
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENGINYERIA EN EDIFICACIÓ 
PROJECTE FINAL DE GRAU 

 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL ·LACIONS D’UN CASAL DE CULTURA SITUAT A MATADEPERA 
 

VOLUM I 
 

 
 
 
 
 

        Projectista/es : Mar Aceña Rivera   
        Director/s : Enrique Capdevila Gaseni 
        Convocatòria : Juny 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

1 

 
 
SUMARI 
 
 
VOLUM I 
 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ DE GAS 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I POSADA A TERRA 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ DE CONTRA-INCENDIS 

• MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ D’ANTI-INTRUSIÓ 

 

ANNEXOS 

 

• ANNEX.CÀLCUL INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA  

• ANNEX.CÀLCUL INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

• ANNEX. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ, D’AIGÜES PLUVIALS, FECALS I GRISES 

• ANNEX. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE GAS  

• ANNEX. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

• ANNEX. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

• ANNEX. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CONTRA-INCENDIS 

• ANNEX. PLEC DE CONDICIONS 

• ANNEX. ESTAT DE MEDICIONS I PRESSUPOST 

 

VOLUM II 

 

ANNEXOS 

 

• MEMÒRIA GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 2

 
 
RESUM 
 
 
El present projecte tracta sobre el desenvolupament del projecte executiu d’instal·lacions d’un casal de 

cultura, situat a la població de Matadepera. 

La primera part consisteix en ubicar i descriure l’edifici, definint així les plantes i espais que el formen. 

Conté totes les memòries descriptives de cadascuna de les instal·lacions de l’edifici, detallant el seu 

disseny i pas per aquest. 

La segona part, tracta sobre el càlcul de les instal·lacions que a continuació s’esmentaran, així com 

l’estat d’amidaments i pressupost d’aquestes. 

 

Finalment es realitza una valoració dels diferents resultats i es desenvolupen les conclusions pertinents 

que engloben els aspectes més generals del projecte. 

 

Com a part complementària del projecte, s’adjunten tots els plànols i detalls constructius necessaris per 

tal de facilitar la lectura del pas de les instal·lacions per l’edifici. 

 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en dissenyar i calcular les instal·lacions necessàries per poder 

desenvolupar amb total normalitat les activitats del propi casal. Al tractar-se d’un edifici com aquest, les 

instal·lacions seran dissenyades i calculades com un centre del sector terciari. 

Es realitzarà el projecte executiu de les següents instal.lacions: 

 

• Instal·lació d’aigua freda 

• Energia solar  

• Evacuació 

• Climatització 

• Electricitat i posada a terra 

• Gas 

• Protecció contra-incendis 

• Telecomunicacions 

• Sistema seguretat –anti-intrusió 

 

 

 

 

 

 
 
SUMMARY 
 
 
The present project is about the development of an executive installation design of a Culture Centre, 

situated in a villaje called Matadepera. 

The first part consists of situating and describing the building, explaining the floors and spaces that form 

it. 

It contains all the descriptive memories of each building installations, specifying its design and step 

through it. 

The second part, is about the installations calculation mentioned next and state measurements and their 

budget. 

 

In the end, an estimation of the different results will be attained and the appropriate conclusions 

developed. These conclusions comprise the most general aspects of the project. 

 

As a complementary part of the project, all the necessary building plans will be in order to facilitate the 

reading of the step of the installations throughout the building. 

 
The aim of this project consists of designing and calculating the necessary installations to be able to 

develop with total normality the activities of the Cultural Centre. Since we are dealing with a building like 

this, the installations will be designed and calculated as a centre of the tertiary sector. 

The executive project of the following installations will be done: 

 
• Installation of cold water 

• Solar energy 

• Evacuation 

• Air conditioning 

• Electricity and protective earth-connection 

• Gas 

• Protection against – fire 

• Telecommunications 

• Security-system-against robbery/theft 
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1 GLOSSARI 
 
TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I CAL ENTA 
 

•  Abocadors: s’utilitzen pel maneig de les galledes de fregar del servei de neteja. Tenen una 

tassa semblant a la dels inodors sobre la que es recolza una reixa. S’alimenta per una aixeta 

per omplir les galledes i, a vegades, amb descàrrega per cisterna alta. S’alimenta solament 

d’aigua freda. El desguàs, que té el mateix diàmetre que el d’un inodor, per absorbir el volum 

d’aigua buidat, porta integrat el sifó en el propi aparell. 

• Aixeta mescladora: s’utilitza una única sortida per a aigua calenta i freda, per evitar que la 

calenta surti a excessiva temperatura.  

• Aixeta monocomandament: la particularitat d’aquestes aixetes és que les dues vàlvules es 

manegin amb una sola maneta. Girant a dreta o Esquerra es canvia la proporció d’una i l’altra, i 

pujant o baixant la maneta s’augmenta i disminueix el cabal. 

• Ascendents (o muntants): canonades verticals que enllacen el distribuïdor principal amb les 

instal·lacions interiors particulars o derivacions col·lectives. 

• Cabal: és la quantitat d’aigua que passa per una canalització. És el volum de líquid que travessa 

una secció qualsevol de la conducció en la unitat de temps. S’expressa normalment en l/seg. 

• Cabal instantani: volum d’aigua subministrat per unitat de temps. 

• Cabal instantani mínim: cabal instantani que ha de rebre els aparells sanitaris amb 

independència de l’estat de funcionament. 

• Cabal regular/suficient: l’aigua arriba de forma contínua i en quantitat suficient per proveir a tots 

els punts de consum. Per tant, no hi ha cap inconvenient, i no s’haurà d’instal·lar cap 

mecanisme de regulació. 

• Cabal simuntani: caudal que es produeix pel funcionament lògic simultani d’aparells de consum 

o unitats de subministrament. 

• Clau de registre: clau col·locada al final de l’escomesa per que pugui tancar-se el pas de l’aigua 

cap a la instal·lació interior. Estarà situada sobre l’escomesa en la via pública, a prop de l’edifici. 

La maniobrarà exclusivament el subministrador o persona autoritzada, sense que els abonats, 

propietaris ni terceres persones puguin manipular-la. 

• Clau de pas: clau situada en el tub d’alimentació que pugui tallar-se el pas de l’aigua cap a la 

resta de la instal·lació interior. Estarà situada a la unió de l’escomesa amb el tub d’alimentació, 

a prop del llindar de la porta en l’interior de l’immoble.  

 
 

 
 
1 GLOSSARY 
 
TERMINOLOGY OF THE COLD AND HOT WATER INSTALLATION 

 

• Dumps: they use for the filling up of the rubbing buckets of the cleaning service. They have a 

similar cup to the one of the toilets with a grid on it. It feeds through a tap to fill the buckets and, 

sometimes, download system through high cistern. It feeds only of cold water. The waste pipe, 

has the same diameter as the toilets, to absorb the volume of water emptied, it has got the trap 

integrated inside the own device. 

• Tap blender: it uses an only exit for hot and cold water, to avoid that the hot go out to excessive 

temperature. 

• Mixer tap: the singularity of these taps is that the two valves handle with an only handle. Turning 

right or Left changes the proportion of one or the other, and going up or going down the handle 

increases and diminishes the flow. 

• Upward (or struts): vertical pipes that link the main distributor to the particular interior 

installations or collective derivations. 

• Flow: it is the quantity of water that goes through a canalisation. It is the volume of liquid that 

crosses any section of the conduction in the unit of time. It is usually expressed in l/seg. 

• Instantaneous flow: volume of water supplied by unit of time. 

• Minimal instantaneous flow: instantaneous flow that the sanitary devices have to receive with 

independence of the state of operation. 

• Sufficient regular/flow: water arrives continuously shape and in sufficient quantity to cater all the 

points of consumption. Therefore, there is not any problem, it will not have to be installed any 

mechanism of regulation. 

• Simultaneous flow: flow produced by simultaneous logical operation of devices of consumption 

or units of supply. 

• Key of register: key situated at the end of the connection so that to close the water flow to the 

inner installation. It will be situated on the connection in the public road, near of the building. It 

will be handled it exclusively by authorised person. Neither the owners nor other people can 

manipulate it. 

• Shutoff valve: Key situated in the feeding pipe so that the step of the water can be cut off to the 

rest of the inner installation. It will be situated of the joint of the connection with the feeding pipe, 

near the threshold of the door in the interior of the building.  
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• Clau de presa: es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas a 

l’escomesa. La seva instal·lació és convenient, perquè permet fer preses a la xarxa i maniobres 

a les escomeses, sense que la canonada deixi d’estar en servei. 

• Coeficient de simultaneïtat: per calcular el cabal necessari en un tram d’una canalització, 

s’haurà de sumar tots els cabals que hagi de proveir aquesta canalització. Però s’haurà de 

considerar el coeficient de simultaneïtat de serveis, K. El consum d’aigua en un immoble variarà 

amb les activitats dels ocupants en els diferents moments del dia. A l’hora de dissenyar la 

instal·lació s’haurà de tenir en compte quin serà el número d’aparells que puguin arribar a 

funcionar simultàniament, ja que rarament s’utilitzaran tots els punts de consum al mateix 

temps. Per això, depenent directament del número d’aparells instal·lats i de l’ús de l’edifici, 

apareixerà un coeficient de simultaneïtat, K, que com a màxim serà 1, i que permetrà disminuir 

la despesa total en el tram considerat. 

• Comptador general: aparell que mesura la totalitat dels consums produïts a l’edifici. 

• Cop d’ariet: fenomen que es produeix quan es deté sobtadament la circulació de l’aigua en una 

canonada per haver tancat sobtadament una clau de pas o una aixeta, el que motiva un 

augment de la pressió de l’aigua, acompanyat amb sorolls molests.  

• Derivació de l’aparell: canonada que enllaça la derivació particular o una de les seves 

ramificacions amb un aparell de consum. 

• Derivació particular: canonada que enllaça el muntant amb les derivacions d’aparell, 

directament o a través d’una ramificació. 

• Diàmetre nominal: número convencional que serveix de referència i forma part de la identificació 

dels diversos elements que s’acoblen entre si en una instal·lació, podent-se referir al diàmetre 

interior o a l’exterior. Venen especificats a les normes UNE corresponents a cada tipus de 

canonada. 

• Distribuïdor principal: canonada que enllaça els sistemes de control de la pressió i les 

ascendents o derivacions. 

• Escomesa: canonada que enllaça la instal·lació general de l’edifici amb la xarxa exterior  de 

subministrament. 

• Esquema de principis: és un esquema en el qual es representa la instal·lació de forma general. 

Es dibuixen tots els components de la xarxa, comptadors, claus, arquetes, muntants, etc, però 

no es detalla el seu traçat. 

 

 

 
 

• Socket wrench: it is situated on the pipe of the network of distribution and opens the flow to the 

connection. Its installation is useful; because it allows to do preys to the network and 

manoeuvres to the connections, without stopping the pipe to be in service. 

• Coefficient of simultaneity: to calculate the necessary discharge in a stretch of a canalisation, will 

have to add all the discharges that have to cater this canalisation. But it will have to considered 

the coefficient of simultaneity of services, K. The consumption of water in place will depend on 

the activities of the inhabitants in the different moments of the day. At the time of designing the 

installation we will have to take into account which number of devices will work simultaneously, 

since rearly ever all the points of consumption wil be working at the same time. Therefore, 

depending directly on the number of devices installed and the use of the building, will appear a 

coefficient of simultaneity, K, that at most will be 1, and that will allow to diminish the total cost in 

considered stretch. 

• General meter: device that measures the whole of the consumptions produced in the building. 

• Water hammer: Phenomenon produced when the circulation of the water in a pipe stops 

suddenly. This may happen as a result of having closed a key of step or a tap, what motivates 

an increase of the water pressure, accompanied of annoying noises. 

• Branch of the device: pipe that links the particular branch or one of its subbranches with a device 

of consumption. 

• Service pipe: pipe that links the strut with the branches of device, directly or through a 

ramification. 

• Nominal diameter: conventional number that serves as a reference and forms part of the 

identification of the diverse elements that join in an installation, referring to the inner diameter or 

to the outside one. They are sold specified to the norms UNE corresponding to each type of 

pipe. 

• Main distributor: pipe that links the systems of control of pressure and the upwards or branches. 

• Connection: Pipe that links the general installation of the building to the external network of 

supply. 

• Scheme of principles: it is a diagram in which the installation of general shape is represented. All 

the components of the network, counters, keys, caskets, struts, etc, are drawn it is not detailed 

its layout. 
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• Fluxor: Es denomina fluxor o vàlvula de descàrrega a una aixeta de tancament automàtic que 

s’instal.la sobre la derivació d’una instal.lació interior d’aigua per a ser utilitzada a l’inodor.  És 

un aparell que substitueix al tradicional dipòsit de descàrrega dels inodors, urinaris i abocadors. 

Funciona com una aixeta que proporciona un gran cabal d’aigua (de 1.5 a 2 l/seg) en un curt 

període de temps (de 7 a 12 segons), i que es tanca automàticament.  Element de descàrrega 

que disposa de tancament automàtic i que al ser accionat permet el pas d’un gran cabal durant 

el temps que romangui accionat. 

• Instal·lació general: conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen 

l’escomesa amb les instal·lacions interiors particulars i les derivacions col·lectives. 

• Instal.lació interior particular: part de la instal.lació compresa entre cada comptador i els aparells 

de  consum de l’abonat corresponent. Xarxa de canonades, claus i dispositius que discorren per 

l’interior de la propietat particular, des de la clau de pas fins els corresponents punts de consum. 

Estarà formada per: 

- clau de pas: que permetrà el tall del subministrament a tota ella. 

- derivacions particulars: tram de canalització compresa entre la clau de pas i ramals d’enllaç. 

- ramals d’enllaç: trams que connecten la derivació particular amb els diversos punts de 

consum. 

- punts de consum: tot aparell o equip individual o col·lectiu que requereixi subministrament 

d’aigua freda per a la seva utilització directa o per a la seva posterior conversió en ACS. 

• Local humit: local en el qual existeixen aparells que consumeixen aigua, alimentats per les 

derivacions d’aparell de la instal·lació interior particular. 

• Passamurs: orifici que es practica en el mur d’un tancament de l’orifici pel pas d’una canonada, 

de manera que aquesta quedi solta i permeti la lliure dilatació. 

• Pèrdua de càrrega: es deu al fregament que existeix entre les parets de la canonada i el líquid 

que circula pel seu interior. 

• Pressió: és el resultat d’aplicar una força sobre una superfície. S’expressa en kg/cm², 

atmosferes (atm) o en metres columna d’aigua (mca). 

• Pressió de prova: pressió a la que es sotmet la instal·lació durant la prova d’estanqueïtat. 

• Pressió suficient: si la pressió és suficient ens garantitza l’aprovisionament de tots els punts de 

consum de l’edifici, amb unes bones condicions de pressió de l’aigua. No es presenten 

problemes. 

 

 
 

• Flushometer valve: A tap of automatic closing that is installed on the branch of an inner 

installation of water to be used on the toilets. It is a device that substitutes the traditional deposit 

of download of toilets, washbasins and dumps. It works as a tap that provides a big discharge of 

water (of 1.5 to 2l/seg) in a short period of time (from 7 to 12 seconds), and that it closes 

automatically. Download element with automatic closing and when turning it on it allows the step 

of a big discharge during the time whichit is open. 

• General installation: group of pipes and elements of control and regulation which link the 

connection with the particular interior installations and the collective branches. 

• Particular inner installation: part of the included installation between each counter and the 

devices of consumption of the corresponding owner. Network of pipes, keys and devices that go 

through the interior of the private property, from the stopcock the corresponding points of 

consumption. It Will be formed by: 

- Shutoff valve: that will allow the cut of the supply to itself. 

- Sevice pipe: stretch of included canalisation between the stopcock and the linking branches. 

- Linking branch: stretches that connect the service pipe with the diverse points of consumption. 

- Points of consumption: any device or individual or collective team that requires supply of cold    

  water for its direct use or for his next conversion into ACS. 

 

• Wet spot: spot where there are water consuming devices, fed by the branch of device of the 

particular interior installation. 

• Wall bypasser: hole in the wall of a closing for the crossing of a pipe, so that this remains loose 

and allows the free dilatation. 

• Loss of load: it owes to the friction that exists between the walls of the pipe and the liquid that 

circulates through its interior. 

• Pressure: it is the result to apply strength on a surface. It’s expressed in kg/cm², atmospheres 

(atm) or in metres column of water (mca). 

• Pressure of test: pressure to what the installation is forced during the test of watertightren. 

• Sufficient pressure: if the pressure is enough it ensures the supplying of all the points of 

consumption of the building. Problems don’t arise if there are good conditions of pressure of the 

water. 
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• Prova de resistència mecànica i estanqueïtat: prova que consisteix en sotmetre a pressió una 

xarxa de canonades amb la finalitat de detectar trencaments en la instal·lació i falta 

d’estanqueïtat. 

• Purgat: consisteix en eliminar o evacuar l’aire de les canonades de la instal·lació. 

• Ramal d’escomesa: és la canonada que enllaça el punt de presa de la xarxa amb la clau de pas 

general. En aquest ramal van instal·lades les claus de pas necessàries per tallar el subministre 

de tot l’edifici. Si la canalització d’escomesa hagués d’atravessar un mur, la canonada s’allotjarà 

en un manguito passamurs compost per una cisalla. 

• Rosca cònica: son aquelles que tenen dues funcions; mantenir-se dins el cos i el segellar. 

• Tub d’alimentació: canonada que enllaça la clau de pas de l’immoble amb la bateria de 

comptadors o el comptador general. A ser possible, quedarà visible en tot el seu recorregut, i 

d’existir inconvenients constructius per a això, quedarà enterrat, allotjat en una canalització 

d’obra de fàbrica plena de sorra, que disposarà d’un registre en els seus extrems que permeti la 

inspecció i control de possibles fuites. 

• Unió per soldadura: consisteix en la unió d’un tub i un accessori, mitjançant l’aportació d’un 

metall que té un punt de fusió més baix que el dels metalls a unir, que s’escalfa fins que es fon i 

que al refredar-se uneix els dos elements. 

• Vàlvula de retenció: dispositiu que impedeix automàticament el pas d’un fluid en sentit contrari 

al normal funcionament de la mateixa. 

• Vàlvula de seguretat: dispositiu que s’obre automàticament quan la pressió del circuit puja per 

sobre del valor de tarat, descarregant l’excés de pressió a l’atmosfera. El seu escapament serà 

reconduït a desguàs. 

• Velocitat de l’aigua: l’aigua circularà per l’interior de la canonada a una determinada velocitat en 

funció del cabal, del diàmetre, de la conducció…Les velocitats de circulació de l’aigua han 

d’estar entre uns valors límits, màxims i mínims, de 0.5 m/sg i 2.0 m/sg, respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Test of mechanical resistance and watertightren: test that consists of subjecting to pressure a 

network of pipes with the purpose to detect leakings in the installation and lack of watertightren. 

• Draining: it consists of getting rid of the air of the pipes of the installation. 

• Connection branch: it is the pipe that links the point of prisoner of the network with the stopcock. 

At this point we can find all the stopcocks necessary to stop or cut the flow of the whole building. 

If the connection canalisation had to cross a wall, the pipe will be in a coupling made up of a 

metal shears. 

• Conical nut: they are those which have two functions; keep inside the body and the sealing. 

• Tube of feeding: pipe that links the key of step of the building to the battery of counters or the 

general counter. If possible, it will remain visible in all its route, and if there are building 

inconvenience it will remain buried, lodged in a canalisation full of sand. It will have a register in 

its sides wichs allow the inspection and control of possible escapes. 

• Union by welding: it consists of the joining of a tube and an accessory, by means of the 

contribution of a metal that has a point of fusion lower that the one of the metals to join, that 

heats until it melts and when it cools joins the two elements. 

• Stoppage valve: device that stops automatically the flowing on the opposite direction. 

• Safety valve: device that opens automatically when the pressure of the circuit goes up above the 

value of defective, downloading the excess of pressure to the atmosphere. Its escape will be 

taken back to a drainpipe. 

• Speed of the water: the water will circulate through the inside of the pipe at a specific speed 

depending on the volume, on the diameter, of the conduction…The speeds of circulation of 

water have to be between limited values, maximum and minimum, of 0.5 m/sg and 2.0m/sg, 

respectively. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ 

 

• Aigües pluvials: aigües procedents de precipitació natural, bàsicament sense contaminar. 

• Aigües residuals: les aigües residuals que procedeixen de la utilització dels aparells sanitaris 

comuns dels edificis. 

• Arquetes a peu de baixant: colze reforçat com a connexió amb el col·lector o arqueta, anomenat 

de peu de baixant que resisteixi l’impacte dels sòlids. 

• Arqueta de pas: s’utilitzen per a connectar dos conductes i en els casos els eixos dels quals 

formin un angle per als que no existeixen peces corbades normalitzades. Poden ser 

registrables. 

• Arquetes sifòniques: es col·loquen abans de les connexions amb la xarxa general, per evitar 

males olors a la xarxa privada. Són registrables. 

• Baixant: canalitzacions que condueixen verticalment les aigües pluvials des dels embornals 

sifònics en coberta i els canalons i les aigües residuals des de les xarxes de petita evacuació i 

inodors fins l’arqueta a peu de baixant o fins el col·lector suspès. 

• Canonada de ventilació: canonada destinada a limitar les fluctuacions de pressió en l’interior del 

sistema de canonades de descàrrega. 

• Col·lector: canalització que condueix les aigües des dels baixants fins la xarxa de clavegueram 

• Cota d’evacuació: diferència d’altura entre el punt d’abocat més baix en l’edifici i el de connexió 

a la xarxa d’abocat. En ocasions serà necessària la col·locació d’un sistema de bombeig per 

evacuar part de les aigües residuals generades a l’edifici. 

• Maniguet de dilatació: accessori amb la funció d’absorbir les dilatacions i contraccions lineals de 

les conduccions provocades per canvis de temperatura. 

• Maniguet intermedi: accessori destinat a compensar les diferències de dimensió o de material a 

les unions entre canonades. 

• Reflux: flux de les aigües en direcció contrària a la prevista per a la seva evacuació. 

• Salt hidràulic: diferència entre el règim de velocitat en la canalització vertical i la canalització 

horitzontal, que comporta un considerable increment de la profunditat d’ompliment en la segona. 

Depèn de la velocitat d’entrada de l’aigua en el col·lector horitzontal, de la pendent del mateix, 

del seu diàmetre, del cabal existent i de la rugositat del material. 

• Sifonament: fenomen d’expulsió de l’aigua fora del segell hidràulic per efecte de les variacions 

de pressió en els sistemes d’evacuació i ventilació. 

• Sistema de desguàs: és el format pels equips i components qure recullen les aigües a evacuar i 

les condueixen a l’exterior dels edificis. 

 

 
 
TERMINOLOGY OF THE EVACUATION INSTALLATION 

 

• Rain waters: waters coming from rain, basically non-polluted waters. 

• Sewage: waters coming from the use of the common sanitary devices of the buildings. 

• Manhole:elbow reinforced as a connection with the collector or casket, called of foot of downpipe 

that resists the impact of the solids. 

• Sump: They are used to connect two pipes and in the cases the axes of which form an angle for 

those that do not exist pieces bent normalised. They can be recordables. 

• Drip box: they are situated before the connections with the general network, to avoid bad smells 

to the private network. They are registrables. 

• Stack: canalisations that drive vertically the pluvial waters from the roof drains in cover and the 

gutters and the residual waters from the networks of small evacuation and toilets until the casket 

on the bottom of the downpipe or until the suspended collector. 

• Pipe of ventilation: pipe used to limit the fluctuations of pressure in the interior of the downbading 

system of pipes. 

• Collector: canalisation that drives the waters from the downpipes until the network of sewerage 

• Height of evacuation: difference of height between the lowerest point of draining in the building 

and the one of connection to the network of poured. In occasions it will be necessary the placing 

of a system of pumping to evacuate part of the residual waters generated in the building. 

• Expansion sleeve: accessory with the function of absorbing the dilatations and linear 

contractions of the conductions caused by changes of temperature. 

• Intermediate sleeve: accessory thought to compensate the differences of dimension or of 

material to the unions between pipes. 

• Backflow: flow of waters in the opposite direction thought for its evacuation. 

• Hydraulic jump: difference between the speed in the vertical canalisation and the horizontal 

canalization. It makes a considerable increase of the depth of filling in the second. It depends on 

the coming speed of water in the horizontal collector reader, of the pending of the same, of its 

diameter, of the flow existing and the roughing of the material. 

• Siphoning: Phenomenon of expulsion of water out of the hydraulic stamp due to the variations of 

pressure in the systems of evacuation and ventilation. 

• System of drainpipe: it is the format for the teams and components which collect the waters to 

evacuate and drive them to the outside of the buildings. 
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• Sistema mixte o semiseparatiu: aquell en el que les derivacions i baixants són independents per 

aigües residuals i pluvials, unificant-se ambdues xarxes en els col·lectors. 

• Tancament hidràulic: és un dispositiu que reté una determinada quantitat d’aigua que impedeix 

el pas d’aire fètid des de la xarxa d’evacuació als locals on estan instal·lats els aparells 

sanitaris, sense afectar el flux de l’aigua a través d’ell. 

• Vàlvula d’aireació: permet l’entrada d’aire en el sistema però no la seva sortida, a fi de limitar les 

fluctuacions de pressió dins dels sistema de desguàs. 

• Vàlvula de retenció o anti-retorn: dispositiu que permet el pas del fluid en un sol sentit, impedint 

els retorns no desitjats. 

• Ventilació primària: subsistema que té com a funció l’evacuació de l’aire en el baixant per evitar 

sobrepressions i subpressions en la mateixa durant el seu funcionament i consisteix en la 

perllongació del baixant per sobre de l’última planta fins la coberta de forma que quedi en 

contacte amb l’atmosfera exterior i per sobre dels recintes habitables. 

• Xarxa d’evacuació: conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per recollir i evacuar 

les aigües residuals i pluvials d’un edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Mixed system: that in what the branches and downpipes are independent for residual and pluvial 

waters, joining both networks in the collectors. 

• Hydraulic closing: it is a device that retains a determinate quantity of water that prevents the 

flowing of fetid air from the evacuation network to the places where the sanitary devices, are 

situated without affecting the flow of the water through it. 

• Ventilating valve: it allows the entry of air in the system but never its exit, so as to limit the 

fluctuations of pressure in the system of drainpipe 

• Backwater valve: device which allows the flowing of the liquid in only one direction, preventing 

the non wished returns. 

• Primary ventilation: subsystem that has as a function the evacuation of the air in the downpipe to 

avoid overpressures and subpressures in the same during its working. It consists of the 

elongation of the downpipe above the last floor until the cover in order to remain in contact with 

the external atmosphere and above the inhabited places. 

• Drainage system: group of conductions, accessories and unions used to collect and evacuate 

the residual and pluvial waters of a building. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 

 

• Bomba circulació: bomba que treballa  en funció de la lectura de la sonda. 

• Irradiació solar: energia incident per unitat de superfície sobre un planell donat, obtinguda per 

integració de la irradiància durant un interval de temps donat, normalment una hora  o un dia. Es 

mesura en kWh/m².  

• Pèrdues per inclinació: quantitat d’irradiació solar no aprofitada pel sistema generador a 

conseqüència de no tenir la inclinació òptima. 

• Pèrdues per orientació: quantitat d’irradiació solar no aprofitada pel sistema generador a 

conseqüència de no tenir la orientació òptima. 

• Pèrdues per ombres: quantitat d’irradiació solar no aprofitada pel sistema generador a 

conseqüència de l’existència d’ombres sobre el mateix durant algun moment del dia.   

• Potència de la instal.lació fotovoltaica o potència nominal: suma de la potència nominal dels 

inversors (l’especificada pel fabricant) que intervenen a les tres fases de la instal.lació en 

condicions normals de funcionament. 

• Purgador d’aire: permet la sortida d’aire acumulat al circuit. 

• Radiació Solar Global mitja diària anual: energia procedent del sol que arriba a una determinada 

superfície (global), prenent el el valor anual com a suma de valors mitjos diaris. 

• Radiació solar: energia procedent del sol en forma d’onades electromagnètiques. 

• Sonda: és l’encarregada de la lectura de la temperatura en diferents punts del circuit. 

• Vàlvula antiretorn: vàlvula que només permet la circulació de fluid en un sentit. 

• Vàlvula de tall: s’encarrega d’independitzar les  zones del circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERMINOLOGY OF THE SOLAR ENERGY INSTALLATION 

 

• Circulation pump: pump that works depending on the reading of the drill. 

• Solar irradiation: energy incident by surface unit on a plateau given, obtained by integration of 

the irradiance during an interval of time given, usually an hour or a day. It measures in kWh/*m². 

• Inclination loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum 

inclination. 

• Orientation loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum 

orientation. 

• Shadows loss: quantity of lost solar as a consequence of the existence of shadows on moment 

of the day. 

• Nominal power: sum of the nominal power of the investors (the specified by the manufacturer) 

that take part at the three phases of the installation in normal operation conditions. 

• Bleeder: it allows the exit of air accumulated in the circuit. 

• Annual global daily solar radiation average: energy coming from the sun and reaching a specific 

surface (global), taking the annual value as the sum of daily average values.  

• Solar radiation: energy coming fron the sun in the shape of the only in shape of electromagnetic 

waves. 

• Drill: it is the one incharge of reading the temperature in different points of the circuit. 

• Backwater valve: valve that only allows the circulation of fluid in one direction. 

• Shutoff valve: It is in charge of freeing the circuit zones. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 

• 2ª família: gasos combustibles amb un index de Wobbe de grau mig (39,1, 54,7 MJ/M³ (s) ó 

9.340 , 13.065 kcal/m³ (s)), com són el gas natural i l’aire propanat d’alt poder calorífic. 

• Accessibilitat grau 2: S’entén que un dispositu, element o accessori d’una instal·lació receptora 

de gas té accessibilitat grau 2 quan està protegit per armari, registre practicable o porta, 

proveïts de pany amb clau  normalitzada. La seva manipulació ha de poder realitzar-se sense 

disposar d’escales convencionals o mitjans mecànics especials. 

• Aparells a gas: Són els dispositius destinats al consum de gas mitjançant la combustió  

completa del mateix, aprofitant el calor generada per a la seva utilització en diverses activitats, 

com poden ser la cocció, la producció d’aigua calenta, la calefacció, etc. 

• Aparells a gas de circuit estanc: són aquells en els quals el circuit de combustió (presa d’aire, 

càmera de combustió i sortida de productes de la combustió) no tenen comunicació amb 

l’atmosfera del local en el que es troben instal·lats. 

• Aparells a gas de circuit obert: aquells en els quals l’aire necessari per a realitzar la combustió 

completa del gas es pren de l’atmosfera del local on es troben instal·lats. Els aparells a gas de 

circuit obert es classifiquen a la vegada en aparell que no necessiten estar connectats a un 

conducte d’evacuació i aparells que sí que ho necessiten, podent ser aquests últims de tir 

natural o forçat. 

• Armari de regulació A-6: són conjunts de regulació de pressió d’entrada a mitja pressió B i 

pressió regulada a baixa pressió amb un cabal nominal de 6 m³ (n)/h i que incorporen el 

comptador. 

• Clau: dispositiu de tall que requereix una intervenció exterior manual o a distància. Es 

classifiquen per la seva construcció (cònica, de membrana, de papallona…) i per la seva 

aplicació (d’escomesa, de comptador, d’aparell…).  

• Clau d’abonat: és el dispositiu de tall, que pertanyent a la instal.lació comuna, estableix el límit 

entre aquesta i la instal.lació individual i que pot interrompre el pas de gas a una única 

instal.lació individual. La clau d’abonat és necessària en tots els casos, devent ser accessible 

des de zones de propietat  comuna, excepte aquells casos en els quals hi hagi autorització 

expressa de l’empresa subministradora. 

• Clau d’edifici: dispositiu de tall més pròxim o en el mur de tancament d’un edifici, accionable des 

de l’exterior del mateix, que pugui interrompre el pas de gas a una instal·lació, individual o 

comuna, que subministra a un o a varis usuaris ubicats en el mateix edifici.  

 

 

 
 
TERMINOLOGY OF THE GAS INSTALLATION 

 

• 2nd family: combustible gases with a Wobbe index of middle grade (39,1, 54,7 MJ/M³ (s) or 

9.340 , 13.065 kcal/m³ (s)), as like natural gas and the air propane of being of high calorific 

power. 

• Accessibility degree 2: it is understood that a device, element or accessory of a gas receptor 

installation has accessibility degree 2 when it is protected by a closet, practicable register or 

door, provided with a lock with standardized key.Its handling has to be done without needing 

conventional stairs or mechanical special devices. 

• Gas devices: They are the devices due to the consumption of gas by means of the complete 

combustion of the same, taking advantage of the heat generated for its use in several activities, 

suchas boiling, the production of hot water, the heating, etc. 

• Gas devices of tight circuit: they are those in which the combustion circuits (taking of air, camera 

of combustion and exit of products of the combustion) have no communication with the 

atmosphere of the place where they are installed. 

• Gas devices of open circuit: those in which the necessary air to make the complete combustion 

of the gas is taken from the atmosphere of the place where they are installed. The gas devices 

of open circuit are classified: as a device that do not need to be connected to a pipe of 

evacuation and devices which need to be connected. The last ones can be of natural shot or 

forced. 

• Closet of regulation A-6: they are groups of regulation with half pressure B entrance and 

pressure regulated to low pressure with a nominal discharge of 6 m³ (n)/h and they include the 

counter. 

• Valv: device of cut that requires a manual or distance external intervention. They classify by its 

building (conical, of membrane, of butterfly…) and for its application (of connection, of counter, 

of device…). 

• Key of subscriber: it is the device of cut; wich belongs to the common installatio. It, establishes 

the limit between this and the individual installation and can interrupt the flowing of gas to an 

only individual installation. The key of subscriber is necessary in all the cases. It must owing be 

accessible from zones of common property, except for those cases in which there is specific 

authorisation by the supplying company. 

• Key of building: the nearest device of cut or in the wall of closing of a building, handled from the 

outside of the same, that can interrupt the flow of gas to a installation, individual or common, that 

supplies to one or to several users situated in the same building.  
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• Clau d’escomesa: és el dispositiu de tall més pròxim o al mateix límit de la propietat, accessible 

des de l’exterior de la propietat i identificable, que pot  interrompre el pas de gas a la totalitat de 

la instal.lació receptora. La clau d’escomesa és el límit de responsabilitat de l’Empresa 

Subministradora, qui determina la seva ubicació.   

• Clau de comptador: és el dispositiu de tall que ha d’estar situat el més a prop possible de 

l’entrada del comptador de gas. 

• Clau de connexió de l’aparell: és el dispositiu de tal que, formant part de la instal.lació individual, 

està situat el més pròxim possible a la connexió de cada aparell a gas i pot interrompre el 

subministrament de gas a cada un d’ells. La clau de connexió de l’aparell és necessària en tots 

els casos i ha d’estar ubicada al mateix local al que es troba l’aparell de gas. 

• Clau de vivenda o local privat: és el dispositiu de tall que, situat el més pròxim possible al punt 

de penetració de la instal.lació a la vivenda o local privat, o estant situada a l’exterior és 

accessible des de l’interior, permet accedir a l’usuari al tall o obertura del subministrament de 

gas a la resta de la seva instal.lació individual. 

• Comptador: dispositiu que permet conèixer el volum de gas consumit en un període de temps 

determinat. 

• Conjunt de regulació: s’anomena conjunt de regulació al regulador de pressió i als elements i 

accessoris que acompanyen al mateix, com són el filtre, les claus de tall, les preses de pressió, 

la canonada de connexió, vàlvules de seguretat, etc. 

Quan el conjunt de regulació va allotjat en un armari s’anomena armari de regulació. 

• Cortatiro: dispositiu situat en el circuit d’evacuació dels productes de la combustió d’un aparell a 

gas destinat a disminuir la influència del tir i del retrocés sobre el funcionament del cremador i la 

combustió. 

• Densitat relativa: relació entre el seu pes específic i el de l’aire, expressats els dos en les 

mateixes condicions de referència de pressió i temperatura. 

• Dispositiu de tall del subministre de gas: sempre que a la instal.lació comuna existeixi més d’un 

muntant col.lectiu. 

Són elements incorporats a la instal.lació receptora i que permeten tancar el subministre de gas 

a diversos trams de la mateixa o als aparells de gas. 

La clau de connexió de l’aparell no s’ha de confondre amb les claus de comandament que 

porten incorporats els aparells de gas. 

• Escomesa: L’escomesa és la part de la de canalització de gas compresa entre la xarxa de 

distribució i la clau d’escomesa, inclosa aquesta. L’escomesa no forma part de l’instal.lació 

receptora. La seva construcció i manteniment són responsabilitat de l’empresa.  

 

 
 

• Connection valve: it is the nearest device of cut or at the same limit of the property, accessible 

from the outside of the property and identifiable, that can interrupt the flow of gas to the whole of 

the receiver installation. The key of connection is the limit of responsibility of the Supplying 

Company, who determines its location. 

• Key of meter: it is the device of cut that has to be situated as come as possible to the entry of the 

gas counter. 

• Key of connection of the device: it is the device part of the individual installation it is situated the 

nearest possible to the connection of each gas device and can interrupt the supply of gas to 

each of them. The key of connection of the device is necessary in all the cases and has to be 

situated to the same place where the device of gas is found. 

• Key of house or private place: it is the device of cut that, situated the nearest to the point of 

penetration of the installation to the house or private place, or being situated at the outside is 

accessible from the interior, allows the user to cut or open the supply of gas to the rest of her 

individual installation. 

• Meter: device that allows to know the volume of gas consumed in a period of specific time. 

• Regulation conjoint: it’s called regulation group to the regulator of pressure and to the elements 

and accessories that accompany to the same, how are the filter, the keys of cut, the preys of 

pressure, the pipe of connection, safety valve, 2 valves and so on. 

When the regulation group goes lodged in a closet it is called regulation closet. 

• Diverter: Device situated in the evacuation circuit of the products of the combustion of a gas 

device aimed to diminish the influence of the shot and the drawing back on the working of the 

burner and the combustion. 

• Relative density: relationship between its specific weight and the one of the air, expressed the 

two of them at the same reference and pressure conditions. 

• Device of cut of the supply of gas: whenever in the common installation there exist more than a 

collective strut. 

They are elements incorporated to the installation receptor and that allow to close supply of gas 

to several stretches of the same or to the devices of gas. 

The key of connection of the device does not have to be confused with the keys of driving that 

incorporated the devices of gas include. 

• Connection: it is the part of the canalisation of gas comprised between the network of distribution 

and the connection key. The connection is not form part of the installation receptor. Its building 

and maintenance are responsibility of the company. 
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• Escomesa interior: és el conjunt de conduccions, elements i accessoris compresos entre la clau  

d’escomesa, exclosa aquesta i la clau d’edifici, inclosa aquesta. 

• Gas natural: és un compost d’hidrogen i carboni. S’obté de forma natural del subsòl terrestre. 

Són bosses de gas acumulades a l’interior de la terra. La seva composició és bàsicament  de 

metà. Ha substituït al gas ciutat. 

• Índex de Wobbe: índex que caracteritza el cabal calorífic d’un cremador i ve definit per la relació 

per quocient entre el poder calorífic superior (PCS) i l’arrel quadrada de la densitat del gas 

respecte a l’aire. 

L’índex de Wobbe es presenta amb les mateixes unitats que el PCS. 

• Instal.lació comuna: és el conjunt de conduccions, elements i accessoris compresos entre la 

clau de l’edifici, o la clau d’escomesa si aquella no existeix, exclosa aquesta i les claus d’abonat, 

incloses aquestes. 

• Instal.lació individual: és el conjunt  de conduccions, elements i accessoris compresos entre la 

clau d’abonat, o la clau d’escomesa o d’edifici, segons el cas, si es subministra a un sol abonat, 

exclosa aquesta, i les claus de connexió de l’aparell, incloses aquestes. 

• Instal·lació receptora de gas: La Instal·lació receptora de gas és el conjunt de conduccions, 

elements i accessoris compresos entre la clau d’escomesa, exclosa aquesta, i les claus de 

connexió d’aparell, incloses aquestes. 

Per tant, queden excloses de la instal·lació receptora, a més dels aparells a gas, els trams de 

connexió compresos entre les claus de connexió d’aparell i els aparells a gas. 

En el cas més general, una instal·lació receptora es composa de l’escomesa interior, la 

instal·lació comuna i les instal·lacions individuals. 

• Limitador de cabal: dispositiu que té per objectiu interrompre el pas de gas a la instal·lació 

receptora, aigües avall del punt on està instal·lat, quan el cabal que circula per la mateixa és 

superior a un valor establert, no tenint lloc el seu rearmament fins que s’hagi corregit la causa 

que va provocar la circulació d’un cabal de gas superior a l’establert. 

• Pes específic: relació existent entre una massa del gas natural i el volum que ocupa en unes 

condicions de referència de pressió i temperatura donades, normalment expressant-se en 

kg/m³. 

• Poder calorífic inferior (PCI): quantitat de calor produïda per la combustió completa d’una unitat 

de massa o volum de gas sense que condensi el vapor d’aigua que contenen els productes de 

la combustió. 

 

 

 

 

 
• Inner connection: it is the group of conductions, elements and accessories comprised between 

the connection key, excluded this and the key of building, included this. 

• Natural gas: it is a compound of hydrogen and carbon. It is obtained naturally deep on the 

ground. They are bags of gas accumulated in the interior of the land. It is composed basically by 

methane. It has substituted the ciy gas. 

• Wobbe’s index: index that characterises the discharge calorific of a burner and it is defined by 

the relation per quotient between the upper power calorific and the square root of the density of 

the gas with regard to the air. 

The Wobbe’s index presents with the same units as the PCS. 

• Common installation: it is the group of conductions, elements and accessories between the key 

of the building, or the connection key if the first one does not exist, excluded this and the keys of 

subscriber, included these. 

• Individual installation: it is the group of conductions, elements and accessories comprised 

between the key of subscriber, or the connection key or that of building, depending, if it supplied 

to an only subscriber, excluded this, and the keys of connection of the device, included these. 

• Receptor installation of gas: The receptor installation of gas is the group of conductions, 

elements and accessories comprised between the key of connection, excluded this, and the 

keys of connection of device, included these. 

Therefore, they remain excluded of the receptor installation, in addition to the gas devices, the 

stretches of connection comprised between the keys of connection of device and the gas 

devices. 

In the most general case, a receptor installation is formed by the inner connection, the common 

installation and the individual connection. 

• Flow restrictor: device that has as objective interrupt the flow of gas to the receptor installation, 

waters down of the point where it is situated, when the flow that circulates through it is more than 

the established value, not taking place its rearmament until it has been corrected the cause that 

caused the circulation of a discharge of upper gas to the established. 

• Specific weitght: existing relationship between a mass of the natural gas and the volume that 

occupies in some conditions of pressure reference given and given temperature, usually 

expressed in kg/m³. 

• Inferior power calorific: quantity of heat produced by the complete combustion of a unit of mass 

or volume of gas without condensing the water steam that the products of the combustion 

contain. 
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• Poder calorífic superior (PCS): quantitat de calor produïda per la combustió completa d’una 

unitat de massa o volum de gas suposant que condensi el vapor d’aigua que contenen els 

productes de la combustió. 

• Regulador: dispositiu que permet reduir la pressió aigües avall del punt on estigui instal·lat a un 

altre valor menor, mantenint-se dins d’uns límits establerts per a un rang de cabal determinat. 

• Tipus A (d’evacuació no conduïda): aparell de circuit obert concebut per a no ser connectat a un 

conducte d’evacuació.  

• Tipus C (de circuit estanc): aparell en el que el circuit de combustió (entrada d’aire, càmera de 

combustió i evacuació dels productes de la combustió) no té comunicació alguna amb 

l’atmosfera del local en el que es troba instal·lat. 

• Vàlvula de seguretat per excés de pressió: dispositiu que té per objecte interrompre el 

subministrament de gas aigües avall del punt on es troba instal·lada quan la pressió del gas 

excedeixi d’un valor predeterminat. 

• Ventilació directa: s’entén per entrades directes d’aire, o bé les obertures permanents 

practicades en parets, portes o finestres o bé els conductes individuals o col·lectius que 

comuniquin permanentment el local amb l’exterior o un pati de ventilació. Les entrades directes 

d’aire han de comunicar el local on s’allotgen els aparells a gas directament amb l’exterior o un 

pati de ventilació. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Calorific upper power (CUP): quantity of heat produced by the complete combustion of mass a or 

gas volume supposing that it condenses the water steam that contains the products of the 

combustion. 

• Damper: device that allows to reduce the pressure waters down of the point where another 

muror value, is installed keeping in some established limits by a rank of determinate discharge. 

• Type A (no driven evacuation): device of open circuit thought not to be connected to a pipe of 

evacuation. 

• Type C (of tight circuit): device in what the flow of combustion (entry of air, camera of 

combustion and evacuation of the products of the combustion) has communication with the 

atmosphere of the place in what finds it is installed. 

• Safety valve for excess of pressure: device that has as an objective to interrupt the supply of gas 

waters down of the point where finds it is installed when the pressure of the gas exceeds a 

predetermined value. 

• Direct ventilation: it is understood as direct entries of air, or the permanent openings practised on 

walls, doors or windows or the individual pipes or collective that communicate permanently the 

inside place with the outside or a ventilation count. The direct entries of air have to communicate 

the inside place where the gas devices are situated directly with the outside or a ventilation 

court. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

• Aire d’impulsió: és aquell aire renovat, tractat, filtrat i net que s’introdueix en el local.  

• Aire de retorn: prové d'espais condicionats i es troba format per l'aire de recirculació i per l'aire 

d'expulsió. 

• Aire exterior: aire que prové des de fora de la dependència on tenim instal·lada la consola d'aire 

condicionat. 

• Aire d’expulsió: aire extret d'un o més locals i expulsat a l'exterior. 

• Acumulador de refrigerant líquid: lloc on s’emmagatzema el refrigerant, liquat prèviament en el 

condensador. 

• Bomba de calor: és una màquina tèrmica que permet transferir energia en forma de calor d'un 

ambient a un altre, segons es requereixi. 

• Cassettes: Sistema d'aire condicionat per embotir en cel-rasos. 

• Cicle frigorífic:cicle format per l’evaporador, el compressor, el condensador i un dispositiu 

d’expansió. 

• Compressor:equip que per una banda comprimeix al refrigerant en estat de vapor procedent de 

l’evaporador, el que equival reduir el seu volum, augmenta la temperatura del vapor comprimit i 

per últim, és el mecanisme que possibilita la circulació del fluid refrigerant al llarg de tot el cicle. 

• Condensador: és un bescanviador de calor entre fluids, de manera que mentre un d'ells es 

refreda, passant d'estat gasós a estat líquid, l'altre s'escalfa. 

• Dispositiu d’expansió:vàlvula que es troba a la sortida de l’acumulador a través de la qual, 

s’alimenta a l’evaporador. 

• Refredadora: aparell que incorpora tots els components hidrònics necessaris:bomba de 

circulació, dipòsit d'expansió i filtre, així com tots els dispositius de control i seguretat. 

• Equip partit: equip condensat per aire amb descàrrega directa o indirecta dividit en dues parts; 

en una unitat exterior i una altra interior, unides amb connexions frigorífiques, muntades en 

obra. 

• Evaporador: bescanviador de calor que genera la transferència d'energia tèrmica continguda en 

el medi ambient cap a un gas refrigerant a baixa temperatura i en procés d'evaporació. Aquest 

mitjà pot ser aire o aigua. 

• Tovera: sistema de climatització amb un llarg abast i control direccional de la vena d'aire. 

• Unitat exterior:part de l’equip partit formada pel compressor i el condensador. 

• Unitat interior: part de l’equip formada per l’evaporador i el ventilador de l’evaporador. 

 

 
 
TERMINOLOGY OF THE AIR CONDITIONING INSTALLATION  

 

• Impulsion air: It is that renewed air, treated, filtered and clean that enters the place. 

• Return air: comes from conditioned spaces and formed by the air of recirculation and by the 

expulsion air. 

• External air: air that comes from the outside of the place where we have the air conditioned 

console installed. 

• Expulsion air: air coming out of one or more places and expelled to the outside. 

• Refrigerant liquid accumulator: place where the refrigerant is stored, liquefied previously in the 

condenser. 

• Heat pump: it is a thermal machine that allows the energy transferring in the shape of heat from 

an ambience to another, as it might be required . 

• Cassettes: System of air conditioned to stuff in drop ceiling. 

• Frigorífic cycle:cycle formed by the vaporizer, the compressor, the condenser and a device of 

expansion. 

• Compressor: On the one hand, it is equipment that compresses the refrigerant in state of steam 

coming from of the vaporizer, which also means reducing its volume, increases the steam 

compressed temperature and last it, is the mechanism that makes it possible the fluid refrigerant 

circulation along all the cycle. 

• Condenser: it is an exchanger of heat among fluids, so that while one of them cools down , 

changing from gaseous state to liquid state, the other heats . 

• Expansion device:valve found at the accumulator exit, the vaporizer feeds. 

• Cooler: Device that incorporates all the necessary hidronics components: circulation bomb, 

expansion deposit and filter, as well as all the devices of control and security devices. 

• Split team: condensed equipment by air with direct or indirect downloading divided into two 

parts; into an external unit and an internal one, joined with refrigerating connections, mounted in 

work. 

• Vaporizer: heat exchanger that generates the thermal energy transfer contained in the 

environment to a gas refrigerant at low temperature and in evaporation process. This means can 

be air or water. 

• Nozzle: cooling system with a long scope and directional control of the vein of air. 

• External unit: part of the equipment split formed by the compressor and the condenser. 

• Inner unit: part of the equipment formed by the vaporizer and the fan of the vaporizer. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ CONTRA-INCENDIS 

 

• Altura d'evacuació: màxima diferència de cotes entre un origen d'evacuació i la sortida d'edifici 

que li correspongui. A l'efecte de determinar l'altura d'evacuació d'un edifici no es consideren les 

plantes en les quals únicament existeixin zones d'ocupació nul·la. 

• Agent extintor: és el conjunt de producte/es continguts dins de l’extintor. L’acció de l’agent 

extintor provoca l’extinció. 

• BIE’S: Material de lluita contra incendis que consta d’una font d’abastament d’aigua, d’una xarxa 

de canonades per a la alimentació i de les boques d’incendi necessàries. 

Les BIE’s poden ser dels tipus BIE de 45 mm i BIE de 25 mm. 

• Càrrega de l’extintor: és la massa o volum (només els d’aigua) de l’agent extintor, informació 

que conté l’extintor (6kg, 3kg, 9kg…) 

• Columna seca: Columna buida per a ús exclusiu dels bombers que disposa de boques de 

sortida en cada planta, presa d'alimentació en la façana per realitzar la connexió als tancs 

d'extinció. 

• Extintor: Aparell que conté un agent extintor que pot projectar-se i dirigir-se sobre el foc per 

l’acció d’una pressió interna (aquesta pressió pot ser deguda per una compressió prèvia o per 

l’alliberació d’un gas auxiliar). 

• Hidrant: És un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament destinat a subministrar 

aigua en cas d’incendi en totes les fases del mateix. És un equip pensat per l’ús de bombers.  

• Origen d'evacuació: és tot punt ocupable d'un edifici, exceptuant l'interior dels habitatges, així 

com de tot aquell recinte, o de diversos comunicats entre si, en els quals la densitat d'ocupació 

no excedeixi d'1 persona/10 m² i la superfície total de la qual no excedeixi de 50 m², com poden 

ser les habitacions d'hotel, residència o hospital, els despatxos d'oficines, etc. 

• Passadís protegit: passadís que, en cas d'incendi, constitueix un recinte suficientment segur per 

permetre que els ocupants puguin romandre en el mateix durant un determinat temps. Per a 

això aquest recinte ha de reunir, a més de les condicions de seguretat d'utilització exigibles a tot 

passadís (vegeu DB-SU 1 i 2), unes condicions de seguretat equivalents a les d'una escala 

protegida. 

• Recorregut d'evacuació: recorregut que condueix des d'un origen d'evacuació fins a una sortida 

de planta, situada en la mateixa planta considerada o en una altra, o fins a una sortida d'edifici. 

Conforme a això, una vegada aconseguida una sortida de planta, la longitud del recorregut 

posterior no computa a l'efecte del compliment dels límits als recorreguts d'evacuació. 

 

 

 
 
TERMINOLOGY OF THE INSTALLATION AGAINST-FIRE 

 

• Evacuation height: maximum difference of heights between an origin of evacuation and the exit 

of building that correspond him. To the effect to determine the evacuation height of a building do 

not consider the plants in which only exist zones of invalid employment. 

• Extinguisher agent: it is the group of products inside the extinguisher. The action of the agent 

extinguisher causes the extinction. 

• BIE'S: Material of fight against fire which is composed by a water fountain pipes for the feeding 

and the necessary fire mouths. 

The BIE's can be:BIE of 45 mm and BIE of 25 mm. 

• Load of the extinguisher: it is the mass or volume (only the ones of water) of the agent 

extinguisher, information that contains the extinguisher (6kg, 3kg, 9kg…). 

• Dry standpipe: empty Column for the exclusive use of the firemen. It has mouths of exit in each 

floor, feeding connection in the façade to make the connection to the tanks of extinction. 

• Extinguisher: Device that contains an extinguisher agent that can project and direct on to the fire 

by the action of an internal pressure (this pressure can be due to a previous compression or by 

freeing an auxiliary gas). 

• Hydrant: It is a hydraulic device, connected to a catering network allocated to supply water in 

case of fire, in all the phases of the same. It is a tool thought for the use of firemen. 

• Origin of evacuation: it is any point that can be occupied of a building, (except for the interior of 

the houses), as well as all the place, or of several communicated throughout, in which the 

density of occupation do not exceed of 1 person/10 m² and the total surface of which do not 

exceed of 50 m², as can be the hotel rooms, residence or hospital, the dispatches of offices, etc. 

• Protected corridor: corridor that, in case of fire, allows people to be safe for a period of time. 

Therefore, this place has to gather, apart from the conditions of security of exigible utilisation at 

all corridors (see DB-SU 1 and 2), some safety conditions equivalent to that of a protected 

staircase. 

• Means of egress: route that drives from an origin of evacuation to an exit of plant, situated in the 

same floor or in another, or to an exit of building. According to this, once achieved an exit of 

plant, the length of the back route does not compute to the effect of the fulfillment of the limits to 

the routes of evacuation. 
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• Sector d'incendi: espai d'un edifici separat d'altres zones del mateix per elements constructius 

delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, a l'interior del com es pot 

confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de 

l'edifici. (DPC – DI2) 

• Seguretat passiva: fa referència a tota la sèrie de criteris constructius, per tal de garantir la 

seguretat en cas d’un incendi (estabilitat, evacuació…) 

• Seguretat activa: fa referència als equips, sistemes i instal·lacions de lluita contra l’incendi 

(BIE’s, extintors, sistema de detecció….) 

• Sistema d'alarma d'incendis: sistema que permet emetre senyals acústics i/o visuals als 

ocupants d'un edifici (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

• Sistema de detecció d'incendis: sistema que permet detectar un incendi en el temps més curt 

possible i emetre els senyals d'alarma i de localització adequades perquè puguin adoptar-se les 

mesures apropiades (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

• Ús Administratiu: edifici, establiment o zona en el qual es desenvolupen activitats de gestió o de 

serveis en qualsevol de les seves modalitats, com per exemple, centres de l'administració 

pública, bancs, despatxos professionals, oficines, etc. També es consideren d'aquest ús els 

establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i 

funcionals, el risc derivat de l'activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a 

aquest ús millor que a qualsevol un altre. Com a exemple d'aquesta assimilació poden citar-se 

els centres d'anàlisis clíniques, els ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. 

Les zones d'un establiment d'ús Administratiu destinades a altres activitats subsidiàries de la 

principal, tals com a cafeteries, menjadors, salons d'actes, etc., han de complir les condicions 

relatives al seu ús previst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Fire area: space of a building separated from other zones of the same building by elements 

resistant to fire during a specific period of time. Fire can even be extinguished inside this space 

so as not to programate to another part of the building. (DPC – DI2). 

• Passive security: it makes reference to all the series of constructive criteria, in order to 

guarantee the security in fire case (stability, evacuation, etc). 

• Active security: it makes reference to the teams, systems and installations of fight against the fire 

(BIE's, extinguishers, system of detection and soon) 

• Fire-alarm system: system that allows to issue acoustic signals and/or visual to the inhabitants of 

a building (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

• Fire-detection system: System that allows to detect a fire in the shortest time possible and issue 

the alarm signals and of suitable location so as one can adopt the appropriate measures (UNE 

23007-1:1996, IN 54-1:1996). 

• Administrative use: building, spot or zone in which activities of management or of services are 

developed, as for example, centres of the public administration, banks, professional dispatches, 

offices, etc. One can also consider of this use the places allocated to other activities, when their 

constructive and functional characteristics, the derivative risk of the activity and the characteristic 

of the occupants can assimilate better to this use than to any other. As an example of this 

assimilation we could mention the centres of clinical analyses, the dispensaries, the seminar 

teaching, etc. 

The zones thought to be of Administrative use and used as other subsidiary activities of the main 

one, such as cafes, canteens, chambers of acts, etc., they have to fulfil the relative conditions to 

its due use. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACION S 
 

• Arqueta d'entrada: és el recinte que permet establir la unió entre les xarxes d'alimentació dels 

serveis de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de 

telecomunicació de l'immoble. Es troba a la zona exterior de l'immoble i a ella conflueixen, d'una 

banda, les canalitzacions dels diferents operadors i, per un altre, la canalització externa de la 

ICT de l'immoble. La seva construcció correspon a la propietat de l'immoble. 

• Canalitzacions d’enllaç inferior i superior: són les que suporten els cables de les xarxes 

d’alimentació des del primer registre d’enllaç fins el recinte d’instal·lacions de telecomunicació 

corresponent. 

• Canalització externa: està constituïda pels conductes que discorren per la zona exterior de 

l'immoble des de l'arqueta d'entrada fins al punt d'entrada general de l'immoble. És 

l'encarregada d'introduir en l'immoble les xarxes d'alimentació dels serveis de telecomunicació 

dels diferents operadors. La seva construcció correspon a la propietat de l'immoble. 

• Canalització interior d'usuari: és la que suporta la xarxa interior d'usuari, connecta els registres 

de terminació de xarxa i els registres de presa. En ella s'intercalen els registres de pas que són 

els elements que faciliten l'estesa dels cables d'usuari. 

• Canalització principal: és la que suporta la xarxa de distribució de la ICT de l'immoble, connecta 

el RITI i el RITS entre si i aquests amb els registres secundaris. Podrà estar formada per 

galeries, canonades o canals. 

• Canalització secundària: és la que suporta la xarxa de dispersió de l'immoble, i connecta els 

registres secundaris amb els registres de terminació de xarxa. En ella s'intercalen els registres 

de pas, que són els elements que faciliten l'estesa dels cables entre els registres secundaris i de 

terminació de xarxa. 

• ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions): és la infraestructura bàsica que per llei, a 

Espanya des de 1998, defineix uns recursos mínims que són: Telefonia, RDSI (Xarxa Digital de 

Serveis Integrats), ràdio i televisió (tant digital com a analògica), telecomunicacions per cable. 

• Presa d'usuari (base d'accés de terminal): és el dispositiu que permet la connexió a la xarxa dels 

equips d'usuari per accedir als diferents serveis que aquesta proporciona. 

• Punt d'accés a l'usuari (PAU): És l'element en el qual comença la xarxa interior del domicili de 

l'usuari, que permet la delimitació de responsabilitats quant a l'origen, localització i reparació 

d'avaries. Se situarà a l'interior del domicili de l'usuari i permetrà a aquest la selecció del cable 

de la xarxa de dispersió que desitgi. 

 

 
 
TERMINOLOGY OF THE INSTALLATION OF TELECOMMUNICATIO N 
 
 
 

• Casket of entrance: it is the place that allows to establish the joining between the feeding  

networks of the services of telecommunication of the different operators and the common 

infrastructure of telecommunication of the building. It is found at the external zone of the building 

and there are two things ending into it, the canalisations of the different operators and, owner, 

the external canalisation of the ICT of the building. Its building belongs to the owner of the 

building. 

• Canalisations of inferior and upper link: they are those that bear the cables of the feeding 

networks right from the first register of link to the corresponding telecommunication installation 

place. 

• External canalisation: it is formed by the pipes that go through the external zone of the building 

from the entrance casket to the general entrance point of the building. It is the attendant to enter 

in the immovable the networks of diet of the services of telecommunication of the different 

operators. Its building corresponds to the owner of the building. 

• Inner canalisation of user: it is the one which bears the inner network of user, connects the 

registers of network termination to the registers of prisoner. Inserting the registers of step that 

are the elements that facilitate the tread of cables of the user. 

• Main canalisation: it is the one which bears the network of distribution of the ICT of the building, 

connects the RITI and the RITS among them and these with the secondary registers. It might be 

be formed by galleries, pipes or channels. 

• Secondary canalisation: it is the one which bears the network of dispersion of the building, and 

connects the secondary registers to the registers of network termination. Inserting the registers 

of step, that are the elements that facilitate the tread of the cables between the secondary 

registers and network termination. 

• ICT (Common Infrastructure of Telecommunications): it is the basic infrastructure which 

according to, in Spain since 1998, defines some minimum resources, that is: Telephony, RDSI 

(Digital Network of Integrated Services), radio and television (not only digital but also analog), 

telecommunications through cable. 

• Prisoner of user (base of access of terminal): it is the device that allows the connection to the 

team user network to access to the different services that this provides. 

• Point of access to the user (PAU): it Is the element in which the inner network of the domicile of 

the user begins, that allows the delimitation of responsibilities regarding the origin, placing and  
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repair of failures. It will be situated in the interior of the user’s home and will allow to him/her the 

selection of the network cable of dispersion that he/she wishes. 

• Punt d'entrada general: és l'element passamur que permet l'entrada a l'immoble de la 

canalització externa, capaç d'albergar els conductes de 63 mm de diàmetre exterior que 

provenen de l'arqueta d'entrada. 

• Punt d'interconnexió (Punt de terminació de xarxa): realitza la unió entre les xarxes d'alimentació 

dels operadors del servei i la de distribució de la ICT de l'immoble, i delimita les responsabilitats 

quant a manteniment entre l'operador del servei i la propietat de l'immoble. 

• Punt de distribució: realitza la unió entre les xarxes de distribució i de dispersió (en ocasions, 

entre les d'alimentació i de dispersió) de la ICT de l'immoble. Està format per regletes de 

connexió, en les quals acaben, d'una banda, els parells de la xarxa de distribució i, per un altre, 

els cables d'escomesa interior de la xarxa de dispersió. 

• RDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats o ISDN en anglès): xarxa que facilita connexions 

digitals extrem a extrem per proporcionar una àmplia gamma de serveis, tant de veu com 

d'altres tipus, i a la qual els usuaris accedeixen a través d'un conjunt d'interfícies normalitzats. 

La característica clau de la RDSI és que integra veu i dades en la mateixa línia, afegint 

característiques que no estaven disponibles en el sistema de telèfon clàssic. 

• Registres de presa: són caixes encastades a la paret on s’allotgen les bases d’accés terminal 

(BAT), o preses d’usuari. 

• Registres de terminació de xarxa: són els elements que connecten les canalitzacions 

secundàries amb les canalitzacions interiors d'usuari. En aquests registres s'allotgen els 

corresponents punts d'accés als usuaris; en el cas de RDSI, el PAU podrà anar superficial al 

costat d'aquest registre. Aquests registres se situaran sempre a l'interior de l'habitatge, oficina o 

local comercial i els PAU que s'allotgen en ells podran ser subministrats pels operadors dels 

serveis previ acord entre les parts. 

• Xarxa de distribució:És la part de la xarxa que enllaça l'equip de capçalera amb la xarxa de 

dispersió. Comença a la sortida del dispositiu de barreja que agrupa els senyals procedents dels 

diferents conjunts d'elements de captació i adaptació d'emissions de radiodifusió sonora i 

televisió, i finalitza en els elements que permeten la segregació dels senyals a la xarxa de 

dispersió (derivadors). 

• Xarxa interior d'usuari: És la part de la xarxa que, enllaçant amb la xarxa de dispersió en el punt 

d'accés a l'usuari, permet la distribució dels senyals a l'interior dels domicilis o locals dels 

usuaris. 

 

 

 
 

• Point of general entrance: it is the element bulkhead that allows the entrance to the building of 

the external canalisation, able to house the pipes of 63 mm of external diameter coming from the 

entrance casket. 

• Point of interconnection (Network interface device): it makes the union ship between the feeding 

networks of the operators of the service and the one of distribution of the ICT of the building, and 

delimits the responsibilities regarding maintenance between the operator of the service and the 

owner of the building. 

• Point of distribution: it makes the union ship between the networks of distribution and of 

dispersion (in occasions, between the ones of feeding and of dispersion) of the ICT of the 

building. It is formed by edges of connection, in which on one hand, the pairs of the network of 

distribution finish and, on the other, the cables inner connection of the network of dispersion 

finish too. 

• RDSI (Digital Network of Integrated Services or ISDN in English): network that facilitates digital 

connections extreme to extreme to provide a wide range of services, not only of voice but of 

others as well. And to which the users have access through a group of interfaces normalised. 

The key characteristic of the RDSI is that it integrates voice and data on the same line, adding 

characteristics that were not available in the system of classical telephone. 

• Registers of prisoner: They are boxes bedded onto the wall where the bases of terminal access 

(BAT), or preys of user are lodged. 

• Registers of network termination: they are the elements that connect the secondary 

canalisations to the inner canalisations of user. In these registers the corresponding points of 

access to the users are lodged; in the case of RDSI, PAU will be able to go superficial next to  

this register. These registers will situate always to the interior of the house, office or shopping 

centre and the PAU that lodge in them will be supplied by the operators of the services previous 

agreement among the parts. 

• Network of distribution:it is the part of the network that links the main team to the network of 

dispersion at. Begins at the exit of the mixing device that groups the coming signals of the 

different groups of elements of capture and adaptation of broadcasts of audible broadcast and 

television, and finishes into the elements that allow the segregation of the signals to the network 

of dispersion (derivators). 

• Inner network of user: it Is the part of the network that, linking with the network of dispersion in 

the point of access to the user, allows the distribution of the signals to the inside of homes or 

shops of the users. 

 

 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 24

 
 
TERMINOLOGIA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I PO SADA A TERRA 

 

• Aïllament d’un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d’un cable la funció del qual 

és suportar la tensió. 

• Barra principal de la terra; barra prevista per a la connexió als dispositius de posada a terra dels 

conductors de protecció, incloent els conductors d’equipotencialitat ieventualment els 

conductors de posada a terra funcional. 

• Cable flexible: Cable dissenyat per garantir una connexió deformable en servei i en el qual 

l'estructura i l'elecció dels materials són tals que compleixen les exigències corresponents. 

• Cable multiconductor: Cable que inclou més d'un conductor, alguns dels quals pugues no estar 

aïllat. 

• Cable unipolar: cable que té un sol conductor aïllat. 

• Canalització eléctrica: Conjunt constituït per un o diversos conductors elèctrics i els elements 

que asseguren la seva fixació i, si escau, la seva protecció mecànica. 

• Conducte: Envolupant tancada destinada a allotjar conductors aïllats o cables en les 

instal·lacions elèctriques, i que permeten el seu reemplaçament per tracció. 

• Conductor d’un cable: part d’un cable que té la funció específica de conduir el corrent. 

• Conductor de protecció: Conductor requerit en certes mesures de protecció contra xocs elèctrics 

i que connecta alguna de les següents parts: masses, elements conductors, born principal de 

terra, presa de terra i punt de la font d'alimentació unida a terra o a un neutre artificial. 

• Conductor neutre: Conductor connectat al punt d'una xarxa i capaç de contribuir al transport 

d'energia elèctrica. 

• Conductor CPN o  PEN: Conductor lloc a terra que assegura, al mateix temps, les funcions de 

conductor de protecció i de conductor neutre. 

• Impedància: Quocient de la tensió en els borns d'un circuit pel corrent que flueix per ells. 

Aquesta definició només és aplicable a corrents sinusoïdals. 

• Interruptor automàtic; Interruptor capaç d'establir, mantenir i interrompre les intensitats de 

corrent de servei, o d'establir i interrompre automàticament, en condicions predeterminades, 

intensitats de corrent anormalment elevades, tals com els corrents de curtcircuit. 

• Interruptor de control de potencia i magnetotèrmic: Aparell de connexió que integra tots els 

dispositius necessaris per assegurar de forma coordinada: mano, protecció contra 

sobrecàrregues i protecció contra curtcircuits 

• Interruptor diferencial: interruptor destinat a la protecció contra contactes indirectes. 

 

 
 

• Isolation of a cable: set of insulating materials that are part of a cable whose function is to      

withstand tension. 

• Main bar of the earth: bar throught for the connection to the each devices of the protection of 

drivers, including the equipotencialitat drivers and finally grounding function drivers. 

• Flexible cable: cable designed to ensure a deformable connection service in which the structure 

and the choice of materials are such that they meet relevant requirements. 

• Multiconductor cable: cable that includes more than one driver, some of which may not be 

isolated. 

• Unipolar cable: cable which has a single insulated conductor. 

• Electric channeling: a grouf made of one or more electrical conductors and elements that ensure 

the establishment and, if necessary, their mechanical protection. 

• Sink: closed envelope for accommodating insulated conductors or cables in electrical 

installations, which allow its replacement by traction. 

• Driver cable: part of a cable that has the specific function of driving the flow. 

• Driver protection: driver required in certain protection measures against electric shock and which 

connects one of the following parts: mass conductive elements, main earth terminal, earthing 

point and the power supply attached to earth or to an artificial neutral. 

• Neutral driver: conductor connected to a network point and capable of contributing to the 

transport of electricity. 

• CPN or PEN driver: driver held in land that secures the same time, the functions of driver 

protection and neutral conductor. 

• Impedance: ratio of the tension in the terminals of a circuit by the current flowing through them. 

This definition is only applicable to sinusoidal currents. 

• Breaker: switch able to establish, maintain and disrupt the intensity of current service, or to 

establish and automatically stop at specific conditions, abnormally high current intensities, such 

as short circuit currents. 

• Control switch and power magnetothermic: device of connection that integrates all devices to 

ensure a coordinated manner: power, protection against overload and short circuit protection. 

• Switch differential: switch for the protection against indirect contacts. 

 

 

 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

25 

 
 

• Línia general de distribució: Canalització elèctrica que enllaça una altra canalització, un quadre 

de comandament i protecció o un dispositiu de protecció general amb l'origen de canalitzacions 

que alimenten diferents receptors, locals o emplaçaments. 

• Luminària: Aparell d'enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum d'una o diversos llums i 

que comprèn tots els dispositius necessaris per fixar i protegir els llums (excloent els propis 

llums) i quan sigui necessari, els circuits auxiliars juntament amb els mitjans de connexió al 

circuit d'alimentació 

• Presa de terra: Elèctrode, o conjunt d'elèctrodes, en contacte amb el sòl i que assegura la 

connexió elèctrica amb el mateix. 

• Safata: material d'instal·lació constituït per un perfil, de parets perforades o sense perforar, 

destinat a suportar cables i obert en la seva part superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• General line distribution: electrical channeling which connects to another pipe, a scorecard and 

protection device or a general protection which the origin of pipelines that feed different 

receptors, or local sites. 

• Lighting: lighting device that distributes, filters or transforms the light of one or more lamps and 

which includes all devices required to establish and protect the lamps (excluding own lights) and 

when necessary, auxiliary circuit together with the means connecting the feeder circuit. 

• Making earth: electrode, or set of electrodes in contact with the ground which secure the 

electrical connection with it. 

• Tray: equipment which consists of a profile, punched or not punched walls, designed to support 

cable and open in its upper part. 
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2 INTRODUCCIÓ 

 
L’elaboració del Projecte final de grau ha estat executat per l’alumna Mar Aceña Rivera , estudiant 

d’Enginyeria d’Edificació a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

 

El director encarregat de realitzar el seguiment i la tutela del projecte és D. Enrique Capdevila Gaseni , 

professor de l’escola, pertanyent al Departament de Construccions Arquitectòniques II. 

 

2.1 OBJECTIU DEL PROJECTE 

 
L’objectiu del present document és realitzar l’elaboració i desenvolupament del projecte executiu de les 

instal·lacions de l’edifici del Casal de Cultura situat a Matadepera, sempre intentant seguir una línia que 

col·labori amb el medi ambient, utilitzant energies renovables com és l’energia solar térmica. 

 
L’elecció d’aquest projecte ha estat amb la intenció de poder aplicar sobre ell tots els coneixements 

adquirits al llarg del grau, tenint com objecte prioritari el desenvolupament d’instal·lacions, la utilització 

de l’energia solar tèrmica, i l’apropament al Codi Tècnic de l’Edificació, entre d’altres. 

 

2.2 ABAST DEL PROJECTE 

 

L’abast del projecte és la realització del projecte executiu de les instal·lacions de l’edifici objecte 

d’estudi, tot garantint les solucions més adequades, mediambientalment parlant. Per poder identificar 

aquestes solucions s’analitzaran els paràmetres i necessitats energètiques del projecte. 

 

Per a cadascuna de les instal·lacions s’ha realitzat una memòria descriptiva definint les seves finalitats, 

components, dimensionament i la normativa que les regula. El disseny de les instal·lacions queda 

reflexat en els plànols adjunts a les memòries descriptives. Per tal de saber el cost de la realització 

d’aquest projecte executiu, s’adjunta un pressupost total. 

Aquest projecte es divideix principalment en quatre parts: 

 

• Memòries descriptives de cada instal·lació. 

• Annexs de càlculs justificatius de cada instal·lació. 

• Memòria gràfica, amb plànols descriptius i detalls constructius. 

• Estat de medicions. 

 
 
2 INTRODUCTION 

 
The preparation of the final Project of degree has been executed by the student Mar Aceña Rivera , 

student of Building Engineering at the High Polytechnical School of Building in Barcelona. 

 

The director in charge of the cheeking the follow-up and the guidance of the project is D. Enrique 

Capdevila Gaseni , teacher of the school, who belongs to the Department of Architectural Buildings II. 

 

2.1 AIM OF THE PROJECT 

 
The aim of the present document is to make the preparation and development of the executive project 

of the installations of the building of the Cultural Centre situated in Matadepera, always trying to follow a 

line that collaborates with the environment, using renewable energies such as the thermal solar energy 

 

The choice of this project has been with the intention of putting into practice all the knowledges acquired 

during the university degree, having as main objective the development of installations, the utilisation of 

the thermal solar energy, and the approach to the Technical Code of Building, among others. 

2.2 SCOPE OF THE PROJECT 

 

The scope of the project is the making of the executive project of the installations of the building object 

of study, all guaranteeing the most suitable solutions, environmentally speaking. To be able to identify 

these solutions we will analyse the parameters and energetic needs of the project. 

 

For each of the installations has been made a descriptive memory defining its purposes, components, 

dimensioning and the current guide line that regulates them. The design of the installations is shown in 

the building plans and maps annexed to the descriptive memories. In order to know the cost of the 

realisation of this executive project, a budget is attached. 

This project is divided into mainly  four parts: 

 

• Descriptive memories of each installation. 

• Annexes of calculations justifying each installation. 

• Graphic memory, with descriptive building maps and constructive details. 

• State of measuring 
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3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 
En aquest apartat es pretén realitzar una descripció global de l’edifici, així com les activitats a les quals 

està destinat. 

 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
L’edifici objecte de l’anàlisi està situat a la localitat de Matadepera (Barcelona) concretament al carrer 

Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà, sent obra de l’arquitecte Joan Baca i Pericot. 

 

El Casal de Cultura és la seu de la regidoria de Cultura, i actua com a punt d’informació de l’àrea. És el 

centre de gestió i coordinació de les activitats culturals de la localitat i també la seu d’entitats culturals 

diverses. Disposa de sales de reunions i aules on tenen lloc els cursos i tallers. 

 

És un edifici de tres plantes més coberta, que neix sobre la coberta d’un pàrking existent (el qual va ser 

calculat per rebre les càrregues d’aquest projecte).  

 

Es troba en un solar amb un cert desnivell. Té forma d’L amb 36,46m de llargada i 36,20m d’amplada a 

les longituds exteriors, i 16,82m de llargada i 22,30m d’amplada a les longituds interiors.  

Disposa d’edificis adjunts per un dels seus costats, l’accessibilitat a l’interior de l‘edifici es fa pel carrer 

Pere Aldavert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge1. Emplaçament de l’edifici 
 

 
La superfície total del casal és de 3238,45 m² i en el seu interior es troben les seus de totes les entitats 

culturals del municipi: 

 

− El Casal de la Gent Gran. 

− Escola de música Frederic Mompou. 

− Bar. 

− Les oficines dels Serveis Socials. 

− Matadepera Televisió. 

− Matadepera Ràdio. 

− Biblioteca d’Àngel Guimerà. 

− Taller d’art. 

− Sala d’actes. 

− Aules. 

− Magatzems. 
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Imatge2.Planta sòtan-1  

 

Imatge3.Planta sòtan-2 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge4.Planta sòtan-3  

 

La planta semisoterrani està equipada amb una escola de música, aules i magatzems. 
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Imatge5. Planta semisoterrani 
 

La planta baixa disposa de tres accessos a l’edifici, un d’ells sent la porta principal d’entrada al casal, 

un altre per accedir a la ràdio i, per últim, un per entrar al bar. 

 

En aquesta planta es pot trobar un bar, la ràdio i la televisió de Matadepera, i nombroses aules i 

despatxs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge6. Planta baixa 
 

La planta pis disposa d’una biblioteca, una sala d’actes, un taller d’art i aules. 
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Imatge7. Planta pis 

 

A la planta coberta predomina l’ús de la coberta plana, tot i que disposa també d’una coberta inclinada 

de 153,63 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Imatge8. Planta coberta 

 

A continuació es mostren també les seccions de l’edifici per a que aquest resulti més entenedor: 
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Imatge9. Secció longitudinal de l’edifici. 
 
 

 

 

Imatge10. Secció transversal de l’edifici. 
 

A continuació s’adjunta el quadre de superfícies per plantes així com l’ús a cadascuna d’aquestes: 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 3.1 Quadre de superfícies 

 

PLANTA SUP. CONSTRUÏDA ÚS 

Planta -3 1091 m² Aparcament 

Planta -2 1091 m² Aparcament 

Planta -1 1091 m² Aparcament 

P. Semisoterrani 824,95 m² Magatzems i aules 

P.Baixa 804,50 m² Recepció,aules, despatxs, 
ràdio, bar 

P.Primera 804,50 m² Biblioteca, aules, taller 
d’art 

P. Coberta 804,50 m² Coberta i ubicació de 
maquinària 

Total 6511,45 m²  

 
L’edifici està destinat a la realització de diversos usos i activitats, tals com un espai destinat per a la 

ràdio, la televisió de Matadepera, un altre per als assaigs de la Coral de Matadepera i la seva banda de 

música, un local per a la ubicació d’un bar, una sala d’actes per a la realització de reunions, així com la 

realització d’activitats de lleure per a la gent del municipi, entre d’altres. 
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4 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA SANITÀRIA 

 

4.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El present projecte té per objectiu definir les característiques tècniques de la Instal·lació d’aigua freda 

per, de conformitat amb la normativa vigent, dotar d’aigua potable a l’edifici. 

 

4.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de sis plantes: 3 plantes 

d’aparcament, Semisoterrani, Baixa i Pis. 

 

         4.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

          4.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 

 

          4.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

 

El subministre de l’aigua serà realitzat pel Servei d’Aigües de Matadepera. 

 

          4.6. NORMATIVA 

 

Per a la realització de la memòria s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents en la data de realització de la mateixa: 

 

• Codi tècnic de l’Edificació. Dins d’aquesta normativa, s’ha utilitzat el Document Bàsic de 

salubritat, en concret el HS 4 (Subministre d’aigua). 

 

 
 

• Codi tècnic de l’Edificació. Dins d’aquesta normativa, s’ha utilitzat el Document Bàsic de 

salubritat, en concret el HS 4 (Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària). 

 

• Comptadors d’aigua freda. O.28/12/88 (BOE: 06/03/89). 

 

• Diàmetres i espessors mínims de tubs de coue per a instal·lacions interiors de subministrament 

d’aigua. Ressolució del 14 de febrer de 1980, de la Direcció General de l’Energia (BOE núm. 58, 

07/03/1980). 

 

• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE). Reial Decret 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 186, 05/08/1998) (C.E. - BOE núm. 259, 29/10/1998) i posteriors modificacions de 

les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

• La directiva energètica a l’edifici (RITE), el Decret 21/2006 del 14 de febrer pel qual es regula 

l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 

• RD865/2003: 4 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènics-sanitaris per la prevenció i 

control de legionelosis. (BOE núm.171 del 18 de juliol). 

 

• Norma UNE 100030 “Prevención de legionela en instalaciones de edificios”. 

 

• Normes UNE d’obligat compliment. 

 

• Normes de la companyia subministradora. 

 

• Directives comunitàries CE. 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona i Annex sobre Captació Solar Tèrmica.  

 

• Reglament i instruccions tècniques de climatització, calefacció i A.C.S. Reial Decret 1618/1980 

del B.O.E 06/07/79 i posteriors. 

 

• CTE DB HR Protecció davant al soroll (RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errors 

(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008). 
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• Ordenança Municipal per a l’estalvi de l’aigua, elaborada l’any 2005 pel grup de Treball Nova 

Cultura de l’Agiua de la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, amb la col·laboració 

dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. 

 

           4.7 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’IFF 

 

La instal·lació objecte del projecte, està formada per les xarxes de subministrament d’aigua, amb els 

seus elements de protecció i tall i aparells de consum. 

 

La canonada d’escomesa, des de la xarxa de proveïment d’aigua existent fins el comptador serà de 

Polietilè reticulat PE-X b de diàmetre DN 40/42, amb els seus corresponents collarets, accessoris, 

vàlvules, etc., mitjançant arqueta. 

Abans de la seva entrada s’instal·larà una arqueta de registre amb la seva respectiva vàlvula de tall.  

 

S’instal·larà un comptador general per a tot l’edifici. Disposarà de les corresponents claus de tall i 

vàlvula de retenció, aixeta de prova i filtre de malla. 

Està situat en una cambra d’escomesa situada a la planta semisoterrània tenint accés a ella mitjançant 

una porta. L’interior haurà d’anar arrebossat i tindrà previst un desguàs natural. 

 

Des del comptador parteix la xarxa de distribució inferior realitzada en coure rígid de diàmetre nominal 

40/42 que alimenta a totes les cambres humides mitjançant 1 muntant amb derivacions per planta per 

zones comunes de l’edifici. 

 
La xarxa exterior discorrerà en rasa de 10x15cm fins la derivació dels muntants. 

 

El muntant i les seves derivacions d’IFF ascendiran alimentant a totes les cambres humides i estarà 

realitzat de coure rígid de diàmetres nominals diferents ja que cada muntant alimenta a diversos 

aparells sanitaris. 

 

La xarxa disposarà de les oportunes claus de tall divisòries, les quals quedaran instal·lades en llocs 

accessibles per a la seva manipulació, pel personal de manteniment. Així doncs, hi haurà una clau de 

tall a cada un dels nuclis humits a més d’una altra general de l’edifici. A cada planta hi haurà claus de 

tall independents per a cada zona. En els trams llargs es disposaran els corresponents lires de dilatació 

per absorbir la dilatació de la canonada amb els canvis de temperatura.  

 

 

 
 

Els consums que s’han tingut en compte són els de la Norma Bàsica i el coeficient de simultaneïtat que 

s’ha aplicat, és el dels edificis de vivendes. 

 

La velocitat normal de l’aigua que s’ha considerat, oscil·la entre 0.9 i 1,1 m/s., segons els diferents trams. 

Es tindran en compte totes les normatives vigents i també es consideraran d’obligat compliment les NTE i 

les instal·lacions s’executaran de conformitat amb els plànols i esquemes adjunts. 

L’empresa adjudicatària de les instal·lacions presentarà mostres de tots els elements que composen la 

totalitat de la instal·lació, amb detall de marca i fabricant i característiques amb les seves garanties per 

l’aprovació per la D.F. abans de la seva col·locació en obra. 

 

  4.7.1 L’escomesa 

 

És la canonada que enllaça la instal·lació general interior del casal amb la canonada de la xarxa de 

distribució mitjançant un collaret. Atravessarà el mur de tancament de l’edifici per un orifici, de manera 

que el tub quedi solt i li permeti la lliure dilatació, si bé haurà de ser rejuntat de forma que a la vegada 

l’orifici quedi impermeabilitzat. 

Serà per a un cabal de 1.5 l/s i un diàmetre de DN 40/42, segons es justificarà en els càlculs adjunts. 

 

Condicions de cabal i pressió de la companyia subministradora: 

 

• Cabal regular disponible      Q= 96 l/min. 

• Pressió               P= 4 kg/cm² 

 

4.7.2 La clau de presa 

 

Es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas a l’escomesa. La seva 

instal·lació és convenient, perquè permet fer preses a la xarxa i maniobres en les escomeses, sense 

que la canonada deixi d’estar en servei. Només pot ser manipulada per la companyia. 

 
4.7.3 La clau de registre 

 

S’instal·larà una clau de registre, de 40/42mm de diàmetre de tipus de comporta pel tall general 

proveïda d’un mecanisme desmultiplicador que eviti el tancament ràpid, i se situarà en una arqueta 

registre de dimensions 85x85x40 cm i acabat adequats, situat sobre l’escomesa en la via pública i  
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pròxim a l’entrada de l’edifici amb tapa de fundició de fàcil identificació. Aquesta vàlvula té per objectiu 

el tancament del subministre. 

 

La pressió mínima de servei serà de 4Kg./cm² i el seu enllaç amb tub s’efectuarà amb brides PN 16 

segons UNE 19153 i UNE 19159. 

Aquesta vàlvula la maniobrarà exclussivament el subministrador o persona autoritzada, sense que els 

abonats, propietaris ni terceres persones puguin manipular-la. 

 

4.7.4 La clau de pas 

 

La clau general d’edifici, estarà situada en la unió de l’escomesa amb el tub d’alimentació, a la planta 

semisoterrània en l’interior del casal. Quedarà allotjada dins l’armari del comptador general. 

 

4.7.5 Instal.lació interior general de l’edifici 
 

Conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen l’escomesa amb les instal·lacions 

interiors particulars i les derivacions col·lectives. 

Des del comptador parteix la xarxa interior de distribució realitzada amb coure rígid  i diàmetre nominal 

40/42. Disposa de 6 derivacions per planta, formats per 1 muntant que alimenten les cambres. 

 

La derivació D1, realitzada de coure rígid i de diàmetre nominal 20/22. Comença enterrada 

longitudinalment disposant en el seu inici d’una clau de tall amb la finalitat de donar o tallar el pas de 

l’aigua en cas d’averies en la instal·lació. El muntant passa d’anar enterrat a descendir verticalment per 

l’interior de l’edifici, derivant i alimentant a cada cambra humida de la següent manera: 

 

- En planta -2 proveeix al bany B12 i B13 a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de diàmetre 

nominal de 16/18. 

 
La derivació D2, realitzada de coure rígid i de diàmetre nominal 20/22. Comença enterrada 

longitudinalment disposant en el seu inici d’una clau de tall amb la finalitat de donar o tallar el pas de 

l’aigua en cas d’averies en la instal·lació. El muntant passa d’anar enterrat a ascendir verticalment per 

l’interior de l’edifici, derivant i alimentant a cada cambra humida de la següent manera: 

 
- En planta semisoterrània proveeix al bany B1 a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de 

diàmetre nominal de 20/22. 

 
 

- En planta semisoterrània proveeix als banys B2 i B3 i habitació de neteja a una altura de 2,71m amb 

tub de coure rígid de diàmetre nominal de 20/22. 

 

La derivació D3, realitzada de coure rígid i de diàmetre nominal 30/32. Comença enterrada 

longitudinalment disposant en el seu inici d’una clau de tall amb la finalitat de donar o tallar el pas de 

l’aigua en cas d’averies en la instal·lació. El muntant passa d’anar enterrat a ascendir verticalment per 

l’interior de l’edifici, derivant i alimentant a cada cambra humida de la següent manera: 

 

- En planta baixa proveeix als banys B4, B5 i B6 i la cuina a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid 

de diàmetre nominal de 26/28. 

- En planta baixa proveeix al bany B7 a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de diàmetre 

nominal de 20/22. 

- En planta baixa proveeix als banys B8 a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de diàmetre 

nominal de 16/18. 

 

La derivació D4, realitzada de coure rígid i de diàmetre nominal 26/28. Comença enterrada 

longitudinalment disposant en el seu inici d’una clau de tall amb la finalitat de donar o tallar el pas de 

l’aigua en cas d’averies en la instal·lació. El muntant passa d’anar enterrat a ascendir verticalment per 

l’interior de l’edifici, derivant i alimentant a cada cambra humida de la següent manera: 

 

- En planta pis proveeix al bany B9 a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de diàmetre nominal 

de 20/22. 

- En planta pis proveeix al bany B10 a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de diàmetre nominal 

de 20/22. 

 
- En planta pis proveeix al bany B11 a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de diàmetre nominal 

de 26/28. 

 

La derivació D5, realitzada de coure rígid i de diàmetre nominal 10/12. Comença enterrada 

longitudinalment disposant en el seu inici d’una clau de tall amb la finalitat de donar o tallar el pas de 

l’aigua en cas d’averies en la instal·lació. El muntant passa d’anar enterrat a ascendir verticalment per 

l’interior de l’edifici, derivant i alimentant a cada cambra humida de la següent manera: 

 

- En planta pis proveeix al taller d’art a una altura de 2,71m amb tub de coure rígid de diàmetre nominal 

de 10/12. 
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La derivació D6, realitzada de coure rígid i de diàmetre nominal 20/22. Comença enterrada 

longitudinalment disposant en el seu inici d’una clau de tall amb la finalitat de donar o tallar el pas de 

l’aigua en cas d’averies en la instal·lació. El muntant passa d’anar enterrat a ascendir verticalment per 

l’interior de l’edifici, derivant i alimentant a cada cambra humida de la següent manera: 

 

- En planta coberta proveeix a l’aixeta d’ompliment dels col·lectors solars amb tub de coure rígid de 

diàmetre nominal de 20/22. 

4.7.6 Tub principal d’entrada 

És la canonada que enllaça la clau de pas de l’immoble amb la bateria de comptadors o el comptador 

general. En aquest cas, no hi ha tub d’alimentació ja que hi ha comptador únic. Per tant, aquesta 

canonada passa a anomenar-se derivació general. 

4.7.7 Comptador únic 
 
El comptador és l’aparell destinat a mesurar el consum de l’abonat, i s’instal·larà en el tub 

d’alimentació. Será d’un sistema i model aprovat pel S.T.I. i la seva situació será immediata a l’entrada, 

en un lloc de fàcil accés i d’ús comú en el casal, estant dotat d’il·luminació elèctrica i desguàs directe al 

clavagueram. Anirà dins d’un armari de dimensions aproximades a 1300x600x500mm.  

 

Haurà de disposar de preses originals suficients per a atendre al servei de tot l’edifici. No està permès 

perforar el comptador per treure cap tipus de derivació de la mateixa. 

 
Davant del comptador s’instal·larà la clau de pas, i, posterior a ell, la clau de tall “d’usuari”, de tal 

manera que pugui ser comprovat, retirat o instal·lat, sense necessitat de buidar la instal·lació. 

 

Posterior a la clau de tall s’instal·larà una vàlvula de retenció per a evitar i impedir que l’aigua de 

l’interior de l’edifici pugui retornar a la xarxa. 

 

4.7.8 La vàlvula de retenció 

 

Se situarà sobre el tub d’alimentació després del comptador. Aquesta vàlvula serà de tipus clapeta, i té 

per finalitat protegir la xarxa de distribució contra el retorn d’aigües sospitoses. 

 

Es col.locarà també una protecció anti-retorn a la sortida del comptador. 

 

 
 

Tots els elements esmentats anteriorment, queden reflexats en la imatge següent: 

 

1: Clau de pas general. 

2: Filtre retenidor de residus. 

3: Comptador. 

4: Aixeta de comprovació. 

5: Vàlvula de retenció. 

6: Clau de sortida. 

 

 

                                                                           
                       Imatge11. Elements de l’arma ri del comptador general. 

 

4.7.9 El tub ascendent o muntant 

 

És el tub de coure que uneix la sortida del comptador amb la instal·lació interior particular. 

Aquest tub haurà de ser capaç de pendre la forma necessària per a enllaçar la sortida del comptador 

amb la posició vertical. Els muntants ascendiran empotrats en una regata.  

Com la temperatura de la localitat de Matadepera, sobretot en l’època hivernal, pot arribar a ser baixa, 

es col·locarà una protecció amb coquilla aïllant per evitar la possible exudació en els muntants i la 

congelació de l’aigua transportada, quan aquests muntants vagin encastats. 

 
4.7.10 La derivació particular 

 

Part del tub ascendent que, amb objecte de fer més difícil el retorn de l’aigua, fa la seva entrada 

juntament al sostre, en tot cas, a un nivell superior al de qualsevol dels aparells, mantenint-se 

horitzontalment a aquest nivell. D’aquesta derivació o d’alguna de les seves ramificacions arrenquen 

les canonades de recorregut vertical descendent cap als aparells. La derivació particular en tot el seu 

recorregut anirà convenientment encastada en les regates realitzades i protegides amb P.V.C corrugat. 

 

4.7.11 La derivació de l’aparell 

 

La derivació particular en la cambra humida anirà horitzontalment i d’ella es connectarà la derivació de 

l’aparell que l’alimentarà verticalment. 
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4.7.12 Protecció passiva de la xarxa enterrada 

 

Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient per evitar qualsevol tipus de perill i la 

rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment exempt de pedres o qualsevol altre 

tipus de material que pugui perjudicar a la canonada. 

Així mateix, l’ompliment de la mateixa es realitza amb materials que no malmetin ni ataquin a la 

canonada.  

 

4.7.13 Unions, juntes i accessoris 

 

Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris, es faran d’acord amb els materials 

en contacte i de manera que l’execució de les operacions es duguin a terme de forma que no es 

provoquin pèrdues d’estanqueïtat en les unions. 

 

En aquells casos en que no és possible la soldadura amb garanties d’estanqueïtat, s’utilitzaran unions 

roscades, sent sempre la rosca cònica i les juntes aniran segellades amb teflón assegurant la total 

estanqueïtat de la instal·lació. 

 

La canonada per tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de tal forma que 

s’assegurarà l’alineació i estabilitat de la mateixa per permetre la deformació d’aquesta degut als cops 

d’ariet i canvis de temperatura, pel qual aquestes subjeccions tindran una folgança que permeti la 

dilatació i la contracció de la canonada. 

 
 
Aquestes abraçadores hauran de ser del mateix material que la canonada, per evitar un par galvànic, o 

de plàstic. D’aquesta manera s’evitarà que es produeixin corrosions. 

 

Allà on els tubs puguin estar exposats a xocs aniran protegits per una beina de material resistent. 

En aquesta instal·lació s’utilitza el polietilè pel traçat soterrani. El polietilè utilitzat és el reticular PE- X b, 

degut a la seva major resistència a l’acció dels agents químics, són més dures i suporten pressions 

més elevades i temperatures fins a 70ºC.  

 

Per a la resta de la instal·lació s’utilitza el coure, fins i tot per la instal·lació d’A.C.S. 

 

 

 

 
 

4.7.14  Aïllament de canonades d’IFF. 
 

 
S’aïllaran totes les canonades d’aigua freda per evitar condensacions. Es deixaran sense aïllar les 

canonades de baixada d’alimentació als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub de PVC corrugat 

per facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte entre el material d’obra i les canonades. 

 

L’aïllament escollit és a base de coquilla sintètica de conductivitat térmica menor que 0,04 W/m² i de 10 

mm amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del mateix material. 

En els recorreguts exteriors la canonada aïllada anirà protegida amb recobriment d’alumini. 

 

Una vegada finalitzada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva 

de colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint sempre 

en els punts de registre, junt a vàlvules o elements de regulació. 

 
4.7.15 Aixetes 

 
S’utilitzaran a totes les cambres humides aixetes estalviadores d’aigua tant als lavabos com a la dutxa, 

els quals ja portin incorporat un sistema de reducció de cabal. Aquest tipus d’aixetes estalvien fins a un 

50% de l’aigua al obrir l’aixeta. 

En cas de no ser possible la utilització d’una aixeta amb el sistema incorporat, s’instal·laran un dels 

mecanismes següents: 

 

• Airejadors: Peces que s’acoblen a les aixetes substituïnt als filtres habituals i barregen aigua 

amb aire, produïnt un doll abundant i suau. Estalvien fins un 50 % d’aigua i energia. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Imatge12.Airejador. 
 

• Reductors de cabal: Redueixen el doll d’aigua. El doll oscil·la entre el 75 % i el 86 %. 
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Imatge13.Reductor de cabal dutxa. 
 

4.8 DISPOSICIONS GENERALS EN LES INSTAL·LACIONS INTERIORS 

 
Es prohibeix la instal·lació de cualsevol classe d’aparells o dispositius que, per la seva constitució o 

modalitat d’instal·lació, faci possible la introducció de qualsevol fluid en les instal·lacions interiors o el 

retorn, voluntari o fortuït, de l’aigua sortida d’aquestes instal·lacions. 

Es prohibeix l’entroncament directe de la instal·lació d’aigua a una conducció d’evacuació d’aigües 

utilitzades. 

Es prohibeix establir unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes de distribució 

pública i altres instal·lacions. 

En una canalització unida directament a la xarxa de distribució pública, es prohibeix la circulació 

alternativa d’aigua d’aquesta distribució i d’aigua d’un altre origen. 

 
L’aigua de la distribució pública i la d’altres procedències haurà de circular per conduccions diferents 

que no tinguin cap punt d’unió. 

Els elements de subjecció en instal·lacions vistes seran grapes separades segons el RITE, de manera 

que no flectin més de 2 mm. 

Quan s’hagi de travessar elements constructius es farà amb passamurs o passaforjats de plàstic, 

permetint que la canonada es mogui però sense danyar-la. 

En les derivacions individuals les exigències generals per a l’encastament són: 

 

– Les canonades no s’encastaran en envans de 5 cm. Com a mínim en parets de 7 i  10 cm. 

– S’ha d’evitar l’encastament en pilars, si s’hagués de fer es forraria amb morter i després es faria la        

   regata. 

– La canonada d’escomesa es passarà enterrada. 

– Les canonades no passaran mai per la cambra d’aire d’una paret. 

– No es passaran les canonades d’aigua pel terra. 

 
 

– Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran en un armari registrable. 

– Els tubs de distribució es passaran per sobre de portes i finestres. 

 

4.8.1 Disposicions relatives als aparells 

 

A la dutxa, lavabos, aigüeres, i en general, tots els recipients i aparells que de forma usual s’alimenten 

directament de la distribució de l’aigua, el nivell inferior de l’arribada de l’aigua ha d’abocar lliurement a 

20 mil·límetres, almenys, del nivell màxim del sobreeixidor. 

Es prohibeix la denominada alimentació "per sota", és a dir, l’entrada d’aigua per la part inferior del 

recipient. 

Les cubetes dels inodors no poden ser alimentades amb aigua de la distribució pública. 

 

Les vàlvules de descàrrega, que han de situar-se a 200 mil·límetres, com a mínim, per sobre del cantell 

superior de les cubetes, estaran proveïdes de dispositiu d’aspiració d’aire destinat a impedir qualsevol 

retorn de l’aigua. La secció de pas d’aire a través de les vàlvules d’aspiració no podrà en cap punt ser 

inferior a un centímetre quadrat i haurà d’estar sempre lliure. 

 

4.8.2 Dispositius per impedir el retorn 

 

L’escomesa de distribució d’aigua, la qual no està destinada exclussivament a necessitats 

domèstiques, ha d’estar proveïda d’un dispositiu antirretorn, així com una purga de control. En tots els 

casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d’un tipus aprovat pel Ministeri d’Industria, i s’instal·larà 

immediatament després del comptador. 
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5 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
 
 

5.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

La present memòria té per objectiu definir les característiques tècniques de la producció d'aigua calenta 

sanitària mitjançant captadors solars per al proveïment de l’edifici, segons les exigències actuals.  

 

 5.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de sis plantes: 3 Plantes 

d’aparcaments, Semisoterrani, Baixa i Pis. 

 

5.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

5.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 

 

          5.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

 

El subministre de l’aigua serà realitzat pel Servei d’Aigües de Matadepera. 

 

          5.6. NORMATIVA 

 

Per a la realització de la memòria s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents en la data de realització de la mateixa: 

 

 

 

 
 

• Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions 

Complementàries (ITC). 

 

• Normes UNE -EN 12975-1 

 

• Plec de Condicions Tècniques de I.D.A.E. 

 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 

 

• Reglament d’Aparells a Presió, Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP-11. 

 

• Codi tècnic de l’Edificació. Dins d’aquesta normativa, s’ha utilitzat el Document Bàsic de 

salubritat, en concret el HS 4 (Subministre d’aigua). 

 

• Codi tècnic de l’Edificació. Dins d’aquesta normativa, s’ha utilitzat el Document Bàsic de 

salubritat, en concret el HS 4 (Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària). 

 

• Diàmetres i espessors mínims de tubs de coure per a instal·lacions interiors de subministrament 

d’aigua. Ressolució del 14 de febrer de 1980, de la Direcció General de l’Energia (BOE núm. 58, 

07/03/1980). 

 

• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE). Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 186, 05/08/1998) (C.E. - BOE núm. 259, 29/10/1998) i posteriors modificacions de 

les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

• La directiva energètica a l’edifici (RITE), el Decret 21/2006 del 14 de febrer pel qual es regula 

l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 

• RD865/2003: 4 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènics-sanitaris per la prevenció i 

control de legionelosis. (BOE núm.171 del 18 de juliol). 

 

• Norma UNE 100030 “Prevención de legionela en instalaciones de edificios”. 

 

• Directives comunitàries CE. 
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• Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona i Annex sobre Captació Solar Tèrmica.  

 

• CTE DB HR Protecció davant al soroll (RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errors 

(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008). 

 
• Ordenança Municipal per a l’estalvi de l’aigua, elaborada l’any 2005 pel grup de Treball Nova 

Cultura de l’Agiua de la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, amb la col·laboració 

dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. 

 

 5.7 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 

 

La instal·lació objecte del projecte, està formada pel sistema de captació solar amb acumulador, un 

sistema de regulació i les xarxes de distribució d’ACS cap a les cambres humides. 

 
La instal.lació està composta per: 

 

– 1 captador FKB-1 S de la casa comercial Junkers. 

– 1 estructura de suport realitzada totalment en alumini. 

– 1 dipòsit de 150 l. 

– 1 caixa d’accessoris i canonades de connexió (acer inoxidable). 

– 20 litres de líquid, anticongelant (1 unitat de WTF 20 S). 

– Vas d’expansió incorporat en l’interior del dipòsit, que facilita el muntatge de l’equip i afavoreix la seva    

   estètica. 

– 2 Vàlvula d’esfera Roca mod. SERIE CUBO de ¾” 

– 1 Vàlvula de seguretat tarada i precintada a 6 bar. 

– 1 Vàlvula d’ompliment i buidatge. 

– 1 Grup de seguretat Roca mod FLEXBRANE I ¾”. 

– 1 Mesclador termostàtic de diàmetre ¾”. 

– 1 Purgador automàtic, Flexvent Super 1/2". 

– 1 termo elèctric de 50 litres de la casa comercial Saunier Duval. 

– El captador solar està alimentat per un muntant de xarxa IFF realitzat de coure rígid i de diàmetre    

   nominal 20/22.  

 

L’energia calorífica absorbida pel sistema de captació, és transmesa a l’acumulador, on es mescla el 

fluid calent amb aigua de la xarxa d’IFF. Depenent de la temperatura del fluid caloportador indicada per  

 

 
 
una sonda de temperatura, el terme elèctric pot actuar o no, aportant més aigua calenta o freda al 

circuit. 

 

5.7.1 Producció d’ACS Solar. 

 

5.7.1.1 Dades climàtiques de la zona. 

 

A  efectes de càlculs, els valors de la temperatura de l’aigua freda tant si prové de la xarxa pública o del 

subministrament propi és de 12 ºC i la temperatura de càlcul per l’aigua calenta es de 45 Cº. 

 

Taula 5.7.1.1.1. Dades climàtiques de la zona 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els valors de la radiació solar mitjana diària sobre una superfície (en MJ/m2·dia) són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM DE L’ANY 2010  

Mes Temperatura 
Mitjana    Màx.       Mín.  

Humitat 
Mitjana    Màx.       Mín.  

Gener 5.7         15.6        -5.0 78              100          29 
Febrer   7.1         17.2        -3,3 72              100          28 
Març   8.7         24.4        -5,0 68              100          11 
Abril 13.3         26.1         3,9 66              100          19 
Maig 15.3         31.1         4,4 69              100          26 
Juny 19.8         33.3       10,0 67              100          18 
Juliol 24.4         34.4       16,1 64              100          18 
Agost 22.9         30.0       16,7 70              100          39 
Setembre 19.6         28.3       10,0 72              100          30 
Octubre 16.2         26.1         5,0 62              100          19 
Novembre 8.8           22.8        -0.6 68              100          27 
Desembre 7.5           19.4        -2.8 71              100           16 
 
 

13.0         34.4        -5.0 69              100          11 
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Taula 5.7.1.1.2.Valors de la radiació solar mitjana  diària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.2 Necessitats 

 

Segons càlculs realitzats, s’estima el consum mitjà diari d’ACS en 100 litres/dia a una temperatura de 

preparació de 60 ºC. 

S’aplicarà la contribució solar mínima segons HE4, que és del 50 %. 

 

5.7.1.3 Sistema de captació. 

 

Està format pel captador FKB-1 S., el qual és l’encarregat d’absorbir la major part de radiació solar 

possible i transmetre-la al fluid caloportador. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 5.7.1.3.1 Característiques del captador solar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 
RADIACIÓ SOLAR SOBRE  

SUPERFÍCIE HORITZONTAL 
(MJ/M2•DIA) 

RADIACIÓ SOLAR SOBRE  
SUPERFÍCIE INCLINADA  

(MJ/M2•DIA) 
Gener 6 10,956 
Febrer 8,5 13,032 
Març 12,5 16,029 
Abril 16,9 18,075 
Maig 20,05 18,846 
Juny 22,3 19,772 
Juliol 21,9 19,916 
Agost 19,2 19,450 
Setembre 15,2 18,292 
Octubre 10,8 16,050 
Novembre 7,2 12,930 
Desembre 5,5 10,736 

TOTAL ANY 13,838 16,174 

TERMOSIFÓ 150 L  

Captador 1 X FKB-1 S 

Dipòsit  TS150-1 

Tipus de sistema Circuit indirecte 

Tipus d’intercanviador Doble envolvent (horitzontal) 

Capacitat total litres 158 

Volum acumulació circuit primari litres 13 

Volum acumulació circuit secundari litres 145 

Pmàx. treball circuit primari bar 2.5 

Pmàx. treball circuit secundari bar 10 

Diàmetre mm 580 

Longitud mm 1120 

Pes (buit) kg 71 

Recobriment exterior  Acer galvanitzat lacat 

Recobriment interior  Doble esmaltat 

Gruix d’aïllament mm 50 

Disposició del vas expansió  interior 

Volum vas expansió litres 3 

Protecció catòdica  ànode de magnesi 

Boca manteniment diàmetre mm 95 

Conexió resistència elèctrica  11/2” 

Sense brida per connexió de 
resistència elèctrica  Sí  
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Imatge11. Captador solar. 

 

Imatge12. Corba característica del captador solar. 

 

• Superfície de captació. 

 

En la determinació de la superfície de captació s’ha respectat  l’especificat a l’apartat 3.3.3.1 – 2 del 

Document Bàsic HE4 del CTE. 

 

• Disposició dels captadors solars. 

• Els captadors es dispondran en files segons la següent distribució: 

 

1fila d’1 captador 

 

 

 
 

En el connexionat dels captadors es respectarà l’indicat a l’apartat 3.3.2.2 del document bàsic HE4 del 

CTE. 

• Orientació i inclinació dels captadors. 

 

La radiació solar que incideix a la superfície útil del captador depèn de la seva situació respecte del Sol, 

per tant convé situar aquest de forma que al llarg del periode de captació aprofiti al màxim la radiació 

solar incident. 

El captador s’orientarà cap al sud, amb una inclinació de 40º  respecte a l’horitzontal.  

 

Taula 5.7.1.4 Orientació i inclinació del captador 

 

 

 

 

 

 

• Separació entre files de captadors i distància a objectes propers. 

 

Sempre que hi hagi més d’una filera de captadors o entre captadors i un obstacle determinat, per evitar 

la influència d’una filera sobre una altra, pel que fa a la producció d’ombres d’uns sobre d’altres, 

s’aplicarà la distància entre els captadors igual a la següent expressió: d = 2 x h, on: 

 

 d = distància entre fileres. 

 h = alçada de l’obstacle, des del pla de l’extrem inferior del captador. 

 

 

Imatge13. Distància entre captadors solars i obstac les. 

CONCEPTE 
Localització Matadepera 
Latitud 41° 35' 59" 
Longitud 2° 1' 41" 
Altitud 423 m 
Orientació panells Sud 
Inclinació panells 40º 
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Degut a que en aquest cas només existeix un únic captador solar i no hi ha fileres, aquest càlcul es 

tindrà en compte pels obstacles que puguin haver a coberta: 

 

d= 2 x h; 2 x 1.59= 3.18 m. 

 

• Estudi d’ombres. 

 

Per a un correcte aprofitament de l’energia solar, el camp de captació ha d’ubicar-se de manera que 

s’eviti la projecció d’ombres sobre aquest que pugui reduir sensiblement l’aportació solar. 

 

Es detallen a continuació les pèrdues calculades, així com els requisits de pèrdues límit incluits a 

l’apartat 2.4 del document bàsic HE4 del CTE. 

 

Taula 5.7.1.5 Pèrdues límit 

 

5.7.1.4 Circuit. 

 

Aquesta instal·lació es realitza mitjançant un circuit tancat format per una sèrie de canonades i uns 

elements de seguretat i mesura corresponents. 

No será necessària una potencia eléctrica pel bombeig d’aigua del circuit primari.  

En aquest apartat es recullen tots els elements que permeten la correcta circulació del líquid 

caloportador des del captador solar fins el punt de consum. 

 

5.7.1.5 Canonades. 

 

Les canonades a instal·lar seran de coure, capaces de suportar les condicions màximes de 

funcionament de la instal·lació. 

 

 

 

 
 

No s’ha considerat la possibilitat d’emprar materials plàstics per a les canonades donat que per a les 

temperatures elevades que es poden aconseguir no resulta adequats. 

 

5.7.1.6 Aïllament de les canonades. 

 

Totes les canonades hauran d’anar aïllades amb un aïllament que cumpleixi la normativa existent ITE 

03.1 RITE. 

 

Per a les canonades que discorrin per l’exterior, es protegirà l’aïllament contra els raigs ultravioleta i els 

agents atmosfèrics, mitjançant un recobriment d’alumini exterior. 

 

5.7.1.7 Líquid caloportador. 

 

El fluid de treball triat és el glicol etilènic barrejat amb l’aigua de circulació per a prevenir la formació de 

gel en el circuit, ja que la temperatura mínima a Matadepera sol trobar-se entorn als -5 ºC. L’ús de 

barreges amb un punt de congelació baix produeix una variació de les principals característiques 

termodinàmiques de les unitats. 

 

Segons el RITE en el seu ITE 10.1.4, en zones amb risc de gelades s’utilitzarà aigua desmineralitzada 

amb anticongelants i inhibidors de la corrosió no tòxics. 

L’ús de glicol etilènic en l’aigua del sistema té els següents efectes: 

 

-La barreja d’aigua i glicol produeix calor específic inferior; per consegüent, es redueix la potència  dels 

bescanviadors de calor (unitats interiors, encarregades de refredar el líquid). Aquesta reducció s’ha de 

compensar, en part, augmentant el fluxe. 

 

- La barreja d’aigua i glicol té una densitat (pes) i viscositat (fricció interna) superiors a l’aigua corrent; 

això significa que augmenta la pèrdua de càrrega total causada pel líquid de transferència tèrmica. 

El tamany de la bomba ha d’augmentar-se amb relació a les bombes que s’utilitzen en els sistemes 

corrents d’aigua. 

 

5.7.1.8 Vas d’expansió. 

 

Tota instal·lació solar requereix d’un vas d’expansió donat que es tracta d’un circuit tancat sotmès a 

variacions de temperatura, pressió i volum. 

 PÈRDUES (%) 
PÈRDUES LÍMIT SEGONS HE4 (%) 

GENERAL SUPERPOSICIÓ INTEGRACIÓ 
ARQUITECTÒNICA 

Orientació i inclinació 0.0 10 20 40 
Ombres 0.0 10 15 20 
Totals 0.0 15 30 50 
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El dimensionament d’aquest element depèn del volum del captador solar i el volum total del circuit, així 

com de l’altura a la que treballa en la instal·lació i la pressió de tara de la vàlvula de seguretat. 

 

En aquest cas, el vas d’expansió es troba incorporat en l’interior del dipòsit, la qual cosa, facilita el 

muntatge de l’equip i afavoreix la seva estètica. 

 

5.7.1.9 Elements de mesura. 

 

• Mesclador termostàtic. 

• Manòmetre d’escala 0 a 4 bars. 

• Cabalímetre òptic. 

• Termòmetres d’esfera.                                    

 

 

                                Imatge17. Mesclador  termostàtic  

5.7.1.10 Valvuleria.                                                        

 

• 1 Vàlvula de seguretat tarada i precintada a 6 bar. 

• Vàlvules de tall manuals i de buidat. 

• Vàlvula anti-retorn desbloquejable. 

• Vàlvula de pas. 

• Vàlvula esfera. 

 

5.7.1.11 Sistema d’acumulació. 

 

Com el consum de l’energia produïda no es realitza de forma simultània al de la seva generació, és 

necessari emmagatzemar l’energia produïda en un dipòsit acumulador. Aquest haurà d’anar aïllat 

tèrmicament per evitar la pèrdua de calor i la superfície interna degudament tractada per augmentar la 

seva higiene i evitar la corrosió. 

Aquest anirà acoblat al propi captador, amb una capacitat de 150 litres. 

 

Incorpora un panell de control amb termòmetre termostat de regulació i un ànode de magnesi amb 

mesurador de càrrega per a la protecció catòdica. 

Els acumuladors per ACS que estiguin en contacte amb aigua potable, hauran de cumplir els requisits 

de UNE EN 12897: 

 
 

� Preferentment, han de ser verticals i la relació altura / diàmetre ha de ser major de dos per 

afavorir l’estratificació en el seu interior. 

� En cas d’estar connectat amb la xarxa d’aigua tindran termòmetre visible. 

� La connexió d’entrada des de captadors o bescanviador extern es realitzarà a una altura 

compresa entre el 50% i el 75% de l’altura total. 

� Es recomana que l’entrada d’aigua d’alimentació de consum estigui equipada amb una placa 

deflectora per afectar a l’estratificació el menys possible. 

 

L’acumulador té dues entrades auxiliars, una d’aigua freda i una altra d’aigua calenta que prové del 

termo auxiliar, llavors quan l’aigua entra en el dipòsit, una sonda de temperatura analitza la temperatura 

de l’aigua i si és baixa es mesclarà amb l’aigua calenta del termo, i si la temperatura de l’aigua 

sobrepassa la temperatura actuarà l’aigua freda de xarxa aconseguint així la temperatura adequada. 

 

 Taula 5.7.1.11.1 Característiques i parts de l’acu mulador  

DIPÒSITS HORITZONTALS DE DOBLE ENVOLVENT 

Acabat interior en doble vitrificat, per obtenir la major higiene en el servei d’aigua calenta. 

Vas expansió incorporat en l’interior del dipòsit, que facilita el muntatge de l’equip i afavoreix la 
seva estètica. 

Ànode de magnesi incorporat, que juntament amb el doble esmaltat interior proporciona una 
excel·lent durabilitat. 

 
1. Aïllament en poliuretà (50 mm.) 
2. Coberta en acer galvanitzat lacada. 
3.Connexió per a vàlvula de seguretat   
   primari (2,5 bar) 
4.Bescanviador de calor de doble  
   envolupant. 
5. Connexió per a ompliment i ventilació. 
6.Dipòsit interior esmaltat (2,5 - 3 mm. de  
   gruix) 
7. Brida amb connexió resistència elèctrica 
G 1 1/2“ (models TS 150-1 I, TS 200-1 I i   
    TS 300-1 I). 
8. Ànode de magnesi. 
9. Deflector per afavorir l'estratificació. 
10. Entrada d'aigua freda (XARXA). 
11. Retorn primària solar. 
12. Sortida a.c.s. 
13. Connexió del bescanviador al vas d'expansió. 
14. Vas d'expansió integrat 3 litres (en groc). 
15. Anada primari solar. 
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5.7.1.12 Sistema de recolzament auxiliar. 

 

El sistema de recolzament es realitzarà mitjançant un termo elèctric, que en cas que la temperatura 

disminueixi per sota de la òptima pel consum, s’activarà per tal de mantenir la temperatura adequada 

pel consum, és a dir, 45ºC. 

 

5.7.2 Esquema de la instal·lació. 

 

 
Imatge18. Esquema de la instal·lació. 

 

5.7.3 Distribució d’ACS per l’edifici. 

 

La xarxa d’ACS a 60º parteix de la coberta. Descendeix per la derivació per planta una canonada 

principal de coure rígid de diàmetre nominal 20/22.  

 

Parteix del dipòsit acumulador de 150L i descendeix verticalment, derivant i alimentant a la cambra 

humida de la següent manera: 

 

-En planta primera proveeix al bany B9 a una altura de 2,65m amb tub de coure rígid de diàmetre 

nominal de 20/22. 

 

 
 

5.7.4 Distribució d’ACS a l’interior de la cambra humida. 

 

La derivació individual cap a cada cambra humida es realitzarà a una altura de 2,65m. S’utilitzarà 

passamurs, per a que la canonada entri dins de la cambra, deixant una petita folgança per a possibles 

dilatacions i contraccions. 

 
 
La derivació interior serà de coure rígid amb un diàmetre nominal 20/22. 

 

A l’entrada de la cambra, es disposa d’una clau de tall d’índex vermella, la canonada anirà encastada a 

la paret i s’utilitzaran colzes de coure per a les derivacions a l’aparell sanitari. 

S’alimentarà amb aigua calenta sanitària: 

 

• 1 Dutxa, amb una derivació individual de coure rígid encastat en paret amb un diàmetre nominal 

20/22. 

 

Cada aparell sanitari disposa de la seva pròpia clau de tall. 
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 6  INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ  

 
6.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El present projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de sanejament 

per a, en conformitat amb la normativa vigent, realitzar l’evacuació d’agiua en un edifici destinat a ser 

un casal de cultura. Per el disseny i càlcul d’aquestes instal·lacions es tindrà en compte el que marca el 

CTE-HS 5, evacuació d’aigües, juntament amb el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 

l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, així com tota la normativa que li sigui 

d’aplicació. 

 

6.2  SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de tres plantes: Semisoterrani, 

Baixa i Primera. 

 

6.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

6.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 

 

          6.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

 

El subministre de l’aigua serà realitzat pel Servei d’Aigües de Matadepera. 

 

         6.6. NORMATIVA 

 

Per a la realització de la memòria s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents en la data de realització de la mateixa: 

 
 

• Codi tècnic de la Edificació. Dins d’aquesta normativa s’ha utilitzat el Document Bàsic de 

salubritat, en concret el HS 5 (Evacuació d’aigües). 

 

• Ordenança Municipal per a l’estalvi de l’aigua, elaborada l’any 2005 pel grup de Treball Nova 

Cultura de l’Aigua de la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, amb la col·laboració 

dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. 

 

• NTE-ISA Instal·lacions de salubritat. Clavegueram. 

 

• NTE-ISA Instal·lacions de salubritat. Sanejament en edificis. 

 

• NTE-ISA Instal·lacions de salubritat. Ventilació. 

 

• Normes UNE, per a canonades de PVC: UNE-EN 1453 i 1329 per evacuació d’aigües residuals i 

pluvials; UNE-EN 607 per a canalons d’aigües pluvials; UNE-EN 12200 per a baixants de 

pluvials; i UNE-EN 1401 per a connexió a xarxa de sanejament. 

 

• Normes UNE, per a canonades de PVC: UNE-EN 1453 i 1329 per evacuació d’aigües residuals i 

pluvials; UNE-EN 607 per canalons d’aigües pluvials; UNE-EN 12200 per a baixants de pluvials; 

i UNE-EN 1401 per a connexió a xarxa de sanejament. 

 

• Norma Tècnica de l’Edificació NTE, capítol de Sanejament ISS de l’any 1973. 

 

• En general totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la 

posada en servei d’instal·lacions d’evacuació en edificis i xarxa de sanejament. 

 
6.7   DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

El sistema proposat és el denominat separatiu, és a dir, les derivacions i baixants són independents per 

a aigües residuals i pluvials, i cada xarxa de canalitzacions es connecta de forma independent amb 

l’exterior corresponent. S’ha triat aquest sistema ja a Matadepera existeixen dues xarxes de 

clavegueram públic. 

Els baixant d’aigües pluvials recullen l’aigua de les cobertes i la condueixen a una xarxa general. 
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Els baixants d’aigües fecals i grises recullen l’aigua dels inodors, lavabos, dutxes, abocadors i 

rentaplats i la condueixen a la xarxa general. 

 

Això suposarà la instal·lació de dos conduccions tipològicament diferents, una per a les aigües pluvials i 

una altra per a les aigües fecals i grises. Els col·lectors de la xarxa de pluvials, residuals i d’aigües 

grises es mantindran independents culminant el seu recorregut cada un en una arqueta habilitada per a  

tal finalitat, connectant-se cadascuna a la xarxa de clavegueram que li pertoqui. 

 
Aquesta solució presenta l’avantatge de que, en cas de fort xàfec, és pràcticament impossible un 

omplert dels baixants i la consegüent posta en càrrega de les mateixes evitant l’anomenat "efecte de 

col·lapse hidràulic". Pel que fa als baixants d’aigües residuals i aigües grises, incluoran una xarxa de 

ventilació primària. No farà falta ventilació secundària ni terciària ja que la norma no ho precisa per les 

característiques de l’edifici. 

 

Les derivacions d’evacuació interior escometran als aparells mitjançant el sistema de sifó individual. En 

resum, hi haurà dos tipus de baixants diferents en funció de les aigües que reben i la zona on es trobin. 

Pel que fa als materials escollits: hi haurà canonades de PVC de sèrie calenta per a les columnes 

d’aigües residuals, pel baixant de pluvials s’utilitzarà el PVC segons norma UNE-EN-329-1 per 

aplicacions tipus B, amb accessoris d’unió encolats o mitjançant junta elàstica del mateix material.  

Es realitzaran les següents arquetes enterrades al terreny al llarg de la instal·lació: 

 

• Arquetes a peu de baixant: Es construiran a la part inferior de tots els baixants. Les seves 

dimensions són variables degut al número de baixants que recullen i a la pendent dels 

claveguerons. 

 

• Arquetes de pas: Es realitzaran en tots els punts d’unió horitzontals entre claveguerons. Seran 

del tipus sifònica. 

 
 

• Arquetes sifòniques: Es realitzaran dues, una en el col·lector principal d’aigües fecals i una altra 

al col·lector principal d’aigües pluvials. És l’últim punt registrable de la instal·lació abans de la 

seva connexió amb el clavegueram. 

 
Totes aquestes arquetes seran prefabricades de PVC de la casa comercial Hidrostank.  

 

 

 
 

  

Imatge19. Arqueta sifònica.  

 

6.7.1 Descripció de la xarxa d’aigües pluvials. 

 
• Flux d’evacuació d’aigües pluvials: 

 

El disseny del sistema d’evacuació d’aigües pluvials es realitzarà basant-se en el criteri de flux en 

canonada plena sota condicions de règim uniforme. 

És convenient tenir present en el disseny de la xarxa que la velocitat mínima necessària per a mantenir 

en suspensió, en l’aigua pluvial, tots els residus sòlids que transporta, és d’1 m/s, en contra dels 0.6 

m/s necessaris per a les aigües fecals. 

 

• Corbes d’intensitat pluviomètrica: 

 

Per a l’estudi d’una xarxa d’evacuació d’aigües pluvials d’un edifici és necessari el coneixement de la 

intensitat, duració i freqüència de la pluja. 

Per a això s’ha utilitzat la taula d’Obtenció de la intensitat pluviomètrica del Document Bàsic HS 

Salubritat (Evacuació d’aigües). 

 
• Canalons: 

 

Les aigües pluvials procedents de la coberta es reculliran mitjançant uns canalons de PVC 

semicirculars i amb subjeccions metàl·liques. 

 
Aquestes aigües són canalitzades fins els baixants més pròxims que a tal efecte es disposaran a 

l’edifici. 

 

Les dimensions dels canalons depenen de la superfície de coberta que recullen. En aquest cas els 

canalons tenen diàmetre de 110 i 200mm. 

La pendent utilitzada és del 2%. 
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Segons la geometria de l’edifici i el número de cobertes, surten 6 canalons de diàmetres diferents i de 

diverses longituds. (Vegeu en càlculs). 

 

• Embornals sifònics: 

 

A les cobertes planes s’ha previst instal·lar embornals sifònics per a la recollida d’aigües, i reixes de 

recollida segons els casos. Aquests embornals també canalitzen l’aigua fins a uns baixants pròxims a 

ells. 

 

Les dimensions dels embornals depenen de la superfície de coberta plana que recullen, els diàmetres 

dels quals oscil·len entre 50 i 75  i estaran realitzats o de PVC o metàl·lics. 

 

• Baixants d’aigües pluvials: 

 
El material emprat per a la xarxa de baixants serà el tub de PVC segons norma UNE EN-329-1 per a 

aplicacions tipus B, amb accessoris d’unió encolats o mitjançant junta elàstica del mateix material. 

 

Per a la recollida de les aigües des dels canalons, es disposarà una sèrie de baixants. La solució 

apareix reflexada en els corresponents plànols. 

La subjecció dels baixants es realitzarà de forma que les subjeccions actuïn única i exclussivament 

com suports-guía (punts lliscants).  

L’assignació dels diàmetres dels baixants es farà en funció de la superfície de coberta a evacuar i per a 

una intensitat pluviomètrica de 110 mm/h. 

A peu de cada un dels baixants s’instal·larà una arqueta de registre amb la finalitat d’obtenir accés a la 

mateixa en cas d’obstrucció del baixant. 

Es disposa de 16 baixants pluvials i els diàmetres dels quals són de 50 i 75 mm, depenent dels casos. 

 
• Arquetes a peu de baixant: 

 

Es col·locaran arquetes a peu de baixants verticals. 

 

Les arquetes a construir s’executaran segons detalls constructius i tindran unes dimensions de 40x40 

cm amb una profunditat variable en la trobada amb cada col·lector degut a la pendent que porten 

aquests. seran prefrabicades de polipropilè de la casa comercial Hidrostank.  

 

 

 
 

Les arquetes podran ser registrables o no registrables, depenent del cas, segons s’explica en el plec 

d’especificacions tècniques, anomenant registrables aquelles arquetes que és possible el seu accés 

des de la solera pavimentada de la planta on s’executa la xarxa de claveguerons. 

 

• Arquetes de pas: 

 

També es realitzaran arquetes per a trobada de col·lectors o al mig de trams excessivament llargs. 

 

Les arquetes a construir s’executaran segons detalls constructius i tindran unes dimensions variables 

en la trobada amb cada col·lector degut a la pendent que porten aquests. Seran prefrabicades de 

polipropilè de la casa comercial Hidrostank.  

Les arquetes podran ser registrables o no registrables, depenent del cas, segons s’explica en el plec 

d’especificacions tècniques, anomenant registrables aquelles arquetes que és possible el seu accés 

des de la solera pavimentada de la planta on s’executa la xarxa de claveguerons. 

 

• Arqueta sifònica: 

 
Es realitzarà una arqueta sifònica a 50 cm de la xarxa de clavegueram d’aigües pluvials. Aquesta 

arqueta té la funció de fer de barrera per a que olors i gasos no circulin en sentit contrari i apareguin a 

l’edifici. 

Seran prefabricades de polipropilè de la casa comercial Hidrostank. Les seves dimensions són: 

60x60x90cm. 

 
• Xarxa de col·lectors d’aigües pluvials: 

 

Des de les arquetes de registre anteriorment comentades s’ha disenyat una xarxa de col·lectors 

separatius per a evacuar les aigües pluvials fins la xarxa general de clavegueram de la urbanització. 

 
Aquesta xarxa de col·lectors discurrirà enterrada. La canalització enterrada estarà construïda en PVC 

corrugat de doble paret i comptarà amb les arquetes de registre o pous necessaris per a garantitzar 

l’accés senzill a tot punt de la xarxa en cas d’obstrucció o neteja. 

 

La pendent dels col·lectors, serà com a mínim de l’1% en tot el seu recorregut per a millorar i facilitar 

l’evacuació. 

 
La xarxa de claveguerons una vegada a l’exterior de l’edifici efectuarà un recorregut el més continu 

possible, és a dir, amb pendent única, fins escometre a la xarxa de clavegueram. 
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La solució d’evacuació d’aigües apareix convenientment detallada tant a l’apartat de càlculs com en els 

plànols. 

 

Els diàmetres dels col·lectors són de 90 mm menys en els últims trams que oscil·len entre els 110 i 160 

mm. 

 

6.7.2 Descripció de la xarxa d’aigües fecals i grises. 

 
• Desguassos i derivacions: 

 

Els desguassos d’aparells sanitaris i derivacions constitueixen la part inicial de la instal·lació de 

sanejament. 

Està formada pels sifons i conductes que recullen l’aigua abocada en els diferents aparells sanitaris i la 

condueixen horitzontalment, amb certa pendent, fins al baixant. 

 

Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual per a evitar la transmissió d’olors des de la 

xarxa de sanejament a l’interior de l’edifici. 

 

Les instal·lacions de desguàs de les cambres humides es realitzaran amb canonada de PVC, EN1453 

Sèrie B, capaç de resistir descàrregues intermitents d’aigua a 95ºC, amb espessor de paret de 3,2 mm. 

 

El desguàs dels aparells sanitaris s’efectuarà pel fals sostre de la planta inferior fins connectar al 

baixant. També s’admetrà la solució de trams de desguàs encastats en els aparells en suspensió que 

es trobin pròxims als baixants. 

 
 
Els diàmetres dels desguassos dels diferents aparells obeïran a la relació indicada en càlculs. 

 

Totes les derivacions o desguassos es muntaran de forma que disposin de la màxima pendent per 

obtenir un mínim de temps de descàrrega en els aparells. 

 
Els inodors vertiran al baixant més proper. A ser possible el recorregut serà menor que 1 m a través del 

tub de connexió, no directament, per el que si ha d’atravessar el forjat o mur, s’haurà de col·locar un 

passamurs ple de material elàstic i impermeable entre aquest i el tub de connexió per a permetre el 

lliure moviment del mateix sense  perjudicar les juntes per rigidització excessiva d’aquestes. 

 

 

 
 

En conclusió, es disposa de 23 derivacions d’inodors amb diàmetre 110, 20 lavabos amb diàmetres de 

40, 1 derivació de dutxes amb diàmetre 40, 1 aigüera amb diàmetre 40, 2 rentavaixelles amb diàmetre 

50, 3 abocadors amb diàmetre 110 i 12 urinaris amb diàmetre 40.  

 
• Baixants d’aigües fecals. 

 

Els baixants són els conductes verticals que recullen les aigües residuals des dels tubs de connexió 

d’inodors i les condueixen fins els col·lectors horitzontals situats a les zones inferiors de l’edifici fins a 

les arquetes a peu dels propis baixants per la seva posterior evacuació. 

Cada baixant es projecta amb ventilació principal. 

 

Es precisan un total de 12 baixants. La coronació d’aquests baixants, s’efectua de la següent manera, 

augmentant la seva longitut 1,30 metres per sobre de la línia de coberta per aconseguir una ventilació 

primària i única. 

 

Aquesta disposició garantitza una ràpida i adequada evacuació de les aigües sense que es produeixi 

desifonaments amb esplai d’olors. 

 

Les unions entre baixants es realitzaran de dos tipus, encolades i amb anells dilatadors en aquells 

punts on es prevegui la necessitat d’absorbir dilatacions, amb un mínim d’un anell dilatador per planta. 

 

Se subjectaran als diferents paraments mitjançant suports galvanitzats en calent, no permetent-se 

falcadures d’obra. En aquells punts en els que es prevegi la necessitat d’absorbir esforços de dilatació, 

els suports es col·locaran amb la suficient folgança per a permetre el moviment de les canonades. 

Principalment els suports es realitzaran en els accessoris de la xarxa. 

 
La dimensió dels 12 baixants  d’aigües fecals és de diàmetre 110, a excepció d’un d’ells que és de 60. 

 
• Arquetes a peu de baixant: 

 

Es col·locaran arquetes a peu de baixants verticals. 

 

Les arquetes a construir s’executaran segons detalls constructius i tindran unes dimensions de 50x50 

cm amb una profunditat variable a l’encontre amb cada col·lector degut a la pendent que porten 

aquests. Seran prefrabicades de polipropilè de la casa comercial Hidrostank. 
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Les arquetes podran ser registrables o no registrables, depenent del cas, segons s’explica al plec 

d’especificacions tècniques, anomenant registrables aquelles arquetes que és possible el seu accés 

des de la solera pavimentada de la planta on s’executa la xarxa de claveguerons. 

 

• Arquetes de pas: 

 

També es realitzaran arquetes per a la trobada de col·lectors o en mig de trams excessivament llargs. 

Les arquetes a construir s’executaran segons detalls constructius i tindran unes mesures de 40x40 cm 

amb una profunditat variable en la trobada amb cada col·lector degut a la pendent que portin aquests.  

seran prefrabicades de polipropilè de la casa comercial Hidrostank. 

 

Les arquetes podran ser registrables o no registrables, depenent del cas, segons s’explica al plec 

d’especificacions tècniques, anomenant registrables aquelles arquetes que és possible el seu accés 

des de la solera pavimentada de la planta on s’executa la xarxa de claveguerons. 

 

• Arqueta sifònica: 

 

Es realitzarà una arqueta sifònica a 50 cm de la xarxa de clavegueram d’aigües fecals. Aquesta arqueta 

té la funció de fer de barrera per a que olors i gasos no circulin en sentit contrari i apareguin a l’edifici. 

 

Seran prefrabicades de polipropilè de la casa comercial Hidrostank. Les seves dimensions són: 

70x60x90 cm. 

 

• Col·lector  principal. Claveguerons: 

 

Els col·lectors pertanyen a l’última part de la instal·lació de sanejament de l’edifici i estan constituïts pel 

conjunt de tubs horitzontals, amb certa pendent, i altres elements (arquetes, etc.) que evacuaran les 

aigües residuals des del peu de baixants fins la xarxa pública de clavegueram a través de l’escomesa.  

 
En aquest projecte es considerarà que comprèn des dels últims punts de recollida vertical de l’edifici 

fins als punts d’unió amb la xarxa de clavegueram públic. 

Els desplaçaments dels baixants i la xarxa horitzontal de col·lectors penjats de sanejament es 

realitzaran amb canonada de PVC, segons norma UNE-EN 1329-1 tipus BD, amb accessoris del 

mateix material encolats o mitjançant junta elàstica. El seu traçat queda indicat en els plànols  

 

 
 

corresponents del projecte amb pendents mínimes del 2% fins la seva connexió amb la xarxa de 

clavegueram d’aigües residuals. 

 

La xarxa d’evacuació exterior a l’edifici és individual, i disposa d’una xarxa de col·lectors de PVC 

enterrada que desemboca al col·lector municipal disponible, la ubicació del qual ve reflexada als 

plànols. 

 

La xarxa de claveguerons una vegada a l’exterior de l’edifici efectuarà un recorregut el més continu 

possible, és a dir, amb pendent única, fins escometre a la xarxa de clavegueram. Els diàmetres dels 

col·lectors es poden observar en els plànols adjunts a aquesta documentació. 

 

• Bombes trituradores 

 

Degut a què els sanitaris de la planta soterrani -2 es troben per sota de la xarxa d’evacuació d’aigües 

fecals, és necessari la col·locació d’unes bombes encarregades de bombejar aquestes aigües cap a la 

xarxa d’evacuació. 

 

S’instal·laran dues bombes trituradores, una per a cada cambra sanitària, model Clean WG, de la casa 

comercial Espa, les característiques de les quals es detallen a continuació: 

 

-Més estètic i discret gràcies al seu innovador disseny compacte, a la seva reduïda grandària, al seu 

funcionament silenciós i al seu sistema de ventilació sense olors amb filtre de carbó actiu. 

 

-Compacte, discret i adaptable. Disseny modern, compacte i simètric per minimitzar l'impacte visual de 

l'equip en la instal·lació. 

-Les seves dimensions permeten la instal·lació en qualsevol model de WC existent al mercat. El seu 

disseny permet ocultar les entrades d'aigües grises no utilitzades. 

 

-Molt pràctic: evita la instal·lació d'una canonada per evacuar olors. 

 

-Més polivalent perquè un sol model soluciona una gran varietat d'emplaçaments difícils i d'ubicacions 

tècnicament complexes, com ara nivells inferiors al clavagueram, nivells iguals al clavagueram amb 

separació horitzontal, etc. 
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-Més higiènic de reparar i mantenir, ja que el seu innovador sistema enregistrable permet realitzar el 

manteniment sense necessitat de desmuntar les canonades i sense contacte amb les aigües brutes. 

 

-Fàcil manteniment de la bomba trituradora. 

 

-Més prestacions perquè permet múltiples connexions: vàter, lavabo, dutxa, banyera, bidet, 

rentavaixelles, rentadora, aigüera... 

 

-Més potent i eficaç, perquè incorpora una bomba especial ESPA d'alt rendiment i 0’4 Kw, capaç 

d'impulsar les aigües brutes fins a 6 metres en vertical i fins a 65 metres en horitzontal. 

 

 
 

Imatge 20 .Sistema Clean WG 
 

 

Pel que fa a les característiques tècniques: 

 
-Connexió directa inodor: DN 100. 

-Manxa segons normes EN 33 i EN 37. 

-Diàmetres entrades aigües grises: DN 40 o 32 

-Vàlvula antiretorn principal i clapetes en les entrades d'aigües grises 

-Sortida de ventilació amb filtre i vàlvula de seguretat 

-Tub d'impulsió recte per a sortides DN 25 o 32. Orientable. 

-Vàlvula antiretorn en el tub de sortida del dipòsit 

-Segons norma EN 12050-3. 

-Classe de protecció: IP 44 

 
 

1 Dipòsit (capacitat 6 litres) 

2 Bomba trituradora 

3 Manxa connexió WC 

4 Tapa filtro 

5 Entrades d'aigües grises 

6 Canonada impulsió orientable 

7 Cable alimentació 

 
 
 
 
 

                     Imatge 21. Interior Sistema Cl ean WG 
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7 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 
 

7.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte de la present memòria és la descripció i justificació del conjunt d’elements de la instal·lació de 

gas, amb la finalitat de cumplir amb la corresponent normativa vigent, per a un edifici destinat a Casal 

Cultural. 

 

7.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de sis plantes: 3 Plantes 

d’aparcament, Semisoterrani, Baixa i Pis. 

 

7.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

          7.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 

 

          7.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

 

El subministre de gas serà realitzat per la companyia distribuidora Gas Natural. 

 

          7.6. NORMATIVA 

 

• Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials 

(Reial Decret 1853/1993, 22 d’octubre) 

 

 

 
 

• Reglament d’aparells que utilitzen el gas com a combustible (Reial Decret 494/1988 del 20 de 

maig del 1988- B.O.E. 25de maig del 1988) 

 

• Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves Instruccions Tècniques Complementàries 

 
• Reglament General del Servei Públic de gasos combustibles 

 

• Llei 34/1998, de 8 d'octubre, del sector d’hidrocarburs 

 
• Decret 2913/1973, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de servei públic de 

gasos combustibles. (Derogat parcialment) 

 
• Decret 291/1991, d’11 de desembre, sobre l’aplicació de la normativa vigent amb les 

instal·lacions receptores de gasos combustibles 

 
• Decret 317/1993, de 9 de novembre, manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de 

gasos liquats de petroli (GLP) 

 
• Ordre de 28 de març de 1996, procediment d’actuació de les empreses instal·ladores, de les 

EIC i dels titulats en les instal·lacions de gasos combustibles 

 
• Instrucció sobre instal·ladors autoritzats de gas i empreses instal·ladores (O.M. 17 de desembre 

del 1985- B.O.E. 9 de gener del 1986) 

 
• Instrucció 3/1999, de 3 de desembre, de la Direcció General d’Energia i Mines, sobre 

l’autorització d’instal·lacions de distribució de gas 

 
• Instrucció 1/2007, de 28 de febrer, de la Direcció General d’Energia i Mines, sobre procediment 

administratiu per a l’aplicació a la Comunitat Autònoma de Catalunya del RD 919/2006, de 28 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles 

gasosos i les seves Instruccions Tècniques Complementàries 

 
• Instrucció 5/2007, de 15 de maig, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixen 

els models de documents per a les instal·lacions receptores de combustibles gasosos segons 

l'aplicació del nou Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries, aprovat pel RD 919/2006, de 28 de juliol  
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• Ordre del 29 de març del 1974 sobre normes bàsiques d’instal·lacions de gas en edificis 

 
• Odre 17 de desembre del 1985, pel que s’aprova la Instrucció sobre documentació i posada en 

servei de les instal·lacions receptores de gasos combustibles i la instrucció sobre instal·ladors 

autoritzats de gas i empreses instal·ladores (B.O.E. 26 d’abril del 1986) 

 
• Manual d’instal·lacions receptores. Editorial Gas Natural 

 
• Normes tecnològiques del Ministeri de la Vivenda (nte.-isv/1975) sobre construcción de 

conductes d’evacuació i xemeneies (B.O.E.de 5 i 12 de juliol del 1975) 

 
• Ordenança de seguretat i higiene en el treball (O.M. de 9 de març dek 1971) 

 
• Normes UNE que cal considerar: 

 
- UNE 60601/2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor o fred o per a 

cogeneració, que utilitzen combustibles gasosos 

- UNE 60620/2005 Instal·lacions receptores de gas natural subministrades a pressions 

superiors a 5 bar 

- UNE 60670/2005 Instal·lacions receptores de gas subministrades (normativa principal que 

afecta a aquesta instal·lació) 

 

7.7. DESCRIPCIÓ GENERAL 

 

La instal·lació de gas de la planta baixa del Casal de cultura de Matadepera pretén donar 

subministrament de gas a la cuina. 

Comprendrà la instal·lació del tallo, l’armari de regulació, el comptador en la façana de l’edifici, i les 

connexions fins als aparells consumidors. 

 

7.7.1 Tipus i classe d’instal·lació receptora 

 

El subministrament de Gas Natural es realitzarà per l’empresa Gas Natural a partir de la xarxa de 

distribució existent en MPB, a través d’una escomesa que inclou la clau d’escomesa que és accessible 

des de l’exterior de la propietat i identificable, que interromp el pas del gas a la instal·lació receptora. 

Des de la xarxa de distribució en MPB la pressió es regula en una E.R., la qual es distribueix a una 

pressió d’entre 1 i 5bar. La pressió de sortida del regulador serà de 22mbar, en funció de la pressió 

amb la que es vulgui arribar als aparells de consum. 

 
 

La instal·lació receptora objecte d’aquest projecte estarà formada per: 

 

• Escomesa de polietilè enterrada 

• Comptador ubicat en un armari situat en el límit de l’edifici 

• Ramal interior enterrat de coure 

• Clau d’abonat  

• Derivació interior 

 

7.7.2 Pressió escomesa en bars 

 

Existirà una única instal·lació amb una escomesa, una instal·lació de regulació i una instal·lació de 

mesura les característiques de les quals s’exposen a continuació: 

 

La pressió en l’escomesa serà de MPB ja que es troba abans de l’armari de regulació, la distribució 

interior de la xarxa serà de BP.  

 

• Longitud de l’escomesa: 5.62 m 

• Cabal que suportarà l’escomesa: 7.98 m³/h 

• Pressió (P.mín): MPB 

• Pèrdua de càrrega máxima: 15% 

 

La canonada de l’escomesa serà de polietilè DN25 PE-50B UNE 53.333 SRD11. Aquesta dada ha 

estat facilitada per la Companyia Subministradora de gas. 

 

7.7.3 Característiques del gas subministrat 

 

El combustible utilitzat per la Companyia Subministradora Gas Natural a través de la xarxa general serà 

el gas natural. Aquest combustible segons l’índex de Woobe definit per la norma UNE 60.002 tindrà les 

següents característiques: 

 

• Combustible: Gas natural 

• Família: Segona 

• Composició: Metà CH4 85,2% 

          Età C2H6 13,6% 
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Nitrogen N2 0,4% 

                               Hidrocarburs superiors 0,4% 

• Pes específic: 1,625 Kg/Nm³ 

• Densitat relativa respecte de l’aire: 0,62 

• Poder calorífic superior (PCS) a 15ºC: 42 MJ/m³ (10.000 Kcal/m³) 

• Poder calorífic inferior (PCI) a 15ºC: 90% del PCS 

 

• Índex de Delburg: 47,05 

• Volum d’aire teòric: 11,32 m³ aire/m³ gas 

• Concentració màx. CO2 en fums secs: 12,24% 

• Volum de fums secs: 10,2 m³ fums secs/m³ gas 

• Volum de fums humits: 12,4 m³ fums humits/m³ gas 

• Velocitat de propagació de la flama: 0,26 m/s 

• Límit inferior d’inflamació en l’aire: 4,8% 

• Límit superior d’inflamació en l’aire: 13,5% 

 

7.7.4 Conduccions 

 

Els tipus de canonades de les conduccions projectades seran de materials adients complint, en tot cas, 

les Normes UNE sobre les mateixes, i assegurant la resistència mecànica suficient. El tipus de 

cadascuna d’elles es detalla a continuació: 

 

• Escomesa i ramal exterior en Polietilè 

• Ramal interior en coure 

• Instal·lació interior en coure 

 

Com a criteri general, les instal·lacions de gas s’han de construir de forma que les canonades siguin 

vistes o allotjades en beines o conductes, per poder ser reparades o substituïdes total o parcialment en 

qualsevol moment de la seva vida útil, a excepció dels trams que hagin d’anar enterrats. Per tant, les  

canonades de la instal·lació receptora podran ser en la seva totalitat o parcialment vistes, allotjades en 

beines, encastades o enterrades. 

En aquest cas, el ramal exterior i interior aniran enterrats i les canonades interiors discorreran vistes. 

 

 
 
El tub de coure en estat dur s’ha d’utilitzar per a canonades vistes (emin= 1 mm) i immobilitzar-lo amb 

elements de subjecció a la paret adequats. 

El tub de coure en estat recuit i en rotllos per a la connexió d’aparells (emin= 1.5mm, Dext ≤ 22mm). 

 
S’instal·larà un tallo normalitzat abans del regulador i encastat en façana per tal de fer la transició entre 

el tub de polietilè que instal·larà la companyia subministradora i el tub de coure que alimenta l’armari de 

regulació A6. 

El tallo estarà homologat per la companyia subministradora i complirà les prescripcions següents, així 

com les normes UNE d’aplicació: 

 

• Estarà compost per dos materials diferents units per un enllaç fixe o monobloc, essent polietilè 

el material enterrat i coure el material encastat en el mur. 

 

• L’enllaç monobloc polietilè coure estarà protegit per una beina metàl·lica plena de resina de 

poliuretà com a protecció contra la humitat. 

 

Imatge22. Tallo.  

 
No es permetrà el pas de les canonades per l’interior de: 

 

• Parets o terres de xemeneies 

• Conductes d’evacuació de brosses o productes residuals 
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• Conductes d’evacuació de productes de la combustió o xemeneies 

• Forats d’ascensor o muntacàrregues 

• Locals que continguin recipients o dipòsits de combustibles líquids 

• Forjats que constitueixin el terra o sostre de les vivendes 

• Conductes o boques de ventilació 

• Cambres sanitàries de terres elevats sobre el terreny 

 

Les canonades s’allotjaran en beines quan: 

 

• Precisin protecció mecànica 

• Hagin de discórrer per cel-rasos o canonades col·locades entre el paviment i el nivel superior 

del forjat 

• Els trams que el tub vagi instal·lat en la façana es protegirà mecànicament amb beines o 

conductes fins a una alçada mínima de 2.50 metres respecte el nivell del terra. 

 

Taula 7.7.4.1 Tipus de beina 

 

FUNCIÓ MATERIAL BEINES MATERIAL CONDUCTES 

Protecció mecànica Sempre d’acer 
Materials metàl·lics (acer) amb gruix 

Mínim d’1.5mm. 
D’obra, amb gruix mínim de 5cm. 

Tub PE accés armaris Material no deformable de 
rigidesa suficient (PVC) No es pot realitzar per conducte 

Ventilació canonades 
Travessar parets o murs 

Motius decoratius 

Materials metàl·lics (acer) 
Material no deformable de 

rigidesa suficient (PVC) 

Materials metàl·lics (acer) 
D’obra 

 

En aquest cas, disposarà de beina la canonada que discorre per la façana i entra dins l’edifici. Serà de 

PVC rígid en tota la seva longitud. 

Els trams de tub de coure soterrat compliran les següents característiques així com la norma UNE 

corresponent: 

 

• La profunditat d’enterrament de la canalització de gas (distància entre la generatriu superior de 

la canalització i el nivell del sòl) no ha de ser inferior a 0,5 m. 

 

 

 

 
 

• Si la canalització està pròxima a altres conduccions, ha de disposar com a mínim d’una 

distància mínima de: 

           

- 0,2 m en punts de creuament. 

- 0,2 m en recorreguts paral·lels. 

 

Els trams de tub de coure vistos compliran les següents característiques així com la norma UNE 

corresponent: 

 

• La distància mínima de separació d’un tub vist de gas a conduccions d’altres serveis ha de ser 

com a mínim: 

 

- 3 cm en paral·lel. 

- 1 cm en creuaments. 

 

• La distància mínima al terra ha de ser de 3 cm. 

 

7.7.5 Claus 

 

Les claus de tall de la instal·lació compliran amb la norma UNE 19.679 i la UNE 60708. 

Totes les claus de tall que siguin obligatòries en la instal·lació receptora (clau d’abonat, de comptador, 

de connexió d’aparell, etc.) han de poder ser precintables i bloquejables. 

S’instal·len claus de tall amb vàlvula d’accionament ràpid de ¼ de volta en cada entrada d’alimentació 

del aparells instal·lats. 

Les claus de tall són del tipus d’esfera amb cos de ferro fos, obturador d’acer inoxidable i juntes de 

tefló. 

Cada aparell disposa d’una clau de tall situada a menys d’un metre del receptor per garantir el 

tancament de subministrament de manera individual. 

 

7.7.6 Passamurs 

 

Quan s’hagi de travessar una paret o mur s’enfundarà el tub mitjançant una beina metàl·lica o bé de 

material no deformable de rigidesa suficient. 

La beina haurà de quedar immobilitzada i en el seu interior es passarà el tub utilitzant centradors per 

evitar el contacte de la beina i el tub. 
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Es segellarà el forat existent entre la beina i el tub amb pasta que no s’endureixi. 

El diàmetre interior de la beina serà com a mínim 10 mm superior al diàmetre exterior del tub. 

 

 

 

Imatge23. Passamurs.  

 

7.7.7 Protecció passiva de la xarxa enterrada 

 

Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient per evitar qualsevol tipus de perill i la 

rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment exempt de pedres o qualsevol altre 

tipus de material que pugui perjudicar a la canonada. 

 

7.7.8 Elements de subjecció 

 
Els tubs instal·lats vistos hauran d’estar degudament subjectats mitjançant abraçadores o suports i 

compliran les condicions següents: 

 

• L’ancoratge de l’abraçadora s’ha de poder realitzar directament a la paret o bé per empotrament 

o per cargolat amb tacs d’expansió. L’ancoratge per suport haurà d’estar empotrat a la paret o 

sostre. 

 

• El sistema de fixació de l’abraçadora al tub no podrà realitzar-se manualment ni per pressió, 

sinó que s’haurà de realitzar amb una eina adequada. 

 

 
 

• El disseny de l’abraçadora ha de ser tal que mai s’ha de permetre el contacte del tub amb la 

paret sostre o suport ni tampoc amb d’altres tubs. 

 

• Han d’estar construïts amb materials de prova de resistència i degudament protegits contra la 

corrosió i no podran estar en contacte directe amb el tub, sinó que s’hauran d’aïllar del mateix a 

través d’un revestiment, banda d’elastòmer o material plàstic preferentment. 

 
Imatge24. Elements de subjecció.  

 

7.7.9 Unions 

 
Les unions dels tubs entre si i d’aquest amb els accessoris i elements de les instal·lacions receptores, 

s’han de realitzar de forma que el sistema utilitzat asseguri l’estanquitat, sense que aquesta es pugui 

veure afectada ni pels diferents tipus i pressions de gas que es prevegin subministrar, ni per al medi 

exterior amb el que estan en contacte. 

En general aquestes unions es realitzaran mitjançant soldadures per capil·laritat. 

Els accessoris per a l’execució d’unions, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta 

plana, etc, mitjançant soldadura per capil·laritat estaran fabricats de tub de coure de les mateixes 

característiques que el tub al que s’han d’unir o podran ser accessoris mecanitzats de bronze o llautó 

de característiques i propietats segons la norma ISO 1338 (bronze i llautó) o UNE 37.103 part 1 ref. 

6440 (llautó), preparats per soldar al tub de coure per capil·laritat. Les mesures i toleràncies dels 

accessoris de coure, bronze o llautó seran d’acord a les característiques dimensionals del tub al que 

s’han d’unir. 
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7.7.10 Elements de seguretat 

 

• S’instal·larà una vàlvula de tall manual amb grau d’accessibilitat 1 abans de la cuina, en concret 

aquesta vàlvula es posarà just després del comptador, si és possible dins de l’armari, sinó just 

després de l’armari. 

 

• S’instal·larà una vàlvula manual de tall a l’entrada de la cuina que permeti el tall dels aparells de 

la cuina. 

 

• La instal·lació de gas de la cuina comptarà amb una electrovàlvula de rearmament manual, 

col·locada dins d’un armari, que no permetrà que la instal·lació funcioni si la campana extractora 

de fums no està en marxa. 

 

7.7.11 Característiques de la instal·lació 

 

Imatge25. Esquema general de la instal·lació.  

 

1. Connexió de l’armari de regulació amb el tram en mitja pressió B. 

2. Armari de regulació A-6. 

 

 
 

3. Armari del comptador. (En aquest cas,  l’armari proposat compta amb el regulador A6 i un comptador 

G6) 

5. Comptador. 

6. Clau de pas de sortida del comptador. 

7. Presa de pressió a la sortida del comptador. 

8. Límit de local privat. 

9. Clau de local privat. Pot estar situada fora del local privat però ha de ser accessible des de  l’nterior. 

10. Clau de connexió d’aparell. 

11. Aparell d’utilització. 

12. Regulador de pressió MP-B. 

 

7.7.12 Escomesa 

 

L’escomesa és la part de la canalització de gas compresa entre la xarxa de distribució i la clau 

d’escomesa, inclosa aquesta.  

L’escomesa no forma part de la instal·lació receptora. La seva construcció i manteniment és 

responsabilitat de l’Empresa Subministradora.  

És criteri del Grup Gas Natural que una escomesa proveeixi a un únic edifici, excepte casos 

excepcionals degudament justificats. 

 

7.7.13 Escomesa interior 

 

És el conjunt de conduccions, elements i accessoris compresos entre la clau d’escomesa, exclosa 

aquesta, i la clau d’edifici, inclosa aquesta. 

La seva instal·lació es realitzarà mitjançant una canonada de Polietilè DN25 PE-50B UNE 53.333 SRD 

11 en execució enterrada sota la vorera de la vía pública. Aquesta escomesa proporciona a l’edifici el 

gas natural a MPB, pel que es necessitarà un reductor de pressió abans d’arribar al comptador únic. 

 

L’escomesa, de 5.62 m de longitud, està formada per: 

 

• Presa: punt d’unió amb la xarxa de distribució. 

 

• Tub: conducció entre la presa i la clau de l’escomesa 
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• Clau d’escomesa: dispositiu de tall pròxim i en el límit de la propietat, accessible des de 

l’exterior i identificable que pugui interrompre el pas de gas a les IRG. 

 

7.7.14 Instal·lació de la ERM 

 

S’anomena estació de regulació i mesura a gas natural, el conjunt d’elements (filtres, regulador de 

pressió, canonades, comptador, vàlvules de seguretat i seccionament, brides, etc) que tenen com a 

missió reduir i mantener a un valor constant la pressió del gas a la sortida de la mateixa. Tammateix, 

controla i mesura el volum de gas que ha estat subministrat a l’usuari. 

La E.R. estarà formada per una estació de regulació i una altra de mesura. L’estació de regulació 

s’ubica en un armari independent tipus A-6, en poliéster fibra de vidre amb dimensions 516 x 536 x 228 

mm. L’estació de mesura, és a dir, el comptador, anirà en l’interior de l’armari A-6, ja que està preparat 

per a la seva instal·lació. Serà de tipus G-6. 

 

El tipus A-6 és un armari de regulació, de cabal nominal 6m³/h amb pressió de regulació a 22mbar per 

a instal·lacions receptores en finques unifamiliars d’usos domèstics i que incorporen el comptador. 

El regulador porta incorporada la vàlvula de seguretat per excés de pressió amb rearmament manual i 

vàlvula d’alleujament. 

 

La clau d’entrada del conjunt de regulació pot realitzar les funcions de clau d’escomesa, ja que està 

previst que es connecti directament l’escomesa en aquesta clau, la qual disposa d’un enllaç mecànic a 

compressió per a polietilè de DN 20 o per a DN 32. 

Aquest enllaç mecànic permet la connexió directa de tub de polietilè DN 20, de coure Ø16 x 18 o acer 

Ø1” en un tipus de clau, i de polietilè DN 32, de coure Ø 25 x 28 o acer Ø 1” en un altre. 

Els tubs de connexió de sortida són de coure Ø 20 x 22 i sobresurten un mínim de 20 cm per la part 

superior de l’armari. 

En aquest model no existeix tub de connexió de sortida, sinó que el conjunt finalitza amb un ràcord de 

dues peces per a la unió per junta plana de 1 ¼ “ per poder sortir amb tub de coure o acer enroscant un 

accessori adequat i soldant a continuació la resta de trams de la instal·lació. 

 

Els equips de regulació s’han d’instal·lar en zones a l’aire lliure, com pot ser en façana, murs de límit de 

propietat o enterrats. No han de col·locar-se a més d’1.5m d’altura ni a menys de 0.5 m. 

 

 

 

 
 

7.7.14.1 Regulador 

 

Quan la pressió màxima de servei en la instal·lació receptora sigui superior a la d’utilització, serà 

necessària la instal·lació de reguladors de pressió que formaran part de la pròpia instal·lació receptora 

de gas. En aquests casos, ha d’existir un sistema de protecció contra l’excés de pressió. 

 

Per a dificultar la manipulació dels reguladors per persones no autoritzades, aquests seran precintables 

i es col·locarà una clau de tall prèvia si aquests no la porten incorporada. 

 

El tipus de conjunt de regulació es tria per la seva pressió màxima d’operació (MOP). En aquest cas, 

per reduir la pressió es col·locarà un regulador d’abonat, situat a l’entrada del comptador, per passar de 

MPB a BP, la qual és la pressió d’utilització dins l’edifici. 

 

El conjunt de regulació tindrà una pressió d’entrada MOP superior a 0,4 bar i inferior o igual a 5 bar i de 

sortida una pressió MOP inferior o igual a 0,4 bar i haurà de ser conforme a les característiques 

constructives, dimensionals, mecàniques i de funcionament indicades a la norma UNE 60404-1. 

 

7.7.14.2. Armari de regulació AR-6 

 

És aquell recinte amb portes la capacitat del qual es limita a la de contenir una part o la totalitat dels 

comptadors de gas i els seus accessoris de les instal·lacions individuals de l’edifici en el que estiguin 

situats, no podent entrar les persones en ell, havent de tenir les dimensions adequades per a poder 

realitzar les operacions d’explotació i manteniment amb normalitat.  

 

En aquest cas, s’ha triat l’armari i conjunt de regulació per gas natural CE.8.10.0008 de la casa APQ, 

d’entrada MOP ≤ 5 bar, amb cabal nominal de 6 Nm³/h, amb allotjament per a un comptador G-4 de 

membrana, segons UNE - EN 1359. 

Complirà les normes UNE que li siguin d’aplicació, concretament, UNE 60311 i UNE 60670 i les normes 

especifiques de la Companyia Subministradora 

En els armaris, porta caixa de polièster reforçat amb fibra de vidre. 

 
Se situarà en la façana empotrat, tindrà les dimensions necessàries per a permetre el seu correcte 

manteniment i estarà construit de manera que quedi garantitzada la seva protecció davant a agents 

exteriors, com la humitat i cops. 
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Una vegada col·locat en el forat corresponent, s’haurà d’omplir amb morter de ciment els intersticis 

existents entre l’armari i el forat que el conté, per evitar l’existència de cavitats, i les conduccions 

d’entrada i sortida hauran d’estar degudament protegides contra la corrosió i encintades amb un 

solapament del 50% amb cinta anti-humitat, a no ser que l’entrada es realitzi en polietilè embainat, i 

empotrar-se en una massa de morter de ciment. El recinte està reservat exclussivament per 

instal·lacions de gas estant prohibit l’emmagatzament de qualsevol material o aparell aliè, no destinat al  

manteniment de les mateixes. La distància màxima des del totalitzador de la mètrica del comptador fins 

el terra no superarà els 2,20 m, o, en cas contrari, s’haurà de disposar per escrit d‘autorització prèvia 

de l’Empresa Subministradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imatge26. Situació de l’armari de regulació.  
 

L’armari de regulació, que inclourà també el comptador i altres elements necessaris, s’instal·larà 

segons el següent esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge27. Escomesa en MPB fins la ERM.  

 

 

Imatge28. Interior armari AR-6. 
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Taula 7.7.14.2 Característiques tècniques de l’armari A-6  

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Pressió d’entrada 1 - 5 bar 1 - 5 bar 

Pressió de sortida 2222  mmbbaarr  110000  mmbbaarr 

Cabal nominal   66  NNmm³³//hh  66  NNmm³³//hh 

VIS màx. 7700  mmbbaarr  225500  mmbbaarr  

VIS mín. 1100--1155  mmbbaarr  sseennssee  mmíínniimmaa  

VAS 4455  mmbbaarr  220000  mmbbaarr  

Model regulador AAPPQQ  DDOOMMOO  ((iinnccoorrppoorraa  VVIISS  mmaaxx..  ii  VVAASS))  

Model VIS mín VVààllvvuullaa  sseegguurreettaatt  mmíínniimmaa  rreeaarrmmaammeenntt  aauuttoommààttiicc  

Connexió d’entrada 

VVààllvvuullaa  dd’’eennttrraaddaa  ttiippuuss  mmoonnoobblloocc  qquuee  aaddmmeett::  
  

--PPoolliieettiillèè  DDNN  2200  ii  ccoouurree  1166//1188  aammbb  ccaassqquueett  iinnccoorrppoorraatt  
--PPoolliieettiillèè  DDNN  3322  oo  aacceerr  11””  oo  ccoouurree  2266//2288  aammbb  ccaassqquueettss  ooppcciioonnaallss  

Connexió de sortida RRààccoorrdd  dduueess  ppeecceess  TT..LL..  11""  oo  TTuubb  ddee  ccoouurree  2200//2222    

Capsa exterior PPoolliièèsstteerr  rreeffoorrççaatt  aammbb  ffiibbrraa  ddee  vviiddrree  aauuttooeexxttiinnggiibbllee  

Tapa capsa AAmmbb  eessppiieellll  

Dimensions 551166  xx  553366  xx  222288  mmmm  

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Imatge29. Característiques armari i conjunt de regu lació. 

 

            7.7.14.3 Comptador únic 

 

El comptador que s’instal·larà serà de tipus G-6, de membrana aptes per mesurar cualsevol tipus de 

gas no agressiu com: gas natural, GLP, gas manufacturat, hidrògen, aire, heli, etc. 

 

Pel que fa a la situació del comptador, aquest se situarà dins l’armari de regulació situat al límit de la 

propietat, amb accessibilitat grau 2 per a l’Empresa Subministradora. 
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Imatge30. AR-6 

 

Taula 7.7.14.3 Característiques tècniques del comptador  

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Precissió legal ±3% entre Q mín. i 2 Q mín. 
±2% entre 2 Q mín i Q màx. 

Metrologia CCoonnffoorrmmee  aa  lleess  rreeccoommaannaacciioonnss  OOIIMMLL  ii  DDiirreeccttiivveess  CCEEEE;;  aapprroovvaattss  
CCEEEE 

Dinàmica 11::115500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge31. Comptador G6. 
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Imatge32. Característiques comptador. 

 

7.7.14 Distàncies, sistemes contra-incendis i ventilació 

 

Les distàncies mínimes de separació en curs paral·lel d’una canonada vista a conduccions d’altres 

serveis han de ser de 3 cm i de 5 cm si aquestes són d’evacuació de fums o gasos cremats, i d’1cm en 

creu. La distància mínima al terra ha de ser de 3cm. 

És molt important que no hi hagi contacte entre canonades, ni d’una canonada de gas amb estructures 

metàl·liques de l’edifici. 

 

Es col·locaran en un lloc visible un o més rètols en els que consti: 

 

• “Gas inflamable” 

• “Prohibit fumar i encendre foc” 

• “Prohibida l’entrada a tota persona aliena al servei” 

• “Prohibit fumar en el local o entrar amb una flama” 

• “Asseguri’s que la clau que maniobra és la que correspon” 

 

 
 

• “No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent estan 

tancades” 

• “En el cas de tancar una clau equivocada, no la torni a obrir sense comprovar que la resta de les 

claus de la instal·lació corresponent estan tancades” 

 

7.7.15 Instal·lació interior 

 

Es denomina instal·lació interior a aquella part d’aquesta que enllaça la sortida de la ERM amb la 

conducció que discorre per l’edifici i que alimenta als diversos aparells de consum. 

La IRG donarà servei a la caldera, cuina amb forn i fregidora. 

 

Des de l’estació de mesura parteix una conducció de coure de diàmetre 25/28 i embeinat fins arribar a 

servir a la cuina, ascendint empotrat fins arribar al punt de consum. Un cop arribat a aquest, el tub 

penetrarà el mur mitjançant un passamurs, entrant així, dins la cuina. 

El tub discorrerà vist al llarg de tot el seu recorregut dins la cambra. A l’entrada d’aquesta es troba la 

clau del local, encarregada de tallar el pas del gas en l’interior del recinte. 

 

La instal·lació interior estarà formada per tubs de coure únicament. Aquests aniran soterrats, embeinats 

o vistos i compliran les característiques següents, així com les normes UNE d’aplicació: 

 

• El tub de coure utilitzat ha de ser tub rodó de precisió estriat en fred i sense soldadura, per a la 

seva utilització en manguitos, colzes, etc. Es soldarà per capil·laritat. 

 

• El tub ha d’estar compost per coure desoxidat amb fòsfor amb alt contingut de fòsfor residual 

denominat c-1130 segons la norma UNE 37.141 i amb un gruix mínim d’1 mm. 

 

• Les característiques mecàniques, així com les mides i toleràncies, són les que determini la 

norma UNE 37.141, i s’han de subministrar en barra (estat dur). No es permet utilitzar el tub en 

estat recuit (o tou) subministrat en rotlle. 
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Taula 7.7.15 Dimensions dels tubs de coure segons norma UNE 37.1 41 

 

 

 

7.7.16 Aparells receptors 

 

Tots els aparells que s’utilitzaran estaran homologats d’acord amb el vigent Reglament d’Aparells que 

utilitzin gas com combustibles, pel fabricant com aparells tipus sèrie, o es presentarà la homologació 

amb caracter únic d’acord amb l’Art. 8º i MIC-G 20 dels Reglaments anteriorment esmentats, davant el 

Servei Territorial d’Indústria i Energia de València o corresponent. 

 

En la instal·lació d’aquest projecte, es tindran els següents aparells receptors de gas: 

 

• Caldera 

• Cuina amb forn 

• Fregidora 

 

 

 

 
 

7.7.17 Entrada d’aire de combustió i evacuació de fums 

 

7.7.17.1 Condicions de ventilació i configuració dels locals 

 

La ventilació de la cuina es fa mitjançant ventilació directa, ja que una de les parets d’aquest espai 

dóna directament a l’exterior de l’edifici. 

 

• Sistema d’evacuació dels productes de la combustió de la cuina. 

 

El volum mínim del local de la cuina ha de ser: 

 

Volum (m³) = Potencia (kW) -8 = 25,8 kW - 8 = 17,8 m³ 

 

El volum de la cuina és de 38,92 m³ i per tant compleix la normativa actual. A més, el local disposa de 

ventilació ràpida mitjançant una finestra amb una superfície de 2 m² aproximadament, superior a 0,4 m² 

exigibles. 

 

La cuina també ha de disposar d’una ventilació d’aire directe a l’exterior de com a mínim: 

 

 5cm²/kW ≥ 125 cm² → 5cm²/kW x 25,8 kW = 129 cm² 

 

Aquesta superfície es dividirà en dues obertures, cada una de secció major o igual a la meitat de la 

calculada. Per tant es disposarà d’una reixa de ventilació inferior de 20x10 cm, i una d’igual per la 

ventilació superior. 

L’extrem superior de la ventilació inferior estarà a una altura ≤ 50 cm de terra, i l’extrem inferior de la 

ventilació superior, estarà a una altura ≥ 1,80 m del terra i ≤ 40 cm del sostre. 

 

7.7.17.2 Evacuació de fums de combustió de la caldera  

 

La caldera evacuarà els productes de la combustió mitjançant un conducte a l’exterior. Ha de tenir 

acoblat o incorporat un cortatiro en el bloc de sortida dels productes de la combustió, és a dir, abans de 

la connexió al conducte d’evacuació. 

Aquest conducte no es podrà connectar a xemeneies destinades a evacuar els productes resultants de 

la utilització de combustibles sòlids o líquids. 
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El conducte d’evacuació dels productes de la combustió hauran de complir els següents requisits: 

 

• Ser resistents a la corrosió i a la temperatura dels productes de la combustió. 

• Ser estancs, tant el material del conducte com el sistema d’unió dels possibles trams, en 

especial la unió amb la sortida del cortatiro. 

• Estar construïts amb materials rígids no deformables 

• Mantenir la secció lliure indicada pel fabricant de l’aparell en tota la seva longitud, no escanyant 

la sortida dels productes de la combustió. 

• Tammateix, és preferible la utilització de sistemes d’unió de trams de conducte que no 

necessitin la utilització d’abraçadores. 

 

Pel que fa a la seva instal·lació, han de complir els següents requisits: 

 

• Han de ser rectes i verticals per sobre de la part superior del cortatiro en una longitud no inferior 

a 20 cm, mesurats entre la base del collarí i el primer canvi de direcció. 

• En els trams inclinats del conducte han de tenir una pendent mínima del 3% i una longitud 

horitzontal el més curta posible i no superior a 3 cm, havent-se d’evitar en tant que sigui posible 

el número de canvis de direcció en horitzontal. 

 

El conducte d’evacuació desembocarà a l’exterior verticalment fins sobrepassar la coberta 1.3 metres 

d’altura. El diàmetre del conducte d’evacuació de fums de la caldera és de 125 mm. En el final de la 

xemeneia hi haurà un barret per protegir l’entrada d’elements externs a la instal·lació. 

 

El barret triat per la rematada de la xemeneia és un model de la casa comercial Macfrin group.  

Consisteix en un barret cilíndric per oferir una òptima rentabilitat en l’extracció de fums i la màxima 

funcionalitat en la resistència a les inclemències del temps.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge33. Barret. 

 

 
 

7.7.17.3 Evacuació de fums cuina-forn 

 

A la cuina es col·locarà una campana extractora per a l’evacuació de fums. Haurà d’estar situada sobre 

de l’aparell no conduït, de forma que la seva projecció horitzontal cobreixi els cremadors i la fregidora  

total o parcialment. Tindrà un extractor mecànic unit a un conducte d’evacuació vertical individual d’acer 

galvanitzat de diàmetre 160 mm, el qual finalitzarà amb un barret del mateix material de la casa 

comercial Macfrin group. 

 

El sistema d’evacuació de productes de la combustió es realitzarà mitjançant un conducte estanc que 

comunicarà la campana extractora amb el conducte rígid d’acer galvanitzat. L’extrem d’aquest conducte 

tindrà les mateixes característiques que l’aparell anterior. Serà d’acer galvanitzat de 160 mm de 

diàmetre de la casa comercial Macfrin Group. 

 

 

Imatge34. Tubs d’evacuació de fums. 

 

La campana extractora triada és de la casa comercