impulsió d‟aigua calenta sanitària. Aquestes bombes estaran muntades amb vàlvules de
tall i vàlvula de retenció a la sortida del circuit.
En la xarxa de distribució d‟aigua calenta es col·locaran les mateixes vàlvules descrites per a la xarxa
d‟aigua freda.

2.5 Aïllament de canonades
S‟aïllaran les canonades dels circuits d‟aigua calenta i retorn per evitar pèrdues de calor. No s‟aïllaran les
canonades de buidat, sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l‟interior de les centrals tècniques.
També es deixaran sense aïllar les canonades de baixada d‟alimentació als aparells sanitaris.
L‟aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de 30 mm de gruis per a diàmetres de canonada de
50 mm o superior i de 20 mm de gruix per a diàmetres de canonada inferiors, amb accessoris aïllats a base
del mateix material.
Els dipòsits acumuladors d‟aigua calenta sanitària estaran calorifugats amb escuma de poliuretà rígid
injectat.

2.6 Estimació de la demanda energètica
2.7 Càlcul de la demanda d'acs
Per determinar el consum de litres d'aigua es consulta el consum determinat per les legislacions, per al cas
d‟un gimnàs:
Segons el HE-4 del CTE la demanda de referència a 60º C serà la que es mostra a la següent taula.
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Taula 1 . Consums unitaris segons el CTE

Es pot observar a la taula anterior, que el consum de ACS dia a 60º C i per persona es de 23 litres.

Els valors indicats en aquesta taula són a temperatura de referència a 60 º C i amb una temperatura de xarxa
freda de 12 º C constant. En el nostre cas es realitzaran els càlculs amb una temperatura final de 45 º C i una
temperatura de xarxa freda diferent cada mes que s'indica en la següent taula:

Taula 2 .Temperatura de l'aigua freda mensual segons l'ordenança municipal de Barcelona

Un cop coneguda la temperatura mensual es realitzen els càlculs aplicant la següent expressió:
(

)

On:
Di (T) = Demanda d'aigua calenta sanitària per al mes, a T ª triada (º C)
Di (60 º C) = Demanda d'aigua calenta sanitària, a la T ª de 60 º C
T = Temperatura de l'acumulador final (º C)
Ti = Temperatura mitjana de l'aigua de xarxa al mes (º C)
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Aplicant l‟anterior expressió s‟obté:

Mes

Dies

Consum
diari

Consum
mensual

Tº xarxa

Tº final

Incremento
Ta.

litres/dia

litres/mes

ºC

ºC

ºC

Gener

31

4025

124775

8

60

52

Febrer

28

4025

112700

9

60

51

Març

31

4025

124775

11

60

49

Abril

30

4025

120750

13

60

47

Maig

31

4025

124775

14

60

46

Juny

30

4025

120750

15

60

45

Juliol

31

4025

124775

16

60

44

Agost

31

4025

124775

15

60

45

Setembre

30

4025

120750

14

60

46

Octubre

31

4025

124775

13

60

47

Novembre

30

4025

120750

11

60

49

Desembre

31

4025

124775

8

60

52

Taula 3. Demanda energètica per any.

2.8 Càlcul de la demanda de consum energètic
Un cop conegut el consum d'aigua de l'edifici, es calcula la demanda energètica aplicant la següent
expressió:
(

) (

)

= Demanda energètica (kWh / dia)
= Consum d'aigua a TREF de 60 º C (litres)
= Temperatura de referència 60 º C (º C)
= Temperatura de xarxa (º C)
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En la següent taula s'especifiquen les necessitats tèrmiques tant mensual com anual.

Mes

Dies

Consum
diari

Consum
mensual

Tº xarxa

Tº final

Incremento Demanda
Ta.
energètica

litres/dia

litres/mes

ºC

ºC

ºC

KWh/mes

Gener

31

4025

124775

8

60

52

7544,53488

Febrer

28

4025

112700

9

60

51

6683,37209

Març

31

4025

124775

11

60

49

7109,27326

Abril

30

4025

120750

13

60

47

6599,12791

Maig

31

4025

124775

14

60

46

6674,01163

Juny

30

4025

120750

15

60

45

6318,31395

Juliol

31

4025

124775

16

60

44

6383,83721

Agost

31

4025

124775

15

60

45

6528,92442

Setembre

30

4025

120750

14

60

46

6458,72093

Octubre

31

4025

124775

13

60

47

6819,09884

Novembre

30

4025

120750

11

60

49

6879,94186

Desembre

31

4025

124775

8

60

52

7544,53488

Total demanda energètica anual KWh:

81543,6919

Taula 4 .- Demanda energètica de l'edifici al mes i anual

A continuació es mostra una gràfica on es pot observar amb més claredat la demanda energètica mensual.

Demanda energètica KWh/mes
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400

Demanda energètica KWh/mes

6200
6000
5800
5600

Taula 5. Càlcul de la demanda de consum energètic amb en programa informàtic.
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Hem utilitzat un programa informàtic gratuït que hem trobat a la pàgina “Konstruir.com”, per poder
comparar els resultats obtinguts manualment, amb els obtinguts amb el programa.
Es poden veure tots els resultats obtinguts amb el programa, a l‟apartat de càlculs d‟aquest annex. A
continuació, mostrarem un petit resum dels càlculs obtinguts.
Resultats obtinguts amb el programa informàtic de la Web “Konstruir.com”.

DADES DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONSUM.
La tipologia d'edifici és: Gimnasos
A l'establiment es preveuen 175 usuaris.
Amb un consum previst de 23 litres per usuari.
La Temperatura d'utilització prevista és de 60 º C.
El que ens resulta un consum total de 4.025 litres per dia.
CALCUL DE LA DEMANDA D‟ENERGIA.

DADES RELATIVES AL SISTEMA
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Com es pot observar, la demanda total anual segons el programa de càlcul és de 81.348 kWh / any, i per altre
banda, els càlculs realitzats anteriorment de forma manual la demanda energètica anual ha estat de 81.543,7
kWh / any. Un cop analitzats els càlculs obtinguts amb els dos sistemes i comprovat que son pràcticament
iguals, donarem per bons els resultats.
Un cop haguem comprovat que els resultats de la demanda energètica son correctes, donarem per bons els
càlculs obtinguts per el disseny de la instal·lació de les plaques solars que ens ha proporcionat el programa
informàtic.
Trobarem el disseny complet de la instal·lació a l‟apartat de càlcul d‟aquest annex.

2.9 Aportació d’energia solar
2.10 Contribució solar
Per determinar la contribució solar mínima que hem d'aportar, s'identifica la localitat en el següent mapa:

Figura 1. Mapa de zones climàtiques en Espanya segons el HE-4 del CTE

Com es pot observar la ciutat de Barcelona es troba limitada per la zona climàtica II.

Amb aquesta dada i amb la demanda total de ACS de l‟edifici, per el cas general, es pot observar en la
següent taula que la contribució solar mínima que es deu aconseguir és del 30% de la demanda energètica
total.
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Taula 6. Contribució solar mínima en % cas general.

2.11 Càlcul de la superfície de captació
Per determinar la superfície de captació s'ha de conèixer la radiació solar que incideix en la nostra superfície
de captació, que al mateix temps es posarà amb una inclinació i orientació adequada.

2.11.1 Orientació i inclinació
Per aconseguir que s'aprofiti al màxim l'energia solar disponible en la instal·lació s'orientessin els captadors
el més al sud possible.
En el nostre cas els col·lectors es col·locaran totalment orientats al sud amb un angle azimut de 0 º.
La inclinació òptima és la de latitud (41 º), + 10 º demanda preferent a l'hivern o -10 º demanda preferent a
l'estiu.
Es col·locaran els captadors amb una inclinació de 45 º (segons l'Ordenança Municipal de Barcelona).

2.11.2 Radiació Solar Global Media
L'energia rebuda per unitat de superfície horitzontal s'ha definit a partir de les zones que es defineixen en
apartat de contribució solar, on s'indica que Barcelona troba a la zona climàtica II. A continuació es mostra la
taula de Radiació solar global:

Taula 7 .Radiació solar mitja global

A la zona climàtica II la radiació global mitjana anual en una superfície horitzontal estarà compresa entre
13,7 i 15,1 MJ/m2
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2.11.3 Atles de radiació solar a Catalunya
En el atles de radiació solar de Catalunya s'especifica mitjançant taules la radiació mensual segons la
inclinació i orientació del m2 de superfície.
En la següent taula s'especifica la radiació solar que incideix en un m2 de superfície
amb una inclinació de 45 º, orientació 0 º.

Taula 8. Radiació solar segons l‟Atles de radiació solar a Catalunya (MJ/m2/día)

Aquesta radiació no s'aprofita pel captador en la seva totalitat, per la qual cosa s'ha de calcular la intensitat de
radiació efectiva, tenint en compte el rendiment del captador i les hores efectives de sol durant el dia,
mitjançant la següent expressió:

Aplicant l‟expressió s‟obté el següent resultat:

Mes

Radiació
efectiva
MJ/m² dia

Radiació
efectiva
kWh/m² dia

Hores sol al
dia

Intensitat de
radiació en
W/m² dia

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

12,83
15,15
17,94
19,89
20,67
20,84
20,9
20,63

3,56
4,21
4,98
5,53
5,74
5,79
5,81
5,73

7,5
8
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

475,19
526,04
553,7
581,58
604,39
609,36
611,11
603,22
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Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitja diària

19,26
16,63
13,85
12,19
17,58

5,35
4,62
3,85
3,39
4,88

9
9
8
7
8,75

594,44
513,27
480,73
483,73
5553,01,

Taula 9. Radiació anual.

2.11.4 Rendiment del captador
No tota la radiació incident en la superfície de captació és aprofitada pel captador. Com es mostra en la
figura hi ha perdudes per transmissió i reflexió en el vidre, per convecció i per radiació.


Figura 2. Efectes de la radiació solar en un captador solar.

El comportament del captador solar tèrmic s'avalua mitjançant la corba de rendiment
instantani, segons els procediments d'assaigs que estableix la A-12975-2.
El rendiment del captador es calcula amb la següent expressió:
(

)

(

)

El rendiment del captador depèn de te (temperatura d'entrada del fluid al captador, º C), ta (temperatura
ambient, º C) i G (radiació global sobre el pla del captador, W/m2). Aquests paràmetres representen les
condicions climàtiques, η0 representa el coeficient òptic del captador i k1, k2 són els coeficients de pèrdues
tèrmiques.
Aquests coeficients es mesuren mitjançant assajos experimentals en laboratoris especialitzats. Els coeficients
del Isotherm segons la normativa UNE EN 12975 són:
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Captador solar pla ISOFOTON ISOTHERM H
η = 0,741
K1 = 4,083 W / m² K
K2 = 0, 007 W / m² K (no s'aplica a l'Expressió)

Com és Pot observar el valor de K2 és Molt baix paper que no s'apliqués la segona expressió definida en la
fórmula del rendiment.


Figura 3. Representació del rendiment del captador

2.11.5 Càlcul energètic

Taula 10. Càlcul energètic.
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Compleix la condició del CTE, no hi ha cap mes que es produeixi més del 110% de l'energia demandada.

Compleix la condició del CTE, no hi ha 3 mesos consecutius que es produeixi més d'un 100% de l'energia
demandada.

2.11.6 Gràfica comparativa demanda-energia captada

Figura 4. Gràfica comparativa demanda-energia captada.

2.12 Elements de la instal·lació
A continuació es mostra un esquema de la tipologia d'instal·lació que seguirem per al dimensionament dels
diferents elements de la instal·lació.

Figura 5.Esquema de una instal·lació amb acumulador centralitzat i circulació forçada.
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2.13 Captador solar pla
L'element fonamental de la instal·lació solar és el captador solar. Aquest és l'encarregat
de rebre la radiació solar, i transmetre aquesta radiació en energia útil escalfant el fluid
que circula pel seu interior.
El captador solar pla és el més adequat i utilitzat per aconseguir aprofitar la radiació solar per escalfar aigua a
baixa i mitja temperatura.
Està constituït per quatre elements principals, que son: la coberta, l'absorbidor, el aïllament i la carcassa,
tal com es mostra en la següent figura.

Fig.6 .- Tall transversal d'un col·lector de placa plana i els seus elements:
1.- coberta, 2 .- absorbidor, 3 .- aïllament, 4 .- carcassa

Les funcions de cada un dels components es defineixen a continuació:
La coberta transparent a més de provocar l'efecte hivernacle i reduir les pèrdues per convecció, també
assegura l'estanquitat del col lector a l'aigua i l'aire, en unió amb la carcassa i les juntes.
L'absorbidor és el responsable de rebre la radiació solar, transformar-la en calor i transmetre al fluid
caloportador.
L'aïllament protegeix el absorbidor per la seva part posterior de les pèrdues tèrmiques.
L'objectiu de la carcassa és protegir i suportar els diversos elements que constitueixen el captador, així com
subjectar el captador a l'estructura suport.

2.14 Estructura de suport del captador
Els captadors solars es situen amb un angle d'inclinació de 45 º. Per això necessiten estar fixats amb un
suport dissenyat per a la seva subjecció. Aquest suport ha d'estar fixat sobre un muret realitzat amb formigó.
Els punts de subjecció del captador seran suficients en nombre, tenint l'àrea de suport i posició relativa
adequades, de manera que no es produeixin flexions en el captador superiors a les permeses pel fabricant.
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A continuació es mostra el tipus de suport a col·locar, segons especificacions del fabricant per a la suportació
del captador ISOFOTON ISOTHERM H.

Figura 7. Suport per el captador solar pla.

2.15 Distribució de captadors
Existeixen 3 tipus de configuració per a connexió entre captadors:

2.15.1 Connexió en sèrie
En la connexió en sèrie es col·loquen els captadors de manera que el fluid que entra en
el primer captador passa al segon ja escalfat i així successivament.
El principal avantatge és que en tenir un cabal de circulació menor, el diàmetre de les canonades serà menor
que en la connexió en paral·lel, així com la mida de la bomba
i els recorreguts, de manera que el cost de la instal·lació serà menor.
D'altra banda hi ha l'inconvenient que el rendiment del captador serà menor, ja que el fluid passa d'un
captador a un altre i escalfat per la qual cosa l'energia aportada per cadascun serà menor.
Un altre desavantatge és que no és aconsellable posar més de tres captadors en sèrie.
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Figura 8. Connexió en sèrie dels captadors

2.15.2 Connexió en paral·lel
Amb la connexió en paral·lel els captadors funcionen a un rendiment similar.
L'inconvenient respecte a la connexió en sèrie és que no s'assoleixen temperatura tan
altes, i el cabal en cada col lector diferent ja que en paral·lel el cabal no és el mateix.

Figura 9. Connexió en paral·lel dels captadors

2.15.3 Connexió en sèrie-paral·lel (mixta)
Aquest tipus de connexió reuneix els avantatges d'ambdós sistemes.
L'inconvenient principal és que s'ha de realitzar la instal·lació amb un repartiment de cabals iguals per a cada
bateria de captadors.
Això significa realitzar un traçat de canonades que obligui el fluid a circular per igual, entre les canonades de
les plaques. Això es pot aconseguir amb un bon repartiment de distàncies de canonades per a les diferents
bateries de captadors.
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En l'apartat de càlcul de circuit primari es pot observar l'esquema de la instal·lació que es va a executar. En
ell es pot observar que el repartiment de cabal es realitza per igual per les dues bateries de col·lectors. Això
s'aconsegueix deixant la mateixa distància des de l'entrada i sortida del circuit primari al circuit de captadors.

2.15.4 Separació entre captadors i obstacles
La distància entre captadors o una fila de captadors i un obstacle, que pugui produir ombres sobre la
instal·lació haurà de garantir un mínim de 4 hores de sol a voltant del migdia del solstici d'hivern. Aquesta
distància serà superior al valor obtingut per l'expressió:
d = h / tan (61 ° - latitud)
on 1 / tan (61 ° - latitud) és un coeficient ADIME nsional anomenat k.
Substituint en l'expressió anterior pel coeficient K, s'obté:
d=h•k

Alguns valors significatius de k es poden veure en la següent taula en funció de la latitud del lloc.

Taula 11. Valors per el coeficient K segons la latitud del lloc

Figura 10 . Distància mínima entre captadors i obstacles

En el nostre cas haurem de vigilar amb l'ombra que pot produir la construcció a coberta de la sortida a la
mateixa, on s'ubica la cambra de màquines per a la instal·lació solar tèrmica i la sala de màquines del
ascensor.
La seva altura és de 2,50 m per la qual cosa aplicant l'expressió anterior:
d = 2,50 • 2,747 = 6,867 m
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2.16 Bomba de circulació
Per a produir el moviment del fluid entre els captadors i el dipòsit d'acumulació es posa una bomba de
circulació.
Aquesta bomba es dissenya a partir del cabal circulant i les pèrdues de càrrega en les canonades i els
diferents elements de la instal·lació.
S'ha de seleccionar de manera que el cabal i la pèrdua de càrrega de disseny es troben dins la zona de
rendiment òptim especificat pel fabricant.
Per la nostre instal·lació hem decidit muntar el següent:
- Grup de bombament amb intercanviador per a instal·lacions mitjanes - Solex GIMI
L'estació transmissora solar prefabricada per a mitjanes i grans instal·lacions, amb cabal elevat o reduït.
Totalment equipats: valvuleria, intercanviador de plaques, sistema de control precablejat i regulador
preajustats, possibilita un muntatge senzill i ràpid, així com una posada en servei segura.
- Premuntatge amb suport mural d'acer.
- Claus esfèriques de pas integral.
- Vàlvula de retenció, regulable.
- Termòmetres a impulsió i retorn.
- Cabalímetre per mesurament electrònica del cabal i de la quantitat de calor,
en el secundari.
- Vàlvula de seguretat, solar 6 bar, secundari 3 bar.
- Regulador solar integrat.

Taula 12. Taula bombes de circulació.
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Figura 11. Model escollit bomba de circulació.

2.17 Acumulador bescanviador (interacumulador)
Cal disposar d'un acumulador d'aigua calenta per satisfer en tot moment les necessitats de demanda de
consum.
Es posa un únic acumulador central per al subministrament de tot l'edifici. Aquest acumulador es calcula a
partir de la demanda diària de volum d'aigua, que al nostre cas és d'uns 2310 litres de mitjana diària.
Escollint damunt catàleg hem decidit muntar un acumulador de 2500 litres, les seves característiques venen
descrites a continuació:
Té serpentí extraïble d'acer inoxidable, de gran superfície de feixos tubulars, per aprofitar al màxim l'energia
solar. Interacumulador protegit internament mitjançant tractament ceràmic de gran gruix, que li confereix
altíssimes prestacions enfront de la corrosió. Dotat de protecció catòdica per ànode de corrent impresa
electrònica de sèrie, lliure de manteniment.
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Característiques bàsiques del acumulador.
- Temperatura màxima treball acumulador: 80 ⁰ C
- Pressió màxima acumulador: 8 bars (opcional 6 bar)
- Interior: tractament ceràmic alimentari per a alta temperatura
- Intercanviador de feix tubular de Inox. AISI 316
- Boca de registre (coincidint amb l'intercanviador)
- Acabat en skay
- Aïllament de poliuretà flexible, 50 mm. de gruix.
- Correx-up per protecció catòdica de sèrie. Sense manteniment.
- Resistència elèctrica opcional (*)
- Possibilitat de fabricació per a mesures especials
Pel que fa a requisits de fabricació ha de complir amb el que estableix la UNE EN 12897.

Figura 12. Acumulador ISE 2500.

91

Projecte fi de carrera – Gimnàs spa

Taula . Taula acumuladors.

Taula
13. Acumulador

Taula 14. Resistència elèctrica de suport.
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2.18 Got d'expansió
Pel que fa a sistemes d'expansió hi ha del tipus obert, en comunicació directa amb l'atmosfera, i tancats, amb
vas d'expansió.
Per a aquesta instal·lació es col·loqués el sistema tancat. En aquest tipus de sistema es posa un got
d'expansió. En escalfar el fluid del circuit primari augmenta el seu volum i conseqüentment la seva pressió,
és llavors quan el vas d'expansió deixa passar el fluid dilatat al seu interior, tornant-ho a la instal·lació quan
el líquid es refreda i disminueix el seu volum.

2.19 Sistema de control
El sistema de control és l'element de la instal·lació que es col·loca per assegurar el correcte funcionament de
la instal·lació, obtenint un bon aprofitament de la energia captada, el volum acumulat i el consum.
Per això disposa d'un sistema de regulació i control del funcionament dels circuits i els sistemes de protecció
i seguretat contra sobreescalfament i gelades.

Fig.13 .- Esquema del sistema de regulació i control

El sistema de control disposa d'unes sondes de temperatura col·locades al circuit de sortida del col lector i a
l'entrada de l'acumulador. Quan T1> T2 el sistema de control envia un senyal a la bomba perquè actuï, fent
circular el flux cap al acumulador. Quan T1 <T2 la bomba s'atura.
No sempre actués o s'aturés la bomba quan tinguem una diferència de temperatures. El sistema de control
actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no estiguin en marxa quan la diferència de temperatures
sigui menor de 2 º C i no estiguin parades quan al diferència es majos de 7 º C.
A part del funcionament bàsic el sistema de control ha de controlar i protegir el sistema de manera que
assegurés que en cap cas s'assoleixin temperatures superiors a les màximes suportades pels materials,
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components i tractaments del dels circuits.
De la mateixa manera el sistema assegurés que en cap punt la temperatura del fluid descendeixi per sota
d'una temperatura tres graus superior a la temperatura de congelació.
Tenint en compte totes aquestes exigències de funcionament es selecciona un sistema de control de la marca
DELTA SOL model BS Pro

2.20 Fluid caloportante
El fluid caloportador que s'utilitzarà és aigua amb l'addició d'un anticongelant, el anticongelant sol ser a base
de propilenglicol o d'etilenglicol, fonamentalment.
Per saber el tant per cent d'anticongelant que s'ha d'afegir, s'ha de saber en primer lloc les temperatures
mínimes assolides a la localitat.
Segons dades del servei meteorològic de Barcelona la temperatura mínima que ha estat de -6,7 º C un 11 de
febrer de 1956. En previsió que es puguin assolir temperatura similars el tant per cent d'anticongelant a afegir
es reflecteix en el següent esquema.
S'escull propilenglicol per especificacions pròpies del fabricant dels captadors i els diferents elements de la
instal·lació. És important seguir especificacions del fabricant a l'hora d'escollir el tipus de glicol a utilitzar, ja
que la seva garantia depèn de això, triar un tipus de glicol no especificat podria anular la garantia del mateix.
Com es pot observar en el gràfic haurem d'afegir un 18% de Propileneglicol al aigua.

Figura 14. Percentatge de glicol segons temperatura mínima ambiental

2.21 Aïllament de les canonades
Tant les canonada com els accessoris hidràulics del sistema mantenen temperatures superiors a la de
l'ambient, pel que és inevitable que es produeixin pèrdues de calor, reduint el rendiment del propi sistema.
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Per això és imprescindible dotar el sistema solar d'un aïllament apropiat.
Aquests aïllaments venen determinats segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE depenent del diàmetre exterior de la
canonada sense aïllar i la temperatura del fluid que circula, segons les especificacions de les següents taules
(valors per a un material amb conductivitat tèrmica a 10 º C de 0,040 W / (m • K)
Taula Gruix mínim d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids calents que discorren
per l'exterior d'edificis.

Taula 15 .- Gruix mínim de l'aïllament a l'exterior

Taula 16 .- Gruix mínim de l'aïllament en l'interior

En la instal·lació les canonades del circuit primari són de 18 mm i 12mm de diàmetre exterior, inferiors a
35mm, i la temperatura màxima del fluid estarà compresa entre 40-60 º C de manera que l'aïllant que es
col·loqués serà de 35 mm de gruix per a canonades i accessoris que transcorren per l'exterior i 25 mm per
l'interior.
Es col·loqués un aïllant de la marca Armaflex per complir amb els gruixos determinats anteriorment segons
especificacions del RITE.
L'aïllant està fabricat amb una escuma elastomèrica basada en la formulació de HT / Armaflex, dissenyada
per a resistir un camp de temperatures entre -50 º C +150 º C (+175 º C) i incorpora un recobriment de
copolímer de poliolefina, de color blanc.

2.22 Purgador d'aire
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En els punts alts de la sortida de bateries de captadors i en tots aquells punts de l'actualització pugui quedar
aire acumulat, es col·locaran sistemes de purga constituïts per ampolles de desaireació i purgador manual o
automàtic.
El purgador d'aire és un dispositiu que permet la sortida de l'aire acumulat en el circuit.
En general els traçats horitzontals de canonada tindran sempre un pendent mínim l'1% en el sentit de
circulació.
Es seleccionen purgadors automàtics model VAL_AAV-3 / 4. 1910.05.04 - Dissipador de calor
De vegades es pot produir un escalfament del fluid que circula pel circuit, per exemple en els mesos d'estiu
on s'ha pogut observar que l'aportació és superior a la demanda, la qual cosa pot provocar aquest fenomen.
Per evitar-ho es posa un dissipador de calor tèrmic, per gravetat. Aquest dispositiu està situat a la bateria de
captadors actuant de dissipador en cas de sobreescalfament del fluid.
En col·locar aquest dispositiu s'obté, a part de la seva funció principal, les següents
avantatges:
• prolonguen la vida de les instal·lacions.
• Eliminen les intervencions per manteniment preventiu.
• Redueixen les pressions.
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3. MEMORIA REUTILITZACIO AIGUES GRISES i PLUVIALS.
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3.1 Objecte
L‟objecte d‟aquest projecte és el de realitzar les instal·lacions necessàries pel tractament i reutilització de
l‟aigua, tant de pluja com residual del nostre edifici, que està compost per un gimnàs-spa amb piscina
climatitzada de tres plantes, amb una superfície útil de 1877 m², i una de 2119 m² de construïda, també
consta d‟un jardí de 106 m² amb 12 arbres repartits per tot el recinte del pàrquing exterior.
Amb aquests sistemes aconseguirem que el nostre gimnas sigui més sostenible i respectuos amb el medi
ambient.
L‟objecte d‟aquesta instal·lació és també complir el que diu la Llei estatal 7/1985, de 2 d‟abril, de bases del
règim local, que atribueix els municipis la potestat de dictar ordenances en l‟àmbit de les seves competències
(art. 4.1a), entre les quals s‟inclou la protecció del medi (art. 25.2.f). Així mateix es reconeix aquesta potestat
en la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d‟abril, arts. 8.1 a i 6.3.f).

3.2 Ambit d’aplicació.
Segons l‟ordenança de l‟ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l‟àmbit d‟aplicació que obliga a instal·lar els
sistemes abans anomenats, recau en:
2.1. Tota mena d‟edificacions i construccions noves o sotmeses a rehabilitació integral que facin ús d‟aigua,
així com tota mena d‟instal·lacions noves que facin ús d‟aigua. En especial, s‟ha de preveure la incorporació
de sistemes d‟estalvi d‟aigua en qualsevol edifici de titularitat pública.
2.2. Zones verdes públiques o privades de superfície igual o superior a 300 m2
2.3. Els articles 7 i 8 d‟aquesta ordenança són d‟aplicació únicament en el cas de les edificacions i
construccions noves següents, i en el sentit que a continuació s‟especifica:
2.3.1. Habitatges plurifamiliars
Els edificis plurifamiliars amb menys de vuit habitatges que tinguin més de 100 m2 de zona verda, han
d‟incorporar un dels dispositius següents:
• Un sistema de reutilització d‟aigües grises, o
• Un sistema per l‟aprofitament d‟aigua de pluja.
Els edificis plurifamiliars amb vuit o més habitatges han d‟incorporar un sistema de reutilització d‟aigües
grises. Si a més tenen zona verda de més de 300 m2, han d‟incorporar també un sistema per a l‟aprofitament
d‟aigua de pluja.
2.3.2. Habitatges unifamiliars
Els habitatges unifamiliars de més de 150 m2 construïts, sense zona verda, o amb zona verda de fins a 100
m2, han d‟incorporar un dels dispositius següents:
• un sistema de reutilització d‟aigües grises, o
• un sistema per a l‟aprofitament d‟aigua de pluja.
Els edificis unifamiliars de més de 150 m2 construïts i amb més de 100 m2 de zona verda, han d‟incorporar
un sistema de reutilització d‟aigües grises i un sistema per a l‟aprofitament d‟aigua de pluja.
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2.3.3 Hotels
Els hotels i altres establiments assimilables (pensions, residències, etc.) han d‟incorporar un sistema de
reutilització d‟aigües grises.
Si disposen de zona verda de més de 100 m2, a més han d‟incorporar un sistema per a l‟aprofitament d‟aigua
de pluja.
2.3.4. Edificis d‟usos diversos
Els edificis d‟usos diferents dels anteriors (oficines, per exemple) que disposin de zona verda de més de 100
m2 han d‟incorporar un sistema per a l‟aprofitament d‟aigua de pluja per al reg.
2.4. Noves urbanitzacions
Considerant el cost ambiental de l‟aigua, les economies d‟escala i la facilitat per al lleure col·lectiu, les noves
urbanitzacions disposaran preferentment de piscines comunitàries. Les seves dimensions es modularan a raó
dels habitants potencials, en una proporció màxima en volum de dos metres cúbics (2 m3) per habitant. La
superfície màxima es fixa en un metre quadrat (1 m2) per habitant.
2.5. Subministraments per aforament existents.
ARTICLES 7 I 8.
Article 7. Aprofitament d’aigua de pluja
Els edificis situats dins l‟àmbit d‟aplicació de l‟ordenança han d‟emmagatzemar les aigües pluvials recollides
a les cobertes en un dipòsit que s‟utilitzarà per proveir la xarxa de reg, si n‟hi ha, i els dipòsits dels inodors,
complementant la xarxa d‟aigües grises. En particular, s‟han de recollir les aigües pluvials de teulades i
terrasses del mateix edifici i d‟altres superfícies impermeables no transitades per vehicles ni per persones.
7.1. Usos aplicables de l‟aigua
L‟aigua de pluja es pot utilitzar per al reg de parcs i jardins, neteja d‟interiors i d‟exteriors, cisternes
d‟inodors i qualsevol altre ús adient a les seves característiques.
7.2. El disseny i el dimensionat de les instal·lacions.
Article 8. Reutilització d’aigües grises
8.1. En aquelles edificacions que, d‟acord amb l‟àmbit d‟aplicació de la present ordenança, no sigui
obligatòria la instal·lació d‟un sistema de reutilització d‟aigües grises, però que en tinguin o en vulguin
instal·lar, hauran de complir tots aquells aspectes d‟aquest article que es refereixen a la seguretat de les
instal·lacions.
8.2. Aquest sistema està destinat exclusivament a reutilitzar l‟aigua de dutxes i banyeres amb l‟objectiu
d‟omplir les cisternes dels inodors. Es prohibeix la captació d‟aigua per aquest sistema de llocs diferents dels
especificats en aquest article, en especial aigües provinents de processos industrials, cuines, bidets,
rentadores, rentaplats i qualsevol tipus d‟aigua que pugui contenir greix, oli, detergent, productes químics
contaminants, o un elevat nombre d‟agents infecciosos i /o restes fecals.
8.3. El baixant d‟aigües grises ha de conduir les aigües fins a una zona de tractament o depuradora que en
garanteixi la depuració d‟acord amb els valors establerts.
8.4. Es prohibeix la reutilització d‟aigües grises de tots els centres en què, a causa de les seves
característiques, les aigües grises generades puguin contenir agents que requereixin un tractament específic
(centres hospitalaris, centres sanitaris, llars i residències de jubilats, etc.).
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8.5.Totes les instal·lacions rentacotxes i altres instal·lacions industrials assimilables, han de tenir un sistema
de tractament per a la reutilització de l‟aigua.
8.6. El disseny i el dimensionat de les instal·lacions.

3.3 Descripció i disseny dels sistemes.
3.4 INSTAL·LACIONS D’APROFITAMENT D’AIGUA DE PLUJA
El sistema de captació d‟aigües pluvials ha de constar de les canalitzacions exteriors (canals) de conducció
de l‟aigua de pluja, un sistema de decantació o filtrat d‟impureses, i un aljub o dipòsit d‟emmagatzematge.
El disseny de la instal·lació, ha de garantir que l‟aigua dipositada no es pugui confondre amb l‟aigua potable
i la impossibilitat de contaminar el seu subministrament. Calen, per tant, sistemes de doble seguretat per no
barrejar aquesta aigua amb la potable o bé la instal·lació d‟un sistema d‟interrupció de flux.
El sobreeixidor es connecta a la xarxa o sistema d‟evacuació de pluvials
El dipòsit disposarà d‟una alimentació des de la xarxa municipal d‟abastament per a casos en que el règim
pluviomètric no garanteixi el reg durant l‟any. La connexió des de la xarxa municipal no pot entrar en cap
cas en contacte amb el nivell màxim del dipòsit
Per a la prevenció i el control de la legionel·losi, tots els elements de la instal·lació, han de donar
compliment al “Real Decreto 865/2003, de 4 de juliol por el que se establiren als criteris higiénico-sanitarios
para la prevenció i el control de la legionel·losis, BOE núm. 171 del 18 de juliol y del article 5 del decreto
152/2002, de 28 de maig, por el que se estableixen les condicions higiènic sanitàries”, o norma que el
modifiqui o substitueixi, en especial, hauran de resistir una temperatura màxima de 70 º C i una cloració de
30 mg/l de clor residual lliure.
Per a la màxima garantia de les instal·lacions, totes elles s‟han de regir pel Codi Tècnic de l‟Edificació o
norma que el modifiqui o substitueixi.
3.4.1

Dipòsit recollida aigua pluvial.

Aquests dipòsits estan dissenyats per a la recollida de les aigües pluvials. Per a la seva instal·lació, caldrà
conduir les canalitzacions de les teulades i terrasses cap al dipòsit. Aquest porta integrat un filtre per evitar
l'entrada de partícules superiors a 0,55 mm.
D'aquesta manera s'impedeix l'entrada al dipòsit de fulles, sorres, excrements d'aus, ...
L'entrada d'aquest tipus de partícules dins d'un dipòsit amb aigua estancada, provoca problemes d'olors i
descomposició de la matèria orgànica.
3.4.1.1

Descripció del dipòsit:

UTILITAT
- Superfície de recollida de 150-200 m2.
- Superfície de recollida on hi hagi proximitat d'arbres.
- Amb connexió a la xarxa de sanejament.
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MATERIAL
-Polièster Reforçat en Fibra de Vidre.
-Boques d'home a Polipropilè.
CARACTERÍSTIQUES
-Alta resistència química i mecànica.
-Alta resistència a la corrosió.
-Alta resistència a la intempèrie.
FILTRE
-Tipo FCI

Figura 1. Filtre tipo FCI.

FUNCIONS INCORPORADES EN TOTS ELS MODELS
-Boca d'Home: Per a l'accés i manteniment als diferents components del dipòsit.
-Entrada Anti-Turbulència: L'entrada de les aigües s'efectua per la part inferior del dipòsit, impedint
l'agitació de l'aigua i dels sòlids sedimentats. A més, la seva forma de construcció facilita l'oxidació en el
tanc, evitant les males olors.
-Sobreeixidor: Sobreeixidor incorporat, per a l'extracció de les aigües sobrants. El seu disseny fa que retiri la
làmina superficial d'aigua del dipòsit, ajudant d'aquesta manera a retirar el pol·len en suspensió que hagi
pogut entrar. A més impedeix l'entrada de rosegadors i per la seva forma de sifó retorn de males olors.
EL KIT COMPLET DEL DIPÒSIT ÉS EL SEGÜENT
- 2-3 boques d'home.
- 1 Entrada PVC 110.
- 1 Sobreeixidor PVC 110.
- 1 Sortida per aspiració bomba de 2 ". - Accessoris kit 1.
- Filtre FCI incorporat al dipòsit.
- Entrada anti Turbulència.
3.4.1.2

Càlcul del volum del dipòsit.

Ens hem guiat per el mètode recomanat a la pàgina web http://www.resmat.net/depositos_agua_pluvial.asp
Per fer el càlcul, tenim que seguir els següents passos:
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-Primer cerca‟m quina és la nostra zona.
ZONA 2: Barcelona
-Mira‟m quin és el nostre valor Pmta(Pluviometria mitja diari anual).
Pmta ANY = 1.5 lts/m²*dia
-Per obtenir el volum del dipòsit s‟utilitzarà se següent fórmula.
Volum = Valor Pmta x Dretenció x Sup.Tejado
V = 1,5 x 80 x 250 = 30.000 L
On:
-Dretenció: Els dies que volem acumular l‟aigua dintre del dipòsit.
-Sup.Tejado: Superfície, en m² de recollida d‟aigües, es a dir la superfície del terrat + terrassa.
Resmat(web del sistema de càlcul) aconsella que el temps de retenció oscil·li entre:
-Entre 30 o 60 dies, un mínim de recollida d‟aigua pluvial. Habitatges.
-Entre 60 i 150 dies, per una bona recollida d‟aigua pluvial.
-Mes de 150 dies, per a una gran recollida d‟aigua pluvial.

Les característiques del dipòsit es poden veure a continuació:

Taula 1. Característiques dipòsits d‟aigua.
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3.4.2 Manual instal·lació i manteniment
1 .- Excavar una fossa plana i neta, com a mínim 300 mm. major que les dimensions
del dipòsit, tant en longitud com en amplada.
2 .- Construir una llosa de formigó armat d'uns 250 mm de gruix, que les dimensions siguin com les del
dipòsit.
MODELS SUPERIORS A 6000 LTS
Hauran d'instal·lar orelles d'ancoratge a la llosa de formigó armat, per fixar-les mitjançant tirants metàl·lics a
les orelles instal·lades al dipòsit.
3 .- Posar un llit de formigó tendre d'uns 250mm d'espessor en el fons de la fossa.
4 .- Introduir el dipòsit de mica en mica al fossat, perquè no fregui ni de cap cop a les parets d'aquest. En el
cas d'un cop brusc s'aconsella treure i comprovar que no hagi estat danyat.
5 .- Omplir el dipòsit fins a un terç de la seva capacitat perquè se sent. L'ompliment
haurà de ser simètric en el cas que el dipòsit tingui diversos compartiments en el
interior. En el cas de models superiors a 6000 lts, haurà d'efectuar aquest procés
amb el formigó encara tendre.
6 .- Un cop el dipòsit estigui assentat i a nivell, fer les connexions de les canonades

Figura 2. Esquema instal·lació dipòsit d‟aigua.

7 .- En el cas del model superior a 6000 lts se segueix omplint el fossat amb formigó
tendre, fins a un terç de l'alçada del dipòsit.
8 .- Començar a omplir el contorn del dipòsit amb sorra fina, lliure de pedres o objectes
punxants o bé graveta no superior a 15 mm de granulometria, i anar omplint també
amb aigua per compensar la pressió de l'aigua i de la terra sobre el dipòsit.
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OBSERVACIONS
• No haurà enterrar el dipòsit a més de 50 cm de la part superior d'aquest.
• En terrenys argilosos, no es podrà abocar a drenatge. Haurà de proveir d'un dipòsit de recollida d'aigües.
• En cas de nivells freàtics alts consultar amb el departament tècnic de Resmat.
• La instal·lació dels equips d'instal·lació no podrà efectuar-se a menys de 25m. d'un pou d'aigua potable.
• Els dipòsits, mai han de ser manipulats plens de líquid o sòlid i sempre s'elevaran mitjançant les orelles
d'elevació instal·lades al equip, o bé amb el nombre suficient de calces perquè no pateixi el dipòsit.
• Hauran deixar boques d'accés sobre de totes les boques i tubs del dipòsit per a la seva inspecció.
• Per a un correcte funcionament, han de separar les aigües pluvials per que no entrin en el dipòsit.
• És imprescindible la col·locació d'una arqueta sifònica abans de l'entrada de aigües del dipòsit.
• L'empresa Resmat no es fa responsable del bon funcionament de l'equip, si no se segueixen correctament
les instruccions d'instal·lació.
MANTENIMENT
• Revisar la brutícia del filtre cada 3 mesos, netejant amb aigua a pressió en el cas que aquest brut.

3.5 Instal·lacions d’aprofitament d’aigües grises.
S‟ha de fer separació de baixants d‟aigües residuals amb contingut fecal i un únic baixant per a la recollida
de dutxes i banyeres.
La instal·lació depuradora ha de tenir un sobreeixidor i unes vàlvules de buidatge connectades a la xarxa de
clavegueres.
La capacitat de desguàs del sobreeixidor i la diferència de cota entre l‟entrada d‟aigua potable i el
sobreeixidor hauran de ser suficients per garantir el no retorn de l‟aigua recuperada a la xarxa potable.
Les xarxes d‟aigua potable i no potable hauran de ser completament independents i hauran d‟estar
degudament senyalitzada, d‟acord amb allò que disposa l‟article 13 de la present ordenança.
A l‟aigua de la depuradora s‟hi ha d‟afegir un colorant no tòxic i biodegradable de color que serveix
d‟indicador de la no potabilitat de les aigües.
Cal preveure parts comunes als edificis i construccions per allotjar l‟equip de depuració, que han de ser de
fàcil accés, per tal de garantir-ne el manteniment i control. Així mateix, s‟ha de preveure el disseny d‟aquest
sistema d‟estalvi d‟aigua, juntament amb els altres subministraments, i fer que tot el conjunt de canonades
discorri per l‟interior dels edificis i construccions, evitant així l‟impacte visual.

3.5.1 Càlcul del dipòsit d’aigües grises.
El càlcul de la instal·lació d‟aigües grises ha de tenir en compte l‟ús de l‟habitatge o construcció, i la seva
superfície. En el nostre cas es tracta de:
Complexos esportius
El volum mínim del dipòsit d‟aigües grises per a un complex esportiu es calcularà a partir de la fórmula
següent:
V = 35 * n
On:
V=Volum mínim del dipòsit, en litres.
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n=Nombre màxim d‟usuaris. Aquest valor haurà de coincidir amb el de la ocupació màxima del complex
prevista al projecte d‟activitats.
El nostre edifici te un aforament de 175 persones, n = 175.
V = 35 * 175 = 6125 lts
Mirant els catàlegs de la web http://www.resmat.net/aguas_grises.asp hem escollit el depòsit de 6000 lts. És
un poc inferior al calcul·lat però tenim el suport de les aigües de pluja.

Taula 2. Taula dipòsits aigües grises.

3.5.2 Funcionament sistema d’aigües grises.
1. El filtrat es realitza en el moment d'entrar l'aigua en el dipòsit. Les partícules de major grandària són
recollides mecànicament i expulsades directament al clavegueram.
2. Posteriorment, en els dipòsits de reciclatge, un tractament biològic descompon les partícules de brutícia.
L'aigua tractada és bombejada cada tres hores a la següent fase.
3. L'esterilització: en el seu camí fins al dipòsit d'emmagatzematge, l'aigua és sotmesa als raigs ultraviolats
del llum UV que la desinfecta-segons indicacions de la Directiva Europea 73/160 EWGdel aigua per a ús
domèstic.
4. En cas que l'aigua necessitada sigui superior a la enmagatzemats, el sistema permet la incorporació d'aigua
potable de xarxa per garantir el subministrament.
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3.5.3

Esquema funcionament aigües grises.

Figura 3. Esquema funcionament aigües grises.
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3.6 Esquema de muntatge dels dos sistemes junts, aigües grises i pluvials.

Figura 4. Esquema funcionament dels dos sistemes junts, aigües grises i pluvials.
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3.7 Qualitat aigües grises regenerades.
El tractament ha de garantir una qualitat de les aigües grises que iguali o millori els valors assenyalats a
continuació.

Taula 3 . (Font: adaptat de l‟ordenança bioclimàtica de Tres Cantos i del document “Criteris de qualitat de l'aigua regenerada segons diferents usos”
de l‟Agència Catalana de l‟Aigua).

3.8 Altres paràmetres de qualitat d’aigua regenerada segons els diferents usos
-Reg de camps esportius, zones verdes d‟accés públic (camps de golf, parcs públics, neteja carrers, etc.)
Terbolesa < 5 NTU
Conductivitat < 3.000 μS/cm
B < 1-2 mg/l, Cd < 0,01 mg/l, Mo < 0,05 mg/l, Se < 0,02 mg/l
Condicionants: es respectarà una zona de protecció de 30 m de radi al voltant dels pous de proveïment; reg
per aspersió en hores de no afluència del públic; pendent màxim del terreny del 15 %.
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-Zones verdes no accessibles al públic
Conductivitat < 3.000 μS/cm
B < 1-2 mg/l, Cd < 0,01 mg/l, Mo < 0,05 mg/l, Se < 0,02 mg/l
Condicionants: en el cas de reg superficial es respectarà una zona de protecció de 50 m de radi al voltant dels
pous de proveïment; sense aspersió; no pastura; pendent màxim del terreny del 15 %.
-Estanys on és permès el contacte del públic amb les aigües (ús recreatiu, sense bany)
Terbolesa < 5 NTU
Condicionants: es respectarà una zona de protecció de 30 m de radi al voltant dels pous de proveïment, no
creació d‟aerosol.
-Estanys no és permès el contacte de l‟aigua amb el públic (dipòsits contra incendis, basses i safareigs i/o
llacunes de tractament terciari)
Condicionants: es respectarà una zona de protecció de 30 m de radi al voltant dels pous de proveïment.

3.9 La qualitat de l’aigua és conforme quan.
Les mostres recollides en un mateix punt durant un any compleixen el següent:
Per a reg de zones verdes, camps de golf i neteja de carrers:
El 95% de les mostres no excedeixen del valor límit establert per a nematodes intestinals.
El 90 % de les mostres no excedeixen del valor límit establert per a coliforms fecals.
Per a refrigeració industrial:
El 95% de les mostres no excedeixen del valor límit establert per a coliforms fecals.
Per a estanys d‟ús recreatiu:
El 95% de les mostres no excedeixen del valor límit establert per a nematodes intestinals.
El 80% de les mostres no excedeixen del valor límit establert per a coliforms fecals.
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4. TRACTAMENT D’AIGÜES I INSTAL·LACIÓ AFS.
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4.1 Objecte d’aquest annex
Aquesta memòria té per objecte la descripció del sistema de desinfecció de la piscina i els jacuzzis a més de
la demostració del compliment del previst en el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s‟estableixen
els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis i les disposicions pròpies de cada
comunitat autònoma i Ordenances Municipals d‟aplicació.

4.2 Normativa aplicable
Les disposicions legals a complir per l‟edifici situat al carrer Solicrup nº10 relacionades amb la prevenció de
Legionel·la, és la següent:
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s‟estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i
control de la legionel·losi.
El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s‟estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‟aigua
de consum humà.
Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol pel que s‟aprova el Reglament d‟instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis (RITE) i les seves instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora
per a les Instal·lacions Tèrmiques del Edificis, que estableix les condicions que han de complir les
instal·lacions tèrmiques dels edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària), modificat pel Reial
Decret 1218/2002, de 22 de novembre.
El Reial Decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel que s‟aprova el Reglament de seguretat per a plantes i
instal·lacions frigorífiques.
Norma UNE 100.030:2001 IN. Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de
legionel·la en instal·lacions.
Decret 352/2004 de 27 de juliol pel que s‟estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i el
control de la legionel·losis (DOGC. Nº 4185 de 29/07/2004)

4.3 Identificació de les instal·lacions susceptibles de convertir-se en focus per a la
propagació de la legionel·la
A l‟edifici on es desenvoluparà l‟activitat, tenim com a instal·lacions que puguin ser susceptibles de
convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia, les exposades a continuació.
Podem classificar aquestes instal·lacions, segons l‟article 2.2 del Reial Decret 865/2003, en dos grans grups:

4.4 Instal·lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la
Sistemes d‟aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
Sistemes d‟aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de raigs d‟alta velocitat o la
injecció d‟aire (spas, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d‟hidromassatge,
tractaments amb raigs a pressió, altres).

4.5 Instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la
Sistemes d‟instal·lació interior d‟aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits, cisternes).
Sistemes d‟aigua contra incendis.

4.6 Descripció de les instal·lacions de risc
Els titular i les empreses instal·ladores de torres de refrigeració i condensadors corporatius estan obligats a
realitzar les notificacions exposades a l‟article 3 del Reial Decret 865/2003.
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D‟acord amb l‟article 4, els titulars de les instal·lacions descrites en l‟apartat 3 del present annex (article 2
del Reial Decret 865/2003) seran responsables del compliment del que es disposa en aquest Reial Decret i de
que es portin a terme els programes de manteniment periòdic, les millores estructurals i funcionals de les
instal·lacions, així com del control de la qualitat microbiològica i físico-química de l‟aigua.
Els titulars de les instal·lacions recollides a l‟article 2 hauran de disposar d‟un registre de manteniment
segons el que estableix l‟article 5 del Reial Decret 865/2003.

4.7 Sistemes d’instal·lació interior d’aigua freda de consum humà (canonades,
dipòsits, cisternes).
4.7.1 Aigua Freda Sanitària (AFS)
4.7.1.1

Escomesa d’AFS

La instal·lació d‟aigua freda per a forniment a l‟edifici s‟inicia en una connexió de servei d‟aigua procedent
de la xarxa de forniment exterior per part de la companyia concessionària del servei. L‟escomesa es conduirà
a la zona prevista per contenir el comptador instal·lat en un armari, amb registre des de l‟exterior.
La canonada enterrada des de la connexió de servei exterior fina a l‟interior de l‟edifici es realitzarà amb
canonada de polietilè d‟alta densitat a 16 kg/cm2 segons UNE 53.966, amb accessoris del mateix material;
anirà muntada a l‟interior de rasa segons les especificacions del fabricant de la canonada.
Es muntarà un comptador general d‟aigua equipat amb vàlvula de retenció per evitar retrocés d‟aigua a la
xarxa de forniment i vàlvules d‟entrada i sortida per facilitar la seva reparació i desmuntatge.
Des del comptador s‟efectua un distribució per planta soterrani i per fals sostre i terra per alimentar al dipòsit
de reserva i acumulació d‟aigua per a ús sanitari.
A més, s‟ha previst una connexió de la connexió de servei d‟aigua a tots els col·lectors dels grups de pressió
distribuïdors dels diferents circuits per poder alimentar a totes les instal·lacions amb pressió i cabal de la
xarxa de subministrament exterior en cas d‟avaria d‟algun dels grups de pressió.
4.7.1.2

Dipòsits d’acumulació d’AFS

S‟instal·larà un dipòsit d‟acumulació d‟aigua sanitària de 5 m3 per a la totalitat de l‟edifici. Aquest dipòsit
estarà instal·lat en planta soterrani en la sala específica per les instal·lacions mecàniques.
El dipòsit d‟acumulació i reserva d‟aigua disposarà de vàlvula de pas a l‟entrada per a emplenat manual,
electrovàlvula per a emplenat automàtic, sobreeixidor, entrada d‟home per a neteja, joc de nivells i alarma
per mínima i per excés d‟aigua, amb nivell de protecció per evitar el funcionament de les bombes dels grups
de pressió sense aigua acumulada.
S‟ha previst dotar als dipòsits d‟acumulació d‟equip de recirculació per a amidament del clor lliure residual i
per a dosificació de clor líquid amb la finalitat de grantir les condicions de salubritat de l‟aigua, format per
bomba i canonades d‟aspiració, quadre elèctric, quadre d‟amidament-regulació, cèl·lula d‟amidament, filtre,
vàlvula antiretorn, presa per a mostres, bomba dosificadora i dipòsit acumulador de clor.
4.7.1.3

Grup de pressió d’AFS

S‟ha previst instal·lar un grup de pressió per alimentar la totalitat de l‟edifici.
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El grup de pressió estarà format per 3 bombes centrífugues verticals multicel·lulars i disposarà de 1 dipòsits
regulador de membrana propi de 50 litres.
Per escollir el grup de pressió hem fet el següent càlcul:

Les bombes dels grups de pressió disposaran de vàlvules, filtres, vàlvules de retenció en la impulsió,
maniguets antivibradors en la impulsió i aspiració i entraran en cascada i es variaran les condicions per a que
entrin, de forma alternativa, a fi de permetre un uniforme desgast de totes les bombes.
El grup de pressió disposarà d‟un quadre elèctric propi per a l‟alimentació i el control de les bombes,
incorporant pressòstats, amperímetres individuals per bomba, voltímetres polsadors de parada i marxa
manual individual per bomba, pilots individuals temporitzador i comptador d‟hores.
Es muntarà un variador de freqüència de forma tal que permeti regular la velocitat de dues de les bombes del
grup de pressió i aconseguir que es comportin com a bombes de velocitat variable; amb la finalitat d‟adequar
el subministrament del cabal a la xarxa de manera proporcionada a la demanda, mantenint sempre un pressió
constant en la xarxa i evitant si és possible les variacions de pressió dels grups de velocitat constant. Per al
bon funcionament d‟aquest tipus de regulació es muntaran els següents elements (convertidor de freqüència
adequat a la potència de les bombes, transductor de pressió amb senyal de sortida i mòdul de control
electrònic).
A la sortida dels grups de pressió d‟aigua sanitària s‟instal·larà un col·lector distribuïdor d‟acord amb
l‟esquema de principi, del que partiran els circuits independents d‟AF de distribució general, aigua freda
sanitària (AFS), circuit d‟alimentació a instal·lació d‟aigua calenta sanitària (ACS), circuit omplerta piscines
(AFP). El col·lector disposarà d‟aixetes de buidat, manòmetre i vàlvula de seguretat.
Cadascun dels circuits que surten del col·lector d‟aigua freda (AF) disposaran d‟una clau de tanca per poder
independitzar-los de la resta de la instal·lació en cas de necessitat per avaria o una altra causa.
Amb la finalitat de garantir la renovació de l‟aigua emmagatzemada en el dipòsit regulador (al menys dos
cops cada 24 hores), en el cas de que s‟aprofiti la pressió i cabal subministrat per la xarxa, s‟ha previst una
electrovàlvula en el bypass de connexió de servei, un programador i el connexionat de control corresponent
per a funcionament automàtic del sistema.
4.7.1.4

Distribució d’AFS

Des del col·lector del grup de pressió de distribució als serveis de l‟edifici, s‟efectua en les distribucions de
canonades per el fals terra i per fals sostre de la planta soterrani dirigint la distribució cap al muntant general
de distribució. Es realitzaran distribucions independents d‟AF; una pels consums d‟aigua freda, ACS,
piscines i varis. La xarxa d‟aigua freda sanitària (AFS) alimentarà la omplerta dels circuits de climatització
de l‟edifici.
En el recorregut el muntant i col·lectors generals d‟AFS, es realitzaran les derivacions corresponents per
alimentar als locals amb necessitat d‟aquesta instal·lació amb recorreguts horitzontals per sostres i falsos
sostres i baixades verticals d‟alimentació als aparells.
El sistema utilitzat ha estat el d‟efectual recorreguts horitzontals per l‟interior de falsos sostres fins a cada
grup de serveis i fins a cada punta d‟alimentació als aparells sanitaris, amb baixades verticals encastades per
a cada aparell o punt de consum i protegides amb tub de PVC corrugat per a una lliure dilatació de les
canonades i al mateix temps evitar desperfectes per contacte del material de l‟obra amb la canonada.
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El material emprat en la xarxa de distribució general d‟AFS, és el tub de coure dur estirat segons UNE EN1057 amb accessoris del mateix material soldats per capil·laritat.
Vàlvules i elements auxiliars de la xarxa de distribució d‟AFS
Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d‟AFS seran del tipus bola de llautó per a diàmetres
inferior o iguals a dues polsades i del tipus papallona per als diàmetres superiors.
En l‟interior dels lavabos i locals amb consum d‟aigua, s‟instal·laran vàlvules de pas en l‟alimentació abans
d‟efectuar la distribució en l‟interior de cada local.
Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d‟aquesta manera es facilita
en els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de distribució.
4.7.1.5

Aïllament de canonades d’AFS

S‟aïllaran totes les canonades d‟AFS per evitar condensacions. No s‟aïllaran les canonades de buidat,
sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l‟interior de els central tècniques. També es deixaran sense
aïllar les canonades de baixada de alimentació als aparells sanitaris.
L‟aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de 10 mm amb barrera de vapor amb accessoris
aïllats a base del mateix material.

4.7.2 Compliment de la normativa Aigua Freda Sanitària (AFS)
La xarxa d‟aigua sanitària complirà amb l‟article 5.1 del Decret 152/2002 i amb l‟apartat a) de l‟article 7.1
del Reial Decret 909/2001.
La xarxa interna projectada garantirà l‟estanquitat, aïllament i la correcta circulació de l‟aigua.
La xarxa interna projectada disposarà d‟un sistema de vàlvules de retenció que evitaran retorns d‟aigua per
pèrdua de pressió o disminució del cabal de subministrament.
Les canonades d‟aigua freda estaran prou allunyades de les d‟aigua claenta perquè no hi pugui haver
transferència de calor de les unes a les altres. La temperatura de l‟aigua freda no superarà el 20ºC.
Els dipòsits estaran situats en llocs accessibles per a la correcta inspecció, neteja, desinfecció i presa de
mostres, i estaran tapats amb una coberta impermeable que ajustarà perfectament i que permetrà l‟accés a
l‟interior.
Els acumuladors seran accessibles per a la inspecció, neteja, desinfecció i presa de mostres.
Els materials en contacte amb l‟aigua seran capaços de resistir l‟acció de la temperatura i dels desinfectants,
evitant l‟afavoriment del creixement de microorganismes.

4.8 Descripció general instal·lacions piscina
Per al sistema de recirculació per a la piscina s‟ha adoptat el tipus consistent en la introducció de l‟aigua
depurada pels laterals del vas, essent recirculada també pels laterals del vas per mitjà de skimmers.
L‟entrada d‟aigua depurada al vas, es realitza per mitjà de broquets situats a les parets de cada vas.
La recollida d‟aigua pel fons del vas de la piscina es realitza a través de tomes de fons independents i que
serveixen al mateix temps per efectuar el buidat de la piscina per gravetat a la xarxa de sanejament o pel grup
de bombes.
La recollida d‟aigua del skimmers es realitza per mitjà de la connexió d‟aquests a canonades que conduiran
les aigües directament al col·lector d‟aspiració dels corresponents grups de pressió.
Per la piscina s‟ha previst un temps de recirculació adequat, 2 hores.
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El cabal de filtració per a la piscina serà subministrat mitjançant un grup format per dues bombes.
El grup d‟aspiració capta l‟aigua del skimmers i la envia al vas via filtres i al torna depurada fins als vasos de
cada piscina.
Cada bomba estarà protegida per mitjà de prefiltres de ferro fos, amb cistell interior d‟acer inoxidable.
Els filtres que s‟instal·laran per aconseguir el nivell de qualitat d‟aigua adequat són del tipus multicapes de
llit de sorra silicea de 3 granulometries, amb rentat i esbandit per aigua.
Per la piscina s‟han previst filtres verticals de polièster i fibra de vidre laminat amb una pressió de treball de
2‟5 kg/cm2.
Les bateries dels filtres seran individuals per a cada filtre i seran realitzats en PVC. Les vàlvules de les
bateries seran del tipus papallona.
Les vàlvules a instal·lar en l‟aspiració de grup motobomba seran del tipus papallona en el muntatge de les
motobombes i de fundició del tipus seient en les canonades d‟aspiració del dipòsit regulador i del fons de les
piscines.
S‟instal·laran vàlvules de retenció del tipus RUBER-CHECK en les canonades d‟aspiració del dipòsit i en la
impulsió dels grups motobombes.
En la canonada d‟alimentació d‟aigua de xarxa s‟intercalarà un comptador per l ‟emplena‟t de la piscina,
amb objecte de controlar l‟aportació diària del 5% d‟aigua. En la canonada d‟impulsió d‟aigua un cop
filtrada s‟instal·larà un comptador per poder disposar de l‟amidament de l‟aigua depurada durant la
recirculació pel tractament de la piscina.
Per l‟escalfament de l‟aigua de la piscina, es deixarà previst un bypass amb vàlvula de seient intercalada en
la canonada d‟impulsió a piscina i dues derivacions amb vàlvules de papallona i vàlvules d‟equilibrat amb
preses per a mediació del cabals.
La instal·lació de canonades es realitzarà en tub de PVC pressió 10 atm. Segons norma UNE 53.112 en
diàmetres compresos entre 40 i 315 mm, ambdós inclosos.
S‟ha previst que la velocitat de circulació en canonades d‟aspiració i impulsió sigui inferior a 1‟5 m/s i 2‟5
m/s respectivament.

4.8.1 TRACTAMENTS
El tractament de desinfecció de la piscina i dels jacuzzis és un sistema combinat amb clor i ozó. La piscina i
els dos jacuzzis tenen sistemes de desinfecció i recirculació independents per cada vas.
S‟ha previst la instal·lació d‟un sistema de control de paràmetres automàtic i amb lectura permanent de clor
lliure, potencial Redox, pH i temperatura.
4.8.1.1

Desinfecció per clor

S‟ha previst la instal·lació per la piscina i jacuzzis d‟un sistema de control de paràmetres automàtic i amb
lectura permanent de clor lliure, potencial Redox, pH i temperatura.
La esterilització i correcció de la qualitat de l‟aigua es realitzarà per mitjà de bombes dosificadores
individuals per a cada producte, comandades a través dels sistema automàtic de control de clor i pH
respectivament.
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Aquestes bombes aspiraran els productes dels seu dipòsits en els que prèviament s‟haurà preparat la solució
al 50% d‟aigua i 50% d‟hipoclorit sòdic o àcid clorhídric, segons sigui el cas.
La injecció dels productes es realitzarà en la canonada d‟impulsió d‟aigua depurada de la piscina i els
jacuzzis.
La floculació es realitzarà per mitjà d‟una bomba dosificadora de sulfat d‟alúmina de funcionament en
continu a raó de 1 g7m3 d‟aigua. La seva instal·lació s‟ubicarà abans del tractament d‟aigua dels filtres ja
que l‟acció floculant d‟aquest producte augment el volum de les possibles partícules en suspensió, essent
tractades i retingudes posteriorment per la funció de tractament dels filtres.
4.8.1.2

Desinfecció per ozó

L‟ozó és produït pel generador d‟ozó que és alimentat per un generador d‟oxigen. Un venturi injecta el gas
ozó a l‟aigua fent el buit. Les avantatges del buit són la instal·lació compacta, i alt rendiment. S‟utilitza un
sistema de xorro de bombolles per insertar-lo dins l‟aigua.
L‟ozó és monitoritza dins l‟aigua per l‟ozó dins de l‟analitzador d‟aigua.
L‟ozó ambient es controlat pels sensors d‟ozó. Aquests comproven si el destructor d‟ozó treballa
suficientment.
4.8.1.3

Paràmetres físico-químics

Ph:
7‟0 – 7‟8
Turbidessa : 1 UNT
Oxidabilitat al permanganat : es permetrà un increment de 4 mg O2/l
Nitrats (mg/l NO3-): es permetrà un increment de 10 mg/l sobre la d‟aigua d‟emplenat
Conductivitat (S/cm): Increment menys de 1.000 S7cm de les de l‟aigua d‟emplenat.
Ió amoni (mg/l NH4+): 0,5 mg/l (*)
Clor residual lliure (mg/l C12): 0,4 – 1,5 (*)
Clor total (mg/l C12): no s‟haurà de sobrepassar en més de 0,6 mg/l de clor residual lliure (*)
Àcid Insocianúric: 75 mg/l H3C3N303 (*)
Derivats polimets de la biguadina
(PHMB) : 25-50 mg/l (*)
Ozó: 0 mg/l. L‟aigua ozonitazda contindrà un mínim de 0,4 mg/l. Havent estat com a mínim 4 minuts en
contacte abans d‟entrar en le dispositiu de desonització. S‟haurà d‟utilitzar conjuntament un desinfectant
amb acció residual (*)
Coure: podrà contenir com màxim 1,5 mg/l.
Tensoactius catiònics (sals d‟amoni quaternari): menys de 5ppm
Alumini: 0,3 mg/l
Ferro: 0,3 mg/l
Substàncies tòxiques i/o irritants: concentracions no nocives per la salut

4.8.2 Condicions tecnicosanitàries de la piscina
La Llicència Ambiental i l‟autorització de la piscina es sol·licita a l‟Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
La piscina anomenada polivalent disposarà d‟un mínim de 3 escales d‟accés (1 per cada 20 m o fracció del
seu perímetre).
Es disposarà de quatre dutxes equipades amb desguassos. Es situaran en la zona de platja, en un lloc visible.
Les instal·lacions disposaran d‟un termòmetre i d‟un higròmetre convenientment situats en la zona de platja.
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4.9 Mesures preventives específiques de els instal·lacions
S‟aplicaran les següents mesures en la fase de disseny de les instal·lacions.
Les instal·lacions tenen les següents característiques :

4.10 Instal·lació interior d’aigua de consum humà
Es garanteix la total estanquitat i la correcta circulació de l‟aigua, evitant el seu estancament, i es disposa de
suficients punts de purga per buidar completament la instal·lació, que estan dimensionats per permetre
l‟eliminació completa dels sediments.
Es disposa a l‟aigua d‟aportació sistemes de filtració segons la norma UNE- EN 13443-1:2003, Equip de
condicionament de l‟aigua a l‟interior dels edificis –filtres mecànics- part 1: partícules de dimensions
compreses entre 80 (¿) i 150 (¿) requisits de funcionament, seguretat i assaig.
Els equips seran de fàcil accessibilitat per a la seva inspecció, neteja, desinfecció i presa de mostres.
Els materials utilitzats, en contacte amb l‟aigua de consum humà són capaços de resistir una desinfecció
mitjançant elevades concentracions de clor o d‟altres desinfectants o per elevació de temperatura, evitant
aquells que afavoreixen el creixement microbià i la formació de biocapa a l‟interior de les canonades.
Es mantindrà la temperatura d l‟aigua en el circuit d‟aigua freda el més baixa possible procurant, on les
condicions climatològiques ho permetin, una temperatura inferior a 20ºC i les canonades estaran
suficientment allunyades de les d‟aigua calenta (o en el seu defecte aïllades tèrmicament)
Els dipòsits estan tapats amb una coberta impermeable que ajusta perfectament i que permet l‟accés a
l‟interior.
S‟afegirà el clor al dipòsit mitjançant dosificadors automàtics.
L‟aigua emmagatzemada en els acumuladors d‟aigua calenta finals, és a dir, immediatament anteriors a
consum, tindran una temperatura homogènia i s‟evitarà el refredament de zones interiors que propicia la
formació i proliferació de la flora bacteriana.
Es disposarà d‟un sistema de vàlvules de retenció, segons la norma UNE-EN 1717, que evitarà retorns
d‟aigua per pèrdua de pressió o disminució del cabal subministrat (i per evitar mescles d‟aigua de diferents
circuits, qualitats o usos).
La temperatura de l‟aigua, en el circuit d‟aigua calenta, es mantindrà per sobre de 50ºC en el punt més
allunyat del circuit o en la canonada de retorn a l‟acumulador.
La instal·lació permetrà que l‟aigua assoleixi una temperatura de 70ºC.

4.11 Programes de manteniment en les instal·lacions
4.12 Instal·lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de la legionel·la
En les instal·lacions recollides en l‟apartat 3.1, s‟elaboraran i aplicaran programes de manteniment higiènicsanitari que inclouran :
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Plànol senyalitzat de cada instal·lació amb tots els seus components, que s‟actualitzarà cada vegada que es
realitza alguna modificació recollint els punts o zones crítiques on s‟ha de facilitar la presa de mostres de
l‟aigua.
Revisió i examen de totes les parts de la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament, establint els
punts crítics, paràmetres a mesurar i els procediments a seguir, així com la periodicitat de cada activitat.
Programa de tractament de l‟aigua, que assegurarà la seva qualitat. Aquest programa inclourà productes,
dosis i procediments, així com a introducció de paràmetres de control físics, químics i biològics, els mètodes
d‟amidament i la periodicitat de les anàlisis.
Programa de neteja i desinfecció de tota la instal·lació per assegurar que funciona en condicions BOE núm.
171 divendres 18 de juliol 2003 28059 de seguretat, establint clarament els procediments, productes a
utilitzar i dosis, precaucions a tenir en compte, i la periodicitat de cada activitat.
Registre de manteniment de cada instal·lació que reculli totes les incidències, activitats realitzades, resultats
obtinguts i les dates d‟aturades i posades en marxa tècniques de la instal·lació, incloent el seu motiu.

4.13 Instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de la
legionel·la
En les instal·lacions recollides en l‟article, s‟elaboraran i aplicaran programes de manteniment
higiènic-sanitari que inclouran :
L‟esquema de funcionament hidràulic i la revisió de totes les parts de la instal·lació.
La neteja i, si procedeix, la desinfecció de la instal·lació.
Les tasques realitzades es consignaran en el registre de manteniment.
La periocitat de la neteja d‟aquestes instal·lacions serà d‟un cop l‟any, llevat en els sistemes d‟aigües contra
incendis que es realitzarà al mateix temps que la prova hidràulica i el sistema d‟aigua de consum que es
realitzarà segons el que es disposa en l‟annex 3 del Reial Decret 865/2003.
Les condicions específiques de manteniment, per als sistemes d‟aigua freda de consum humà i calenta, i
banyeres d‟hidromassatge, compliran el que estableixes els annexes 3, 4 i 5 del Reial Decret 865/2003.
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5. INSTAL·LACIO CONTRA INCENDIS
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5.1 Objecte
Fer la part de la instal·lació contra incendis del gimnàs pel que fa referencia als extintors i les Bie. Trobarem
a l‟apartat de plànols la ubicació específica de cada element anteriorment anomenat dins les tres plantes de
l‟edifici. No hem fet el disseny del sistema de detecció perquè no era objecte del nostre projecte.

5.2 Descripció
5.3 Extintors portàtils.
Es col·locaran extintors portàtils per tot l'edifici, i segons les seves característiques, es muntaran als diferents
recintes que així ho necessitin.
Se instal·laran extintors de pols polivalent ABC d'eficiència mínima 21A-113B en àrees generals i zones de
risc especial, i estaran distribuïts de manera que des de qualsevol punt d'origen d'evacuació fins l'extintor
més proper, la distància en metres no superi els 15.
Es col·locaran extintors de CO2 amb capacitat de 5Kg de la marca Firex per a cada un dels quadres elèctrics.
En la distribució dels extintors s'ha tingut en compte la conveniència de posar-los a llocs on la probabilitat
que s'iniciï un incendi sigui major. Estaran sempre en un lloc visible i accessible per a tothom.
A més, es col·locarà un extintor a cada sala de màquines o lloc on pugui haver risc d'incendi produït per una
fallada elèctrica, com és el emplaçament del quadre elèctric.
Es col·locaran sobre suports fixos de color vermell amb un vidre amb una baixa càrrega
de trencament si cal i de manera que un cop fixos, la part superior del extintor quedi com a màxim a 1,5
metres del sòl.

5.4 BIE.
Per a la realització d‟aquesta instal·lació es col·locaran boques d‟incendi equipades (BIE) repartides per tota
la superfícies de l‟edifici amb una densitat tal que la distància màxima des de qualsevol punt de la planta fins
a un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi d‟acció de les mànegues (longitud de la mànega més
cinc metres) es cobrirà la totalitat de la superfície.
La posició exacta de les BIE es pot veure en els plànols. Aquestes estan situades preferentment tocant a les
vies d‟evacuació horitzontals, en llocs fàcilment accessible, existint sempre que sigui possible una a menys
de cinc metres d‟una sortida de sector.
Les BIE a instal·lar en aquest projecte compliran les normes UNE 23.403, són de 25 mm, o la seva substituta
UNE-EN 671-1-1995.
Les BIE es muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxim a 1‟50 m d‟altura sobre el nivell del
sol o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el broquet i la vàlvula d‟obertura manual si
existeix, estiguin a l‟altura esmentada.

5.4.1 Escomesa
La instal·lació de BIE per a l‟edifici s‟inicia en una escomesa d‟aigua procedent de la xarxa de forniment
exterior. L‟escomesa es realitzarà amb una canonada enterrada per rasa fins cometre a l‟equip de
control/amidament, situat a l‟interior d‟un pericó, accessible des de l‟exterior.
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L‟alimentació de les BIE es realitzarà directament amb aigua que prové de la xarxa exterior, ja que aquesta
garantia la pressió i el cabal suficient per a les dues BIE més desfavorables hidràulicament.
L‟escomesa d‟aquesta instal·lació disposarà de vàlvula de tall i regulació manual, vàlvula de retenció,
comptador i vàlvules de pas.

5.4.2 Distribució
A partir de l‟escomesa contra incendis s‟efectua la distribució de canonada pel sostre de la planta soterrani
fins a la xarxa de distribució principal de les instal·lacions de protecció contra incendis.
Per l‟interior de l‟edifici existirà un col·lector general del qual partiran totes les derivacions per alimentar a
les BIE repartides per tot l‟edifici / i als mutants per a subministrament a la resta de plantes.
La xarxa a l‟interior de cada planta efectuarà un recorregut horitzontal, amb baixades verticals en la connexió
d‟alimentació a cada BIE.
Les canonades disposaran d‟unions flexibles en els punts on creuin juntes de dilatació de l‟edifici, capaces
d‟absorbir els moviment i les dilatacions que puguin produir-se, reduint d‟aquesta manera les tensions en els
suports.
Les BIE a instal·lar de 25 mm estaran compostes pels següents elements:
Armari adossat o encastat, segons el cas, dissenyat per arquitectura.
Armari metàl·lic adossat o encastat segons el cas, amb tapa de vidre, marc d‟acer inoxidable i inscripció
al·lusiva al seu ús.
Clau de pas de DN 25 homologada amb racor normalitzat tipus Barcelona de 25 mm, segons UNE 23.400-21994.
Debanadora circular apta per contenir 20 m de mànega semirígida de 25 mm.
20 m de mànega semirígida de 25 mm, UNE 23.091-83/3ª, amb joc de racors normalitzats tipus Barcelona,
UNE 23.400-1-1994.
Llança d‟aigua multiefecte (tancament, raig, boira i protecció)
Manòmetre 0-1.600 kPa, amb lira i aixeta de comprovació.
El material emprat en la instal·lació de la xarxa de canonades serà el tub d‟acer negre estirat, segons UNE
19.052, amb accessoris soldats del mateix material o amb unions mitjançant juntes bi-taulic.
Un cop acabada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintaran aquestes amb dues capes de pintura
antioxidant i després amb dues capes de pintura normalitzada, l‟aplicació de les pintures es realitzarà d‟acord
amb les especificacions dels fabricants.
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6. CONTROL D’ACCES.
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6.1 Objecte
L‟objecte del present projecte és especificar tots els detalls de la instal·lació de control d‟accés a l‟edifici.

6.2 Reglaments
6.3 Reglament electrotècnic per a baixa tensió (rebt)
-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 de 2 d‟agost (B.O.E. 224 de 18
Setembre) i les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT.
-Instrucció tècnica ITC-BT- 51.
-Decret 636/2004, de 24 d‟agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l‟aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió Normes UNE d‟aplicació.

6.4 Àmbit d’aplicació de la instal·lació
6.5 Descripció de l’activitat.
Es tracta d‟un spa – gimnàs de tres plantes amb ascensor de nova construcció situat al carrer Solicrup nº10.
A la planta soterrani trobarem una zona de relaxació amb les instal·lacions de spa i piscina climatitzada,
l‟altre activitat que té aquesta planta és la de bar-restaurant.
Segons l‟article 2 del decret 317/1994, de 4 de novembre, per qual s‟estableixen normes sobre l‟ordenació i
la classificació dels establiments de restauració, creiem que l‟activitat de bar que es portarà a terme queda
exclosa de l‟aplicació d‟aquest Decret degut a que es un servei de restauració prestat únicament per als seus
membres. L‟accés al bar és exclusiu per als socis del gimnàs o la gent que accedeix a les instal·lacions
pagant l‟entrada corresponent.
No obstant el recinte destinat a bar complirà la reglamentació vigent en matèria de preparació i manipulació
d‟aliments:
RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel que s‟estableixen les normes d‟higiene i elaboració, distribució i
comerç de menjars preparats.
RD 2207/1995, de 28 de desembre, per qual s‟estableixen les normes per la higiene relativa als productes
alimentaris.
RD 202/2000 de 11 de febrer, pel qual s‟estableixen les normes per la higiene relativa als productes
alimentaris.
A la planta baixa es realitzen les activitats de gimnàs i spa, amb una sala de peses i 5 habitacions de
massatges respectivament.
La planta primera es realitzarà la activitat de gimnàs a la sala adequada per aquesta funció, la seva ubicació
està detallada a l‟apartat de plànols.
L‟aforament de l‟edifici és de 175 persones, i l‟única manera d‟aconseguir un control d‟entrada i de sortida
dels clients a l‟edifici, és instal·lant un sistema de control d‟accés a l‟edifici.
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6.6 Descripció de la instal·lació
6.7 Control de socis.
Els controls d'accés en gimnasos, centres esportius, balnearis, piscines, wellness, etc. ajuden a assegurar la
rendibilitat de la instal·lació.
Una manera eficaç i professional de controlar els accessos i vigilar els socis en les seues instal·lacions són
els carnets de soci automatitzats (codi de barres, banda magnètica o xip de proximitat RFID) junt amb la
utilització de lectors i torns i el programari.
Una vegada implantem els components es podrà:
-Identificar l'usuari en concret i permetre-li l'accés només si ha pagat la quota.
-Estarà protegit davant dels casos d'intent de frau limitant així el pas a persones que no han pagat
-Gestionar les classes que ofereix, els programa de bellesa, les reserves i altres sessions relacionades amb el
benestar, detectant què és el que més agrada, hàbits o quins canvis fer, la qual cosa li suposa una important
font d'informació per a guiar la seua inversió o fer promocions.
-Una sola targeta pot emprar-se per a diverses funcions: per a accedir al centre, per a la taquilla... amb una
targeta amb codificació pròpia per a cada usuari que li garanteix la seguretat.
-També pot separar l'accés a certes zones que vostè elegeixi (restringir les zones de només empleats, l'accés a
la zona de SPA per a aquells que així l'hajan pagat, etc.).

6.8 Torns d'accés i portells.
Els torns d'accés i els portells són realment importants per a efectuar un bon control d'accés automatitzat, ja
que són els elements que bloquegen el pas en les instal·lacions o a certes zones, fins i tot l'autorització.
Van acompanyats del lector, que és el component que llegeix les targetes i transmet el codi identificador de
les mateixes al programa. El programa és qui associa el codi amb l'usuari, permetent o no el pas. Si detecta
que és un intent de frau bloquejarà l'accés a l'esmentada persona, cosa que garanteix la seguretat i rendibilitat
si es tracta d'un servei de pagament.
El model escollit és el següent:

Eolo
Torn amb lector, pictograma i display
integrats. Xassís en acer-carboni, amb
acabat en pintura epoxi d'alta
resistència. Braços trípode fixos i
giratoris d'acer polit brillant. Mesures:
1000 x 1050 x 700 mm Connexions:
RS-232, RS-485 i opcional TCP/IP. Pes:
40 Kg Braços abatibles opcionals.
Bidireccional.

Figura 1. Torn d‟accés.

6.9 Targetes d'accés i de fitxar.
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Les targetes són l'element clau per a la identificació en un control d'accés o de presència. Serveixen per a què
els usuaris puguin accedir a unes instal·lacions determinades, registrar l'horari d'arribada al treball,
comprovar si han pagat les quotes, etc.
La qualitat de les targetes està assegurada per la fabricació baix les normes ISO internacionals en materials,
grossor i mida.
Les targetes d'accés i de fitxar redueixen les possibilitats de frau i fan que l'accés siga més ràpid.
És a més un suport que es presta a la personalització, imprimint les dades dels seus usuaris per a un millor
control (nom, codi personal, fotografia, etc.).
El disseny dels seus carnets de pvc electrònics sempre partiran de la imatge de la seua organització. Amb
això podrà comunicar la seua imatge corporativa o la informació que consideri que estaria bé que els usuaris
tingueren sempre a mà (com les dades de contacte). Fins i tot li pot servir de suport per a inserir publicitat en
elles.

6.10 Programa de gestió d'accessos i horaris.
El programa de gestió és veritablement important en els controls d'accés i presencia:
-És un element fonamental dels accessos automatitzats, per la seguretat de la identificació i la rapidesa amb
la que treballa.
-És la unitat que interpreta les dades procedents de la lectura de les targetes, identificant el codi de
l'acreditació amb l'usuari. Després donen l'ordre al torn que concedisca o no l'accés o registra els horaris
d'entrada i eixida i el temps de permanència.
-Impedeix el pas a aquells que no pertanyen al grup d'usuaris autoritzats i també als quals, encara que ho són,
tinguin res pendent (com el pagament de les quotes).
-Emmagatzema i gestiona gran quantitat d'informació amb què obtenir dades estadístiques que pot usar per a
optimitzar el seu negoci (usuaris registrats, altes, baixes, horaris exactes d'entrada i sortida, preferències i
gusts, etc.).

6.10.1 Programa per a gimnasos
Amb Softar® GYM i Softar® SPORT podrà gestionar amb controls d'accés a instal·lacions esportives,
gimnasos, piscines, centres wellness, balnearis i SPAs.
Softar® GYM li permetrà controlar els accessos, fitxes de socis, formes de pagament, control d'activitats, les
matrícules, visitants, rebuts, etc. i pot funcionar amb diversos ordinadors connectats en xarxa.
Softar® SPORT permet realitzar també tot l'anterior, però amb més prestacions. Està plantejat per a centres
esportius de qualsevol mida i permet gestionar les dades a través d'Internet, la qual cosa el converteix en
idoni perquè centres que es troben ubicats en diferents localitzacions o ciutats comparteixin la informació.

6.11 Impressores de targetes plàstiques.
Les impressores de targetes serveixen per personalitzar les seues targetes client i acreditacions identificatives
amb les dades dels seus titulars. Amb elles podrà afegir el nom, càrrec, fotografia, número de soci o client,
etc.
El seu mode d'ocupació és realment senzill i molt intuïtiu, de manera que podrà imprimir les seues targetes
d'una sola passada.
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Aquestes impressores de sobretaula li permetran personalitzar les seues targetes de pvc a una o a dues cares,
a tot color o monocromes, amb codi de barres, etc. A més podrem codificar la banda magnètica al mateix
temps que imprimeixen cada targeta.
La impressora escollida és una Datacard i té un prestigi reconegut a nivell internacional. La gamma SP ha
estat dissenyada pensant en les diferents opcions de personalització que podrien realitzar-se en els sistemes
d'identificació de socis, empleats o estudiants en els accessos i per a la personalització de targetes client en
fidelització. Però ofereix, a més, diversos tipus de codificació de les targetes, garantint sempre la millor
qualitat.

Datacard SP25 Plus
Impressió a tot color i a una cara. Velocitat: 30 segons per
targeta a tot color i a una cara (YMCKO). Permet la
impressió de targetes reimprimibles. Capacitat del
carregador per a 15 targetes. Carregador magnètic
opcional.

Figura 2. Impressora targetes.

6.12 Lectors i gravadors de banda magnètica.
La característica principal a tenir en compte per decidir-se per un o altre és el tipus de coercitivitat de les
targetes, és a dir entre alta coercitivitat (HI-CO) o baixa coercitivitat (LO-CO). El terminal pot treballar de
manera autònoma sense necessitat d'estar en connexió permanent amb un ordinador.
El lector escollit per desxifrar els codis magnèticament gravats en les pistes de la banda de les targetes, és el
següent:
Lector Uniform MSR110
Lectura coercitivitat de passada alta i baixa. Disponible en 1, 2 i 3 pistes. Pista programable. Indicació
acústica i led. Estàndards ISO, AAMVA, JISII i format poden ser definits per l'usuari. Lleuger, compacte i
de baix consum.

Figura 3. Lector i gravador de banda magnètica.

El gravador és el dispositiu per escriure els codis identificatius en les pistes de la targeta magnètica, i el
model elegit per aquesta instal·lació és el següent:
Gravador Uniform MSR106
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Lectura d'alta i baixa coercitivitat, escriptura només en baixa coercitivitat. Disponible en 1, 2 i 3 pistes. El
gravador incorpora programari per crear targetes i SDK.

Figura 4. Gravador de targetes.

6.13 Càlcul de potència .
Hem previst un interruptor magnetotèrmic al subquadre 1 de la planta baixa per donar energia a tot el sistema
de control d‟accés. Trobarem tots els detall a l‟annex de electricitat.
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7. MESURES D’ESTALVI ENERGÈTIC QUE S’IMPLANTARAN AL
PROJECTE
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7.1 Objecte
Els estudis d‟impacte ambiental són un instrument preventiu per a la protecció del medi ambient. D‟acord
amb la normativa vigent l‟autorització de projectes públics i privats que puguin tenir incidències notables
sobre el medi ambient només podran atorgar-se després de realitzar un estudi d‟impacte ambiental, és a dir,
una avaluació dels seus efectes sobre el medi. El procediment d‟avaluació inclou la participació ciutadana.
Els estudis d‟impacte són estudis preventius per avaluar, abans que s‟executi un projecte, el seu possible
impacte sobre el medi i les persones. S‟han d‟avaluar els possibles impactes de les diferents alternatives
proposades i s‟ha de preveure un seguiment al final de l‟obra per comprovar els resultats previstos. Un cop
detectats els impactes, dins el mateix estudi, s‟estableixen mesures correctores per minimitzar-los. En primer
lloc es mira d‟actuar sobre l‟emissor, en segon lloc sobre el medi i en tercer lloc sobre el receptor.
En aquest annex es descriuen les possibles fonts d‟impacte amb el medi i les mesures correctores que s‟han
tingut en compte.

7.2 Mesures correctores adoptades
7.3 Residus
Els residus generats per l'ús del gimnàs-spa són residus lleugers, pràcticament el 90% dels residus seran
embalatges de diferents materials, material d'oficina, material de fisioteràpia com benes, esparadrap i altres.
El 10% restant seran residus obtinguts per la utilització del bar cafeteria, on pràcticament la totalitat
d'aliments i refrescos que se serviran, no necessitaran d'una preparació prèvia ja que el bar cafeteria servirà
únicament refrescs, entrepans, snaks i brioixeria. Pel que la generació de residus quedarà limitada a
envasos (cartró o plàstic) i deixalles orgàniques.
Tots els residus generats a l'interior del poliesportiu s'abocaran en els a els contenidors de recollida selectiva
de residus, situats confrontants al recinte.
La resta de residus que podrem trobar al gimnàs son les despeses de les lluminàries quan aquestes siguin
reemplaçades, i les piles dels diferents aparells electrònics de tot el local.

7.4 Reducció del consum i estalvi energètic:
Si es fan les actuacions adequades en matèria de consum, es pot arribar a aconseguir un estalvi energètic del
30% i una important reducció d‟emissió de CO2. Per poder aconseguir aquest estalvi energètic, hem seguit
les següents recomanacions.

7.4.1 Sistemes d’estalvi d’aigua.
Grifos:
- Aixetes equipades amb regulador de cabal i airejadors. 40% d‟estalvi d‟aigua.
- Sistemes temporitzadors que dosifiquin la descàrrega a 1 litre.
Dutxes:
- Instal·lar reductors de cabal de manera que per a una pressió de 2,5 kg/cm2 s'obtingui un cabal màxim de 8
l/min.
Inodors:
-El volum de la descarrega dels vàters no podrà ser superior a 7 l.
-Sistemes que permetin aturar la descàrrega o de doble pulsació
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En els punts de consum d'aigua es col·locaran cartells on es recordi l'escassetat d'aigua i la necessitat d'un ús
responsable de la mateixa.
Aigua calenta per energia solar tèrmica.
Recirculació al circuit d'aigua calenta.
Obertura de les aixetes en posició d‟aigua freda.
Quan tinguem un jardí com és en el nostre cas seguir les següents recomanacions:
A l'hora de seleccionar les espècies que formaran part del jardí, és preferible prendre en consideració a les
plantes autòctones, espècies que resisteixen molt bé a la sequera.
És aconsellable reduir les zones de gespa perquè és el gran consumidor d'aigua als jardins moderns (de
l'ordre de 6 l/m2 i dia durant els mesos d'estiu a les zones interiors d'Espanya).
Es pot reduir la superfície dedicada a la gespa substituint-la per plantes tapissants, o arbres i arbustos les
exigències de reg són molt menors.
Es poden també recobrir superfícies del jardí amb materials com pedres, graves, escorces d'arbre, etc. És una
de les tècniques més eficaces per reduir les pèrdues d'aigua per evaporació, alhora que s'aconsegueix un
agradable efecte estètic.
L'agrupació de les plantes segons les seves necessitats d'aigua (zonificació) permet regar-les amb més
eficiència: si les que necessiten més aigua estan juntes no hauràs de regar tant les altres zones.
L‟elecció del sistema de reg també serà molt important, a continuació es mostren els tres sistemes de reg més
emprats en la jardineria de baix consum d'aigua:
El reg per aspersió
L'aigua es distribueix com una pluja de petites gotes i és aconsellable en zones de gespa o similars. Depenent
de la superfície del terreny a regar, optarem per aspersors (giratoris i de major abast) o difusors (fixos).
El reg per degoteig
Consisteix en un tub de plàstic que té una peça interior amb orificis aproximadament cada 40 cm, pels quals
va sortint l'aigua gota a gota. No té pèrdues per evaporació i disminueix la proliferació de males herbes.
Exigeix molt poca pressió i és fàcil de muntar.
El reg per exsudació
S'assembla a la tècnica del degoteig, però en aquest cas la mànega està proveïda d'infinitat de porus. Quan la
mànega és plena d'aigua, comença a suar el líquid del seu interior. És la tècnica que permet majors estalvis
d'aigua.
Consells per al reg del jardí:
És convenient regar en les hores de menys calor, així es perdrà menys aigua per evaporació.
No s'ha de regar els dies de fort vent.
Els arbres i arbustos acabats de plantar requereixen regs freqüents. Però, una vegada han desenvolupat bé les
seves arrels (el que suposa aproximadament un parell d'anys), els regs seran cada vegada menys necessaris.
En molts casos n'hi haurà prou amb tres o quatre regs a l'estiu i algunes espècies no necessitaran cap reg.
És preferible regar arbres i arbustos poques vegades encara que amb generositat. Les plantes desenvoluparan
així millor les arrels i es faran més resistents a les sequeres.
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El reg ha de plantejar amb flexibilitat, adaptant-lo a la meteorologia. És recomanable comprovar el grau
d'humitat del sòl abans de regar.
Tant els difusors com els aspersors i goters, tenen diferents tipus de cabals, abast i recorreguts. És important
triar els que millor s'ajustin a cada necessitat i regular amb cura i s'ha d'evitar tot reg del paviment o
superposició de l'àrea de reg de diversos aspersors.
Si es compta amb un sistema de reg automatitzat pot incorporar un sensor de pluja i un sensor d'humitat per
evitar regs innecessaris.
Manteniment
És convenient deixar créixer la gespa 5 / 6 cm, i necessitarà menys aigua.
La limitació de l'ús de fertilitzants a l'estiu permet disminuir la demanda d'aigua de les plantes.
La recollida de l'aigua de pluja, és un dels sistemes més eficients a l‟hora d‟estalviar aigua potable, en aquest
projecte s‟ha explicat amb detall com hem instal·lat aquest sistema per regar el nostre jardí i omplir les
cisternes dels lavabos.

7.4.2 Sistemes d’estalvi en lluminàries i altres aparells elèctrics:
La principal mesura energètica sobre les lluminàries, la trobem en el disseny de la instal·lació, ja que per fer
aquest, hem utilitzat un programa informàtic que ens ha ajudat aconseguir la màxima eficiència possible de
les lluminàries instal·lades. Aquest programa es diu DIALUX 4.8, i podrem torbar tots els seus resultats a
l‟apartat de càlculs.
Utilització de làmpades de baix consum a les zones comuns i instal·lació de reactàncies electròniques com la
ens ofereix la casa Philips, a continuació explicarem com funciona aquesta casa en lo referit a matèria de
eficiència energètica.
Millor opció mediambiental segons Philips.
En termes mediambientals, les làmpades i equips MASTER TL5 de Philips ofereixen la màxima eficiència
energètica en enllumenat fluorescent, i per tant mínimes emissions de CO2. Tots els productes compleixen la
directiva RoHS. Les làmpades MASTER TL5 usen menys vidre, metall i material d'embalatge, i el seu
menor pes es tradueix en avantatges per al transport i el reciclatge.
Lluminàries innovadores.
Philips té un ampli historial innovador en el disseny d'òptiques, entre les quals destaca l'acreditat sistema
OLC (control de luminància omnidireccional), i el llum MASTER TL5. Fidels a aquesta tradició, les nostres
últimes lluminàries incorporen micro-òptiques OLC. Aquestes òptiques permeten miniaturitzar el disseny de
les lluminàries amb un òptim rendiment en distribució de llum, confort visual i eficiència.
Sistemes de control d'enllumenat per làmpades MASTER TL5
Philips ofereix sistemes de control que apaguen els llums quan un àrea queda desocupada o adapten el nivell
d'il·luminació en funció de la llum diürna.
Llums MASTER TL5 amb equip electrònic (HF) Philips
L'ús de l'equip electrònic Philips TL5 garanteix un perfecte funcionament combinat de làmpada i equip, ja
que han estat dissenyats, desenvolupats, provats i optimitzats per al seu ús en conjunt. L'equip (HF)
maximitza el estalvi d'energia, millora la comoditat de l'usuari eliminant el parpelleig d'arrencada i l'efecte
estroboscòpic, afavoreix la seguretat amb protecció davant sobretensions, i amplia la vida útil de la làmpada.
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Taula 1. Equivalència entre bombetes incandescents i fluorescents compactes

Dissenyar circuits independents per a la instal·lació elèctrica i per a la il·luminació, amb control i
accionament també independent.
Per a la il·luminació exterior, incorporar equips d‟encesa i apagada automàtica com cèl·lules fotoelèctriques
o rellotges astronòmics.
En zones d‟ús puntual (com lavabos, passadissos o escales d‟ús esporàdic), instal·lar detectors de presència o
interruptors temporitzats.
Sistema de ventilació dels serveis mitjançant aspiradors estàtics.
Utilització de cuina de gas natural. Millor rendiment global.
Als banys prescindirem dels assecadors de mans, utilitzarem paper reciclat.
Quan es faci l‟elecció dels motors, evitar utilitzar les bombes a carrega parcial, en condicions diferents de les
nominals, ja que el rendiment dels motors es reduirà considerablement.
A més, muntarem variadors de freqüència a tots els motors del edifici per ajudar en el moment de la
arrencada a millorar l‟eficiència.

Selecció dels electrodomèstics
Dins del consum de cada llar un factor molt important són els electrodomèstics. Si es vol realitzar un control
i un millor aprofitament de l‟energia que consumim necessàriament passem per una selecció raonada dels
electrodomèstics a utilitzar independentment de l‟ús que en fem.
Les rentadores i rentaplats consumeixen una quantitat d‟aigua molt important, que es pot reduir segons el
model escollit. Cal buscar equips que incorporin sistemes de modulació de la càrrega, que utilitzin la
quantitat d‟aigua necessària en funció de la càrrega de l‟aparell.
També es molt important que disposin d‟elements de seguretat que tallin el subministrament en cas
d‟emergència. Per a reduir el consum d‟electricitat per escalfar l‟aigua existeixen alguns models anomenats
bitèrmics que disposen d‟entrada d‟aigua freda i d‟aigua calenta. El poder utilitzar aigua calenta directament
redueix en gran mesura el consum elèctric de l‟aparell.
A l‟hora de comprar els electrodomèstics en tenim que fitxar amb les etiquetes energètiques que serveixen
per informar al consumidor del consum d'energia i de l'eficiència de funcionament dels diferents aparells.
132

Projecte fi de carrera – Gimnàs spa

Les etiquetes cal buscar-les damunt dels aparells exposats als establiments. Tenen una part comuna per tots
els aparells i una part particular de cada model (normalment groc). La part comuna mostra les franges de
colors amb les diferents lletres, i els conceptes que es recullen a l'altre costat. En el cas de que no estigui
visible a l'establiment, l'etiqueta la podrà trobar entre el manual d'instruccions i la garantia de l'aparell. Es
poden trobar a les rentadores, assecadores, refrigeradors, congeladors, rentadores, assecadores combinades i
bombetes. L'etiqueta classifica l'eficiència energètica mitjançant una lletra i un color, aquesta lletra va des de
la A, la més eficient, a la G la menys eficient, és a dir, el que porta la lletra A és el que menys energia gasta i
el que porta la G, és el que en gasta més.
A part de la seva classificació també s'hi poden trobar altres dades, com ara el consum energètic anual en el
cas d'un refrigerador, el consum d'energia del programa estàndard d'una assecadora, o d'una rentadora, l'aigua
que gasta, o el soroll que fa.

Figura 1.Etiqueta energètica d‟una nevera (ICAEN)

7.5 Selecció dels materials i disseny de la instal·lació:
-El primer que s‟ha fet ha estat actuar directament sobre el disseny de l‟edifici.
Per començar hem instal·lat grans finestres a totes les parets que donen al carrer, per així obtenir com a
principal font de il·luminació, a la llum natural del sol.
Per il·luminar la piscina que es troba al soterrani teníem que malgastar molta d‟energia, i per aquest motiu,
s‟han instal·lat unes claraboies a un dels laterals de la piscina, permetent així l‟entrada de llum natural, a més
d‟ajudar a l‟hora de fer circular l‟aire calent del recinte climatitzat.
Veurem en més detall, tot lo que s‟ha fet en matèria d‟estalvi energètic a través de les finestres que donen al
carrer, a l‟apartat de càlcul de lluminàries d‟aquest mateix projecte, gracies a la simulació que s‟ha fet amb el
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programa Dialux, el qual ens fa una demostració en temps real, de la incidència del sol dins l‟edifici al llarg
del dia i any.
Baixants de la xarxa de sanejament i desguassos dels aparells de polietilè o polipropilè (no de PVC).
Portes i finestres exteriors de doble vidre. Millor aïllament tèrmic i acústic.
Cables elèctrics tipus XPLE, sense utilització de PVC per a la coberta o l‟aïllament, no propagadors de
flama, lliures d‟halògens i metalls pesats i de reduïda emissió de gasos tòxics al cremar-se.
Petit material elèctric de porcellana, baquelita o polipropilè.
Tub corrugat per al pas dels conductors elèctrics de polipropilè.
Tubs per a la instal•lació d‟aigua freda i calenta de polietilè reticulat.
Control i regulació de la calefacció individualitzat per a cada recinte.
Manuals de sensibilització a l‟entrada de l‟edifici.
Establir sistemes òptims de sectorització dels espais i estances segons necessitats d´ús.

7.6 Normativa
Normativa Europea
Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre
el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985.
Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre
el medi ambient. (Modifica la Directiva 1985/337). DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997.
Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i Aplicació dels criteris de
sostenibilitat a les instal•lacions d‟un edifici de vivendes.
Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.1986.
(incorpora la Directiva 1985/337).
Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució del Reial Decret Legislatiu
1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.1988.
Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE
núm. 11, de 09.05.2001. (incorpora la Directiva 1997/11).
Normativa de la Generalitat de Catalunya.
Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.
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8. PRESSUPOST
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8.1 Pressupost.
8.1.1 Instal·lació contra incendis.

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
DESCRIPCIÓ

ud.

PRECIO
UNITARIO

TOTAL PARCIAL

Extintor de pols ABC 6 Kg de la marca firex. Inclou elements
de subjecció per el seu correcte muntatge.

18

61,97

1115,46

Extintor de CO2 de 5kg de la marca Firex. Inclou elements de
subjecció per el seu correcte muntatge.

8

132,75

1062

BIE homologada segons norma UNE-EN 671. Inclou petit
material i accessoris per el seu correcte connexionat a la xarxa
de distribució de BIES.

8

340

2720

PREU TOTAL EUROS =

1

1

4.897,96 €

Taula 1. Instal·lació contra incendis
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8.1.2 Instal·lació ACS.
INSTAL·LACIÓ ACS
DESCRIPCIÓ

ud.

PRECIO
UNITARIO

TOTAL PARCIAL

Captador solar pla model ISOFOTON ISOTHERM H d'alt
rendiment de 2,5 m2 de superfície útil.

13

567,8

7381,4

Estructura de suport per les plaques solars tèrmiques.

3

450

1350

Bomba de circulació Solex GIMI-III

1

450

450

Acumulador de 2500 l

1

3545,85

3545,85

Sistema de control DELTA SOL model BS Pro

1

320

320

Vas d‟expansió.

1

160,75

160,75

PREU TOTAL EUROS =

1

1

13.208,00 €

Taula 2. Instal·lació ACS
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8.1.3 Instal·lació elèctrica.

INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
DESCRIPCIÓ
Quadre elèctric de la marca
Merlin Gerin, construït en xapa
d‟acer de superfície del tipus
Prisma GX, contenint
l‟aparellatge reflexat en unifilar.

QUADRES ELECTRICS
ud.
PRECIO UNITARIO

TOTAL PARCIAL

1

6580,3

6580,3

Quadre elèctric de distribució de
la marca Merlin Gerin. Son
quadres principals de la planta
soterrani i primera.

2

3980,5

7961

Quadre elèctric de distribució de
la marca Merlin Gerin. Son els
subquadres de les tres plantes.

4

4605,9

18423,6

Línia general d'alimentació.
Formada per conductors unipolars
2x(4x185)mm2 Cu, RZ1-K
0,6/1KV.

15

456,76

6851,4

LINIES ELECTRIQUES
ud. Metres PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓ
Línia general d'alimentació.
Formada per conductors unipolars
2x(4x185)mm2 Cu, RZ1-K
0,6/1KV.
DESCRIPCIÓ

15

515,69

CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ
ud. Metres PRECIO UNITARIO

TOTAL PARCIAL

7735,35

TOTAL PARCIAL

Tub corrugat M-50

20

3,8

76

Tub corrugat M-25

25

0,91

22,75

Tub corrugat M-20

80

0,77

61,6
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DISTRIBUCIO ELECTRICA
DESCRIPCIÓ

ud. Metres

PRECIO UNITARIO

TOTAL PARCIAL

AFUMEX PLUS 750 (AS),
450/750V ES05Z1-K. 3x1,5mm2

200

19,5

3900

AFUMEX 1000V iris tech (AS),
0,6/1kV RZ1-K, 3x2,5

90

63,87

5748,3

AFUMEX 1000V iris tech (AS),
0,6/1kV RZ1-K, 3x4

12

64,96

779,52

AFUMEX 1000V iris tech (AS),
0,6/1kV RZ1-K, 3x6

9

74,58

671,22

AFUMEX 1000V iris tech (AS),
0,6/1kV RZ1-K, 3x10

6

95,26

571,56

TOMES DE CORRENT
ud. Metres PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓ
Tomes de corrent simon 75.
2P+T -16A

DESCRIPCIÓ

174

115,95

ENLLUMENAT I EMERGENCIES.
ud. Metres PRECIO UNITARIO

TOTAL PARCIAL

20175,3

TOTAL PARCIAL

Philips TPS 740, 1xTL5 C60w
HFP

19

84,6

1607,4

Philips FBS 261, 2xPL-C/4P18w

347

64,23

22287,81

Philips TBS600, 1xTL5-28w
HFPC7

19

57,6

1094,4
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Philips TBS600, 4xTL5-24w
HFP M6

72

108,95

7844,4

Aparell autònom d‟emergència
210lm

115

67,34

7744,1

PREU TOTAL EUROS =

1

1

120.136,00 €

Taula 3. Instal·lació elèctrica

8.2 Pressupost final instal·lació.
Instal·lació contra incendis........................................4.897,96 €
Instal·lació ACS.........................................................13.208 €
Instal·lació elèctrica...................................................120.136 €
El preu total ............................................................................... 138.235,96 €.

En aquest pressupost no hi estan incloses les hores de treball.
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9. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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9.1 Objecte
Aquest estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions, respecte a la prevenció de riscos d‟accidents
i malalties professionals, que haurà de tenir en compte, durant l‟execució de l‟obra, així com els derivats dels
treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions d‟higiene i benestar dels treballadors.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l‟empresa instal·ladora per dur a terme les seves obligacions en
el campo de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la
Direcció Facultativa. D‟acord amb el decreto 1627/1.997 del 24 d‟Octubre, pel que s‟estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

9.2 Relació de riscos que poden presentar-se durant l’execució de l’obra
Riscos Professionals:
Caigudes a diferents nivells.
Caigudes de materials.
Talls, punxades, cops amb les màquines, creixements i materials.
Caigudes al mateix nivell.
Projecció de partícules en els ulls.
Electrocució.
Incendis i explosions.
Atropellament i bolcades.
Emissió de pols o soroll que puguin resultar perjudicials.
Riscos de danys a tercers
Atropellaments.
Caigudes al interior de les rases.
Tots ells, amb les mesures de seguretat necessàries, podran ser evitats.
Prevenció dels riscos professionals
Proteccions individuals
Proteccions del cap:
Casc per totes les persones, que participen a l‟obra.
Ulleres contra els impactes i pols.
Màscares per protegir-se de la pols.
Pantalles contra projeccions de partícules.
Protectors auditius.
Proteccions del cos:
Roba de treball.
Vestit d‟aigua.

Proteccions extremitats superiors:
Guants de goma fins, per als paletes i operaris que treballin amb ciment o derivats.
Guants de cuir i anti-tall per l‟ús sobre els materials i objectes.
Guants dialèctics per la utilització, en baixa tensió.
Proteccions de les extremitats inferiors:
Botes d‟aigua
Botes de seguretat de la classe III
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Proteccions col·lectives:
Senyalització:
-Prohibit el pas de tota persona aliena a l‟obra.
-Senyal de obligatorietat a l‟ús del casc, ulleres, màscara, protectors auditius, botes i guants.
-Sortida de camions.
-Senyal informativa del lloc, on està situada la farmaciola.
-El perímetre de les rases d‟excavació, es senyalitzarà amb una malla de polietilè, de 90 cm. d‟altura o
tancaments metàl·lics de protecció.
-Instal·lació elèctrica provisional d‟obra.
Les instal·lacions electrificades han de complir, amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent,
(decret 2413/1973) i instruccions complementaries.
També amb caràcter general, han de complir el que hi ha especificat a la part d‟Electricitat de l‟ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball.
La instal·lació de l‟escomesa fins al quadre general quedarà subjecta a les prescripcions particulars de la
companyia elèctrica subministradora; aquesta serà enterrada i necessitarà que un instal·lador autoritzat signi
els corresponents butlletins d‟instal·lació.
El quadre d‟escomesa i distribució, es col·locarà en un lloc protegit, i estarà equipat amb els següents
elements:
Curtcircuits de fusibles.
Comptadors.
Interruptor diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal.
Interruptor automàtic general.
Interruptors automàtics per les diferents línies.
Barra de connexió de la línia de presa de terra.
Premsa estopes, en totes les canalitzacions d‟entrada i sortida del quadre.
El quadre elèctric, haurà de ser de doble aïllament i la seva manipulació haurà de restringir a personal
autoritzat, amb la col·locació d‟una senyal d‟avís de risc. S‟haurà de comprovar diàriament el bon
funcionament de l‟interruptor diferencial, contra contactes elèctrics indirectes i mensualment amb els
aparells idonis, que es dispari a la intensitat que tingui prefixada, així com el valor de la resistència de la
presa de terra. Els conductors d‟entrada i sortida han de ser del tipus de mànega flexible de tensió nominal
1000 V, i portar incorporat el cable de protecció de presa de terra.
Les bases d‟endolls hauran de ser homologades i amb tapa. La parella de mascle i femella de les presses de
corrent hauran de ser del mateix tipus. La tensió la portarà la femella. Com a norma bàsica, tota màquina
elèctrica haurà de portar una derivació a terra.

Càrrega i descàrrega de materials:
A les operacions de càrrega i descàrrega de materials, s‟haurà de vigilar sobretot l‟estat de manteniment, dels
elements de subjecció, (cables, cadenes, etc.) sense desperfectes aparents, que indiquin disminució de la seva
resistència.
S‟haurà de tenir compte en el centrat de les càrregues, abans de rentar-les i el nom de punts de subjecció. Els
operaris hauran de portar guants i el calçat haurà de ser homologat.
Els palets només hauran de servir quant la càrrega estigui tancada i degudament empaquetada i no surti del
perímetre de la plataforma per evitar la caiguda de les càrregues.
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Primers auxilis
Es disposarà a l„obra d‟una farmaciola, amb el material especificat a la ordenança general de Seguretat i
Higiene en el Treball, i com a mínim format per: Aigua oxigenada, alcohol 96, tintura de iode, mercromina,
amoníac, gasses esterilitzades, cotó, venes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, tònics d‟urgència per el
cor, torniquet, bosses d‟aigua per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringues d‟un sol ús, agulles injectables
d‟un sol ús, termòmetre.
Serveis Higiènics i caseta d’obra
Es considera convenient, la instal·lació d‟un mòdul prefabricat, per oficina i magatzem d‟obra, on es
guardarà la farmaciola i un extintor de pols seca. La mateixa zona servirà com a magatzem per guardar els
elements de seguretat i peces de roba de protecció personal que siguin necessaris a l‟obra. També
s‟instal·larà un servei higiènic format per un wàter i un lavabo que serà només per homes, al no preveure que
a l‟execució de l‟obra hi participi cap dona.

144

Projecte fi de carrera – Gimnàs spa

10. PLEC DE CONDICIONS

145

Projecte fi de carrera – Gimnàs spa

10.1 Qualitat dels materials
10.2 Generalitats
Tots els materials emprats en l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, les característiques
especificades en aquest Plec de Condicions, emprant-se sempre materials homologats segons les normes
UNE citades en la instrucció ITC-BT-02 que li siguin d‟aplicació.

10.3 Conductors elèctrics
Els conductors i cables que s‟utilitzin en les instal·lacions seran de coure sempre seran aïllats, excepte quan
vagin muntats sobre aïlladors, tal com indica la ITC-BT-20.
Els cables seran no propagadors d‟incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a la norma UNE 21.027 -9 (mescles termostables) o la norma UNE 21.1002
(mescles termoplàstiques) compleixen aquesta prescripció.
La secció dels conductors a utilitzar ve determinada de forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la
instal·lació interior i qualsevol punt d‟utilització sigui, menys en prescripcions particulars, inferior al 3% de
la tensió nominal per a qualsevol circuit d‟habitatges i per a les demés instal·lacions interiors o receptores,
del 3% per enllumenat i del 5% pels demés usos.
Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots els aparells d‟utilització susceptible de
funcionar simultàniament. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació
interior i la de les derivacions individuals, de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma de
valors límits especificats per ambdues, segons el tipus d‟esquema utilitzat.
En instal·lacions interiors, per a tenir en compte les corrents harmòniques degudes a càrregues no lineals i
possibles desequilibris, tret de justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim igual a
la de les fases.
Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors unipolars de coure aïllats
de 0,6/1 kV.
Les línies d'alimentació a punts de llum i preses de corrent d'altres usos estaran constituïdes per conductors
de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R.
Les línies d'enllumenat exterior estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 0,6/1 kV.
Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per les indicacions de la norma UNE
20.460 i el seu annex nacional. En la següent taula extreta de la ITC BT 19 s‟indiquen les intensitats
admissibles.
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Taula 1. intensitats màximes admissibles.

10.4 Conductors de protecció.
Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació a certs elements,
amb la fi d‟assegurar la protecció contra contactes indirectes. En el circuit de connexió a terra, els conductors
de protecció uniran les masses al conductor de terra. En altres casos reben igualment el nom de conductors
de protecció, aquells conductors que uneixen les masses a: el neutre de xarxa o a un relé de protecció.
La secció dels conductors de protecció serà la indicada a la taula, o s‟obtindrà per càlcul conforme a l‟indicat
en la norma UNE 20.460.

Taula 2. Selecció del conductor de protecció.

Si l'aplicació de la taula condueix a valors no normalitzats, s‟han d‟utilitzar conductors que tinguin la secció
normalitzada superior més pròxima.
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Els valors de la taula només son vàlida en cas de què els conductors de protecció siguin del mateix material
que els conductors actius. De no ser així, les seccions dels conductors de protecció es determinarà de forma
que presentin una conductivitat equivalent a la que resulta de la taula.
En tots els casos, els conductors de protecció que no formin part de la canalització d‟alimentació seran de
coure, amb una secció d'un mínim:
- 2.5 mm2, si els conductors de protecció disposen de protecció mecànica
- 4.5 mm2, si els conductors de protecció no disposen de protecció mecànica
Quan el conductor de protecció sigui comú a varis circuits, la secció d‟aquest s‟ha de dimensionar en funció
de la major secció dels conductors de fase.
Com a conductor de protecció es poden utilitzar: Conductors en cables multiconductors o conductors
separats nus o aïllats.

10.4.1 Conductors de protecció. Preses de terra
Per la presa de terra es poden utilitzar electrodes formats per:
Barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o malles metàl·liques constituïts pels elements
anteriors o les seves combinacions, armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures
pretensades i altres estructures enterrades que es demostrin que son apropiades.
Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons classe 2
de la norma UNE 21.022.
Els materials utilitzats i la realització de les tomes de terra, han de ser tals que, no es vegi afectada la
resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de forma que comprometi les característiques del
disseny de la instal·lació.
Les canalitzacions metàl·liques d‟altres serveis (aigua, líquids, gasos inflamables, calefacció central, etc..) no
han d‟utilitzar-se com a tomes de terra, per raons de seguretat.
Els envolvents de plom i altres envolvents de cables que no siguin susceptibles de deteriorament degut a la
corrosió, es poden utilitzar com a preses de terra, prèvia autorització del propietari, tenint en compte que
l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria afectar les característiques
de la posta a terra.

10.4.2 Tubs de protecció
Els tubs protectors poden ser:
Tub i accessoris metàl·lics, tub i accessoris no metàl·lics i tubs i accessoris compostos (construïts amb
materials metàl·lics i no metàl·lics).
Els tubs es classifiquen segons les normes següents:
UNE-EN 50.086 -2 -1: Sistemes de tubs rígids
UNE.EN 50.086 -2 -2: Sistemes de tubs corbables.
UNE.EN 50.086 -2 -3: Sistemes de tubs flexibles.
UNE.EN 50.086 -2 -4: Sistemes de tubs enterrats.
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El nostre cas em utilitzat els tubs flexibles i empotrats.
Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser inferiors als
declarats pel sistema de tubs.
La superfície interior dels tubs, no presentarà en cap punt fissures, rugositats o punxes susceptibles
d'ocasionar danys als conductors, cables aïllats o de causar ferides als instal·ladors o usuaris.
El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.
En el relatiu a la resistència als efectes del foc, es seguirà l‟establert per la aplicació de la directiva de
Productes de la Construcció (89/106/CEE).
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com “no propagadors
de flama d‟acord amb les normes UNE-EN 50.085 -1 e UNE –EN 50.086-1, compleixen amb aquesta
condició
10.4.2.1 Característiques mínimes dels tubs, en funció del tipus d’instal·lació
Tubs en canalitzacions empotrades
En les canalitzacions empotrades, els tubs podran ser rígids, corbables o flexibles. Les seves característiques
mínimes seran les indicades a la taula 3 per a tubs empotrats en obres de fàbrica (parets, sostres, fals sostres)
de la ITC-BT-21.
El compliment d‟aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes UNE-EN
50.086 -2 -1 per a tubs rígids, UNE-EN 50.086 -2 -2 per a tubs corbables i UNE-EN 50.086 -2 -3 per a tubs
flexibles.
Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti un fàcil allotjament i extracció dels cables i conductors
aïllats.
En la taula figuren els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors o
cables aconduir.

Taula 3. Diàmetre exterior dels tubs.
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Per més de 5 conductors per tub o per conductors aïllats o cables de seccions diferents a instal·lar en el
mateix tub, la seva secció serà com a mínim igual a 3 vegades la secció ocupada pels conductors.
Canalitzacions a l’aire o amb tubs a l’aire
En les canalitzacions a l‟aire, destinades a l‟alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida, els
tubs seran flexibles.
Les seves característiques mínimes seran les indicades a la taula 6 de la ITC-BT-21.
El compliment d‟aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes UNE-EN
50.086 -2 -3 per a tubs flexibles.
Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti un fàcil allotjament i extracció dels cables i conductors
aïllats.
En la taula figuren els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors o
cables a conduir

Taula 4. Diàmetre exterior dels tubs.

Per més de 5 conductors per tub o per conductors aïllats o cables de seccions diferents a instal·lar en el
mateix tub, la seva secció serà com a mínim igual a 4 vegades la secció ocupada pels conductors.

10.5 Identificació dels conductors
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que respecte al
conductor de neutre i al conductor de protecció.
Aquesta identificació s‟ha de realitzar pels colors que presentant els seus aïllaments.
Quan existeixi conductor de neutre en la instal·lació, aquest s‟identificarà amb el color blau fluix.
El conductor de protecció, s‟identificarà amb el color verd-i-groc.
Tots els conductors de fase, s‟identificaran amb els colors marró i negre.
Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, podrà utilitzar-se el color gris per a la tercera.

10.6 Caixes de connexions i derivació.
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant o, si són
metàl·liques, protegides contra la corrosió.
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Les seves dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir,
i la seva profunditat equivaldrà, com menys, al diàmetre del tub major més un 50 % d'aquest, amb un mínim
de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior.
Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se
premsaestopes adequats.
En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrotllament entre si dels mateixos,
sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituint
blocs o interlínies de connexió. Pot permetre's, així mateix, la utilització de brides de connexió. Les unions
hauran de realitzar-se sempre a l'interior de caixes de connexió o de derivació.
Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per tots els fils
components, i si el sistema adoptat és de caragol d'estrenyiment entre una volandera metàl·lica sota el seu
cap i una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de connectar-se per mitjà
de terminals adequats, comprovant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que siguin, no quedin
sotmeses a esforços mecànics.
Perquè no pugui ser destruït l'aïllament dels conductors pel seu fregament amb els costats lliures dels tubs,
els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts
d'embocadures amb costats arrodonits o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es
tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la seva coberta
metàl·lica.

10.7 Aparells de comandament i protecció.
10.7.1 Caixa general de protecció i mesura
Per al cas de subministraments per a un únic usuari o dos usuaris alimentats des el mateix lloc acord amb els
esquemes 2.1 i 2.2.1 de la Instrucció ITC-BT-12, en no existir línia general d'alimentació, podrà simplificar
la instal·lació posant en un únic element, la caixa general de protecció i l'equip de mesura; aquest element es
denominarà caixa de protecció i mesura.
Emplaçament i instal·lació És aplicable el que indica l'apartat 1.1 d'aquesta instrucció, llevat que no
s'admetrà el muntatge superficial. A més, els dispositius de lectura dels equips de mesura hauran d'estar
instal a una alçada compresa entre 0,7 m 1,80 m.
Tipus i característiques: Les caixes de protecció i mesura a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en
les especificacions tècniques de l‟empresa subministradora que hagin estat aprovades per l'Administració
pública competent, en funció del nombre i naturalesa del subministrament.
Les caixes de protecció i mesura compliran tot el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-EN
60439 -1, tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la UNE-EN 60439 -3, una vegada instal tindran un
grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK09 segons UNE-EN 50102 i seran precintables. La envoltant
haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi la no formació de condensacions. El
material transparent per a la lectura, serà resistent a l'acció dels raigs ultraviolada.

10.7.1.1 Situació aparells comandament i protecció
Els dispositius generals de comandament i protecció, es situaran el més a prop possible del punt d‟entrada de
la derivació individual en el local de l'usuari. En locals industrials, es col·locarà una caixa amb l‟interruptor
de control de potencia, immediatament anterior als demés elements, en un compartiment independent i
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precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin els dispositius generals de
comandament i protecció
.
En locals destinats a activitats industrials, els dispositius generals de protecció, s'hauran de situar el més
pròxim possible a la porta d‟entrada d‟aquests.
Els dispositius individuals de comandament i protecció de cada un dels circuits, que son l'origen de la
instal·lació interior, es podran situar en quadres separats i en altres llocs.
L‟altura a la que es situaran els dispositius generals i individuals de protecció dels circuits, mesurada des del
nivell del terra, l‟altura mínima serà d‟1 m.
10.7.1.2 Composició i característiques dels quadres.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, on la seva posició de servei serà vertical,
s‟ubicaran a l‟interior d‟un o varis quadres de distribució, d‟on sortiran els circuits interiors.
Els envolvents dels quadres s‟ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3 amb un grau de
protecció mínima IP 30 segons norma UNE 20.324 i IK 07 segons norma UNE-EN 50.102. L‟evolvent per
l'interruptor de control de potencia serà precintable i les seves dimensions les marcarà el tipus de
subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques correspondran a un model oficialment aprovat.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:
Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i que estigui
equipat d‟elements de protecció contra sobrecarrega i curtcircuit. Aquest interruptor serà independent de
l'interruptor de control de potencia.
Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, tret
que la protecció contra contactes indirectes es realitzi mitjançant altres dispositius, tal com indica la
ITC-BT-24.
Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels
circuits interiors del local.
Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23 si fos necessari.
Si pel tipus d‟instal·lació s‟instal·lés un interruptor diferencial per cada un dels circuits o grup de circuits, es
podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre i quan quedin protegits tots els circuits.
En el cas de què s‟instal·lin més d‟un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells.
Segons la tarifa a aplicar, el quadre haurà de preveure la instal·lació dels mecanismes de control necessaris
per exigència d‟aplicació de la tarifa.
10.7.1.3 Principals característiques dels dispositius de protecció.
L'interruptor general automàtic de tall omnipolar, tindrà un poder de tall suficient per la intensitat de
curtcircuit que es pugui produir en un punt de la instal·lació, de 4500 A com a mínim.
Els altres interruptors automàtics i diferencials, hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin
presentar-se en un punt de la seva instal·lació. La sensibilitat dels interruptors diferencials respondrà a la
instrucció ITC-BT-24.
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall omnipolar.
Les característiques d‟interrupció estan d‟acord amb les corrents admissibles dels conductors del circuit que
protegeixin.
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10.7.1.4 Possibilitat de connectar i desconnectar en carrega
S‟instal·laran dispositius apropiats que permetin connectar i desconnectar en càrrega en una sola maniobra,
en:
Tota instal·lació interior o receptora en el seu origen, circuits principals i quadres secundaris
Qualsevol receptor
Tot circuit auxiliar de comandament i control, excepte als destinats a la tarificació d‟energia
Els circuits amb origen en quadres de distribució
Els dispositius admesos per la connexió i desconnexió en càrrega són:
Interruptors manuals
Fusibles d‟accionament manual, amb poder de tall adequat e independent de l'operador.
Clavilles de preses de corrent d'intensitat nominal no superior a 25 A.
Hauran de ser de tall omnipolar els dispositius següents:
Els situats en el quadre general i secundaris de tota la instal·lació interior o receptora.
Els destinats a circuits, excepte en sistemes de distribució TN-C i TN-S
Als destinats a receptors de potencia superior a 1000W, tret de prescripcions particulars.
Als circuits que alimenten a làmpades de descàrrega o autotransformadors.
10.7.1.5 Protecció contra sobreintensitats.
Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que pugin presentar-se, de tal forma que la
interrupció del circuit es realitzarà en un temps determinat o estarà dimensionat per les sobreintensitats
previsibles.
Les sobreintensitats poden ser degudes a:
Sobrecàrregues degudes als aparells utilitzats o defectes d‟aïllament de gran impedància
Curtcircuits
Descàrregues elèctriques atmosfèriques
La norma UNE 20.460 -4 -43 recull tots els aspectes requerits pels dispositius de protecció.
La norma UNE 20.460 -4 -473 defineix l‟aplicació de les mesures de protecció exposades en la norma UNE
20.460 -4 -43 segons sigui per causes de sobrecàrrega o de curtcircuit, senyalant el seu emplaçament o
omissió, resumint els diferents casos en la taula 1 de la ITC-BT-22.
Protecció contra sobrecàrregues
El límit d‟intensitat de corrent admissible per un conductor ha de quedar en tot cas garantitzada pel dispositiu
de protecció utilitzat.
El dispositiu de protecció podrà estar constituint per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba de
tall tèrmic o amb fusibles curtcircuits calibrats amb les característiques de funcionament adequades
Protecció contra curtcircuits
En l'origen de tot circuit s‟estableix un dispositiu de protecció contra curtcircuits, amb una capacitat de tall
d‟acord amb la intensitat de curtcircuit que es pugui presentar en el punt de la seva connexió. No obstant,
s‟admet que quan es tracti de circuits derivats d‟un principal, cada un d‟aquests circuits disposi de protecció
contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la protecció contra curtcircuits
per a tots els circuits derivats.
S‟admet com a dispositiu de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques de
funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar.
10.7.1.6 Protecció contra sobretensions
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Les sobretensions transitòries que es transfereixen per les xarxes de distribució, s‟originen fonamentalment
com a conseqüència de les descàrregues atmosfèriques, commutacions i defectes de xarxa.
Es poden presentar dos situacions diferents en les sobretensions:
Situació Natural: quan es preveu un baix risc de sobretensions en una instal·lació (degut a què està
alimentada per una xarxa subterrània en la seva totalitat). No es precís la protecció contra sobretensions
transitòries.
Situació controlada: quan la instal·lació s‟alimenta per una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es
considera necessari la protecció contra sobretensions transitòries.
Cal distingir els diversos graus de sobretensió suportada en cada una de les parts de la instal·lació, equips i
receptors.
Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportat a impulsos, en kV,
segons la tensió nominal de la instal·lació.
Categoria I
S‟aplica a equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la instal·lació
elèctrica fixa. Exemple: ordenadors, equips electrònics molt sensibles, etc..
Categoria II
S‟aplica a equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa. Exemple: eines portàtils, etc..
Categoria III
S‟aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica i altres equips pels quals es
requereix un alt nivell de fiabilitat. Exemple: embarrats, aparaments, motors amb connexió elèctrica fixa,
etc..
Categoria IV
S‟aplica als equips i materials que es connecten a l‟origen, o molt pròxim, de la instal·lació, aigües amunt del
quadre de distribució. Exemple: comptadors d‟energia, equips principals de protecció contra sobreintensitats,
etc..
Els equips i materials s‟han d‟escollir de manera que la tensió suportada a impulsos no sigui inferior a la
tensió suportada prescrita a la taula.

Taula 5. Tensió suportada a impulsos

10.8 Normes d’execució de les instal·lacions
10.8.1 Escomesa
Com a caràcter general, es realitzen seguint els traçats més curts, realitzant connexions quan siguin
necessàries, mitjançant sistemes o dispositius apropiats. En tot cas, es realitzarà de forma que l'aïllament dels
conductors es mantingui fins als elements de connexió de la CGP.
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Les escomeses es disposaran, en general, per terrenys de domini públic, i en zones perfectament delimitades,
preferentment sota les voreres. El traçat serà el més rectilini possible i a poder ser paral·lel a referències
fixes. Així mateix s‟hauran de tenir en compte els radis de curvatura mínima, fixats pel fabricant o per la
norma UNE 20.435, a respectar en els canvis de direcció.
Els cables aïllats s‟instal·laran en canalitzacions entubades, conformes amb les especificacions de l'apartat
1.2.4 de la ITC-BT 21, no s‟instal·laran més d‟un circuit per tub.
S‟evitaran en el possible, els canvis de direcció en els tubs. En els punts on es produeixin i per a facilitar la
manipulació dels cables es disposaran arquetes amb tapa, registrables o no. Per facilitar la tirada de cables en
línia recta, s‟instal·laran arquetes intermitges registrables i com a màxim cada 40 m. Aquesta distancia podrà
variar-se de forma raonada, en funció de les derivacions, encreuaments o altres condicions.
A l‟entrada de les arquetes, els tubs hauran de quedar degudament fixats en les seus extrems per evitar
l‟entrada d‟aigua i ratolins.

10.8.2 Caixes generals de protecció
S‟instal·laran preferentment sobre façanes exteriors dels edificis, llocs de lliure i permanent accés. La seva
situació és fixarà de comú acord entre el propietari i l‟empresa subministradora.
Quan l‟escomesa sigui subterrània s‟instal·larà sempre en un nínxol a la paret que es tancarà amb una porta
preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida exteriorment
d‟acord amb les característiques de l‟entorn i estarà protegida contra la corrosió disposant d'un pany o
candau normalitzat per l‟empresa subministradora. La part inferior de la porta es trobarà com a mínim a 30
cm del terra.
En el nínxol es deixarà previstos els orificis necessaris per allotjar els conductes d‟entrada de l‟escomesa
subterrània de la xarxa general, conforme a l‟establert en la ITC-BT 21.
En tots els casos es procurarà que la situació escollida, estigui el mes pròxim possible a la xarxa de
distribució pública i quedi allunyada o protegida adequadament, d'altres instal·lacions com: aigua, gas,
telèfon, etc.. segons s‟indica a la ITC-BT 06 i ITC-BT 07
Els usuaris o l'instal·lador electricista autoritzat només tindrà accés i podran actuar sobre les connexions de
la línia general d‟alimentació, prèvia comunicació amb l‟empresa subministradora.

10.8.3 Empalmes i connexions
La unió dels conductors mitjançant connexions i/o derivacions s‟hauran de realitzar sempre utilitzant borns
de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió.
Sempre s‟hauran de realitzar a l‟interior de caixes d‟empalmament i/o derivacions tret en els casos indicats
en l‟apartat 3.1 de la ITC-BT 21.
Si es tracta de conductors de varis fils (no rígids), les connexions es realitzaran de forma que la corrent es
reparteixi per tots els fils. Els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de connectar-se mitjançant
terminals adequats, de forma que les connexions no quedin sotmeses a esforços mecànics.

10.8.4 Instal·lació dels conductors
Els sistemes d‟instal·lació han de considerar els principis fonamentals de la norma UNE 20.460 -5 -523 i
les ITC-BT 19 e ITC-BT 20. Tots els cables s‟instal·laran en canalitzacions en forma de tub. Varis circuits
de potencia poden passar pel mateix tub o en el mateix compartiment, si tots els conductors són aïllats per a
la tensió assignada més alta.
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Per a l‟execució de canalitzacions sota tubs protectors es tindran en compte les següents prescripcions
generals:
El traçat de les canalitzacions es realitzarà seguint línies verticals i horitzontals.
Els tubs s‟uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat de la
protecció que proporcionen als conductors.
Les corbes practicades en els tubs seran continues i no s‟originaran reduccions de seccions inadmissibles. Els
radis mínims de curvatura para cada classe de tub seran les especificades pel fabricant conforme a la UNEEN 50.086 -2 -2.
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs un cop col·locats i fixats, disposant
dels registres que es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre sí, més de 15
metres. El número de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3.
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs o
servir al mateix temps com a caixes de connexions i/o derivacions.
10.8.4.1 Instal·lació de conductors. Muntatge en tubs fixes de superfície
Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte, les següents prescripcions:
Els tubs es fixaran a les parets mitjançant brides o abraçadores. La distancia entre elles serà com a màxim de
0,50 metres. Es dissoldran fixacions d‟una i altre part en els canvis de direcció, en les connexions i en la
proximitat immediata de les entrades en caixes i aparells.
Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la que s‟instal·len, corbant-se o utilitzant els
accessoris necessaris.
En línia recta, les desviacions de l'eix del tub respecte la línia que uneix els extrems no seran superiors al
20%.
L‟altura mínima recomanable d‟instal·lació es de 2,5 metres.
10.8.4.2 Instal·lació de conductors. Muntatge en tubs fixes empotrats.
Quan els tubs es col·loquin empotrats, es tindran en compte les recomanacions de la taula 8 de la ITC-BT 21
i les següents prescripcions:
En la instal·lació dels tubs en interiors de parets, les regates no posaran en perill la seguretat de les parets en
les que es practiquin. Les dimensions de les regates seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una
capa d‟1 cm d‟espessor com a mínim.
En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé previstos de colzes i “T”, en aquest
últim cas només s‟admetrà els previstos de tapes de registre.
Les tapes de registre i les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada finalitzada
l‟obra. Els registres i caixes quedaran enrasades amb la superfície exterior del revestiment de la paret o
sostre, quan no s‟instal·lin a l‟interior d'un allotjament tancat i practicable.
En el cas d‟utilitzar-se tubs empotrats en parets, és convenient disposar de recorreguts horitzontals a 50 cm
com màxim del terra o sostre i els verticals a una distancia de les cantonades no superior a 20 cm.
10.8.4.3 Instal·lació de conductors. Muntatge en tubs a l’aire.
Només està permès la seva utilització per a l‟alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida des
de caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran en compte les següents prescripcions:
La longitud total de la conducció a l‟aire no serà superior a 4 m i no començarà a una altura inferior de 2 m.
Es tindrà especial atenció, perquè les característiques de la instal·lació establertes a la taula 6 de la ITC-BT
21 es conservin en tot el sistema, especialment en les connexions.
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que entre
les superfícies exteriors es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de
calefacció, aire condicionat, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques es col·locaran de forma que no
puguin assolir una temperatura perillosa.
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Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que pugin produir
condensacions, a no ser que es prenguin les consideracions necessàries per protegir les canalitzacions
elèctriques contra els efectes d‟aquestes condensacions.
Les canalitzacions hauran d‟estar instal·lades de forma que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a les
seves connexions. Aquestes possibilitats no han de ser limitades pel muntatge d‟equips en els envolvents o
en els compartiments.

10.8.5 Receptors
Els receptors s‟instal·laran d‟acord amb el seu destí (classe de local, emplaçament, utilització), tenint en
compte els esforços mecànics previsibles i les condicions de ventilació necessària perquè en funcionament
no es pugui produir cap temperatura perillosa, tant per la pròpia instal·lació com per objectes pròxims.
Els circuits que formin part dels receptors, tret de les prescripcions de caràcter particular, hauran d‟estar
protegits contra sobreintensitats, segons instrucció ITC-BT 22. s‟adoptaran les característiques intensitattemps dels dispositius, d‟acord amb les característiques i condicions d‟utilització dels receptors a protegir.
Els receptors no es connectaran a instal·lacions on la seva tensió assignada es diferent a la indicada pel
mateix..
Tot receptor serà accionat per un dispositiu que pot anar incorporat en el mateix receptor o en la instal·lació
alimentadora. Per aquest accionament s‟utilitzarà algun dels dispositius indicats en la ITC-BT 19.
Els cables d‟entrada al receptor estaran protegits contra tracció, torsió, casament, etc. mitjançant dispositius
adequats constituïts per materials aïllants, no es permès lligar els cables al receptor.
10.8.5.1 Receptors. Lluminàries
Totes les lluminàries estaran d‟acord amb els requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 60.598.
Quan la lluminària té la connexió a la xarxa en el seu interior, es necessari que el cablejat extern que penetra
en ella tingui el aïllament elèctric i tèrmic adequat.
Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries, que no siguin de classe II o classe III, hauran de tenir
un element de connexió per a la seva posada a terra. S‟entén com accessibles les parts incloses dins del
volum d‟accessibilitat definit a la ITC-BT 24.
En instal·lacions d‟il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals on hi hagi maquinaria de
moviment alternatiu o rotatiu, s‟han de prendre les mesures necessàries per evitar la possibilitat d‟accidents
causats per il·lusió òptica originada per l‟efecte estroboscòpic.
Per a receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima prevista en VA serà de 1,8 vegades la
potència en W de la làmpada.
10.8.5.2 Receptors. Motors
La instal·lació de motors ha de ser conforme amb les prescripcions de la norma UNE 20.460 i les
especificacions aplicables a els locals on han d‟anar instal·lats.
Els motors han d‟instal·lar-se de manera que la aproximació a les seves parts mòbils, no sigui causa
d‟accident.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d‟estar dimensionats per una intensitat del
125% de la intensitat a plena càrrega del motor.
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Els conductors de connexió que alimenten a varis motors han de ser dimensionats per una intensitat no
inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de major potencia més la intensitat a
plena càrrega de tots els altre motors.
Els motors hauran d‟estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, essent
aquesta última protecció efectiva contra el risc de falta de tensió d‟una fase en un motor trifàsic.
Els motors han d‟estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de l‟alimentació,
quan l‟arrancada espontània del motor pugui provocar accidents o perjudicar el motor, d‟acord amb la norma
UNE 20.460 -4 -45. Aquest dispositiu pot formar part de la protecció contra sobrecàrregues.

10.9 Proves reglamentàries
10.9.1 Verificacions de les instal·lacions prèvies a la posada en servei
Les instal·lacions elèctriques en baixa tensió hauran de ser verificades, prèviament a la seva posta en servei i
segons correspongui en funció de les seves característiques, seguin la metodologia de la norma UNE 20.460
-6 -61.
A la finalització de la instal·lació, el instal·lador autoritzat realitzarà les verificacions que resultin oportunes,
en funció de les característiques de la instal·lació, segons s‟especifica en la ITC-BT 05 i en el cas totes les
que determini la direcció d‟obra.
Així mateix, les instal·lacions que s‟especifiquen en la ITC-BT 05, hauran de ser objecte de la corresponent
Inspecció Inicial per l‟Organisme de Control. Finalitzades les obres i realitzades les verificacions e inspecció
inicial a la que es refereix els punts anteriors, l‟instal·lador autoritzat haurà d‟emetre un Certificat
d‟Instal·lació, segons el model establert per l‟administració, que haurà de comprendre, com a mínim el
següent:
Les dades referents a les principals característiques de la instal·lació.
La potencia prevista de la instal·lació.
En el seu cas, la referència del certificat del Organisme de Control que hauria realitzat la inspecció inicial,
amb resultat favorable.
Identificació de l‟instal·lador autoritzat responsable de la instal·lació.
Declaració expressa de que la instal·lació ha sigut executada d‟acord amb les prescripcions del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i, en el seu cas, les especificacions particulars aprovades per la companyia
elèctrica, així com, el projecte o la memòria tècnica de disseny.
Abans de la posada en servei de les instal·lacions, l‟instal·lador autoritzat haurà de presentar davant
l‟Organisme competent de la comunitat Autònoma, l‟objecte de la subscripció en el corresponent registre, el
certificat d‟instal·lació amb el seu corresponent annex d‟informació al usuari, per quintuplicat, al que
s‟acompanyarà, segons el cas, el Projecte o la memòria tècnica de disseny, així com el certificat de direcció
d‟Obra firmat pel corresponent tècnic titulat competent i el certificat d‟inspecció inicial amb la qualificació
de favorable del Organisme de control, si procedeix.
El Organisme competent de la Comunitat Autònoma haurà de diligenciar les copies del certificat
d‟instal·lació, i en el cas, el certificat d‟inspecció inicial, retornant 4 copies al instal·lador autoritzar, 2
d‟elles per a ell i 2 per la propietat, a fi de que aquesta pugui quedar-se amb una copia i entregar l‟altre a la
companyia Elèctrica, requisit necessari per a poder subministrar energia a la instal·lació, tret del indicat en el
Article 18.3 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

10.9.2 Inspeccions
Seran objecte d‟inspeccions, una vegada executades les instal·lacions, les seves ampliacions o modificacions
d‟importància i prèviament a ser documentades davant l‟Organisme competent de la Comunitat Autònoma
les instal·lacions industrials que necessitin projecte, amb una potencia instal·lada superior a 100 kW.
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Seran objecte d‟inspeccions periòdiques cada 5 anys, totes les instal·lacions elèctriques en baixa tensió que
varen necessitar inspecció inicial, segons el punt anterior
Els organismes de control realitzaran la inspecció de les instal·lacions sobre la base de les prescripcions que
estableix el Reglament d‟aplicació i, en el seu cas, del especificat en la documentació tècnica, aplicant els
criteris per a la classificació de defectes que es relacionen en el apartat següent. L‟empresa instal·ladora, si
ho creu necessari, pot assistir a la realització de les inspeccions.
Com a resultat de la inspecció, l‟Organisme de Control emetrà un Certificat d‟Inspecció, en el qual figurarà
les dades d‟Identificació de la instal·lació i la possible relació de defectes, amb la seva classificació i la
qualificació de la instal·lació, que pot ser:
Favorable: Quan no es determina l‟existència de cap defecte greu o molt greu. En aquest cas, els possibles
defectes lleus s‟anotaran per constància del titular, amb la indicació de que haurà de posar el mitjans per
subsanar-los havans de la pròxima inspecció. Així mateix, podran servir de base a efectes estadístics i de
control del bon fer de l‟empresa instal·ladora.
Condicionada: Quan es detecti l‟existència de, almenys, un defecte greu o un defecte lleu
procedent de
la inspecció anterior que no s‟hagi corregit. En aquest cas:
· Les instal·lacions noves que siguin objecte d‟aquesta qualificació no podran ser subministrades de energia
elèctrica fins que no s‟hagin corregit els defectes indicats i puguin obtenir la qualificació de favorable.
· Les instal·lacions que ja estiguin en servei se'ls fixarà un plaç per procedir a la seva correcció, que no
excedirà els 6 mesos. Passat aquest plaç sense corregir-se els defectes, l‟Organisme de Control haurà de
remetre el Certificat amb la qualificació negativa a l‟Organisme competent de la comunitat autònoma.
- Negativa: Quan s‟observi, almenys, un defecte molt greu. En aquest cas:
· Les noves instal·lacions no podran entrar en servei, fins que no s‟hagin corregit els defectes indicats i
puguin obtenir la qualificació de favorable.
· Les instal·lacions que ja estan en servei se'ls emetrà el Certificat negatiu, que es remetrà immediatament a
l‟Organisme competent de la Comunitat Autònoma.
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11. Conclusions
Si es fa un disseny de baix consum energètic, s‟utilitzen materials de baix impacte ambiental, s‟instal·len
sistemes de climatització i ventilació eficients, s‟usen fonts d‟energia renovables i s‟apliquen les noves
tecnologies i els sistemes de control energètic, és possible reduir les necessitats globals d‟energia dels
edificis, sense que això comporti encarir excessivament el preu o la disminució del confort.
El projecte ha posat de manifest la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental d‟aplicar uns paràmetres de
sostenibilitat en el sector de les instal·lacions en l‟edificació.
Com a conclusió final, cal indicar que la societat actual ens porta inevitablement cap a un ús més sostenible
del recursos naturals de que disposem, i que com a enginyers que actuem en l‟àmbit de l‟edificació, tenim la
possibilitat de reduir en gran manera, la nostra petjada sobre el planeta sense haver de prescindir de cap
comoditat, i sense cap sobrecost elevat.
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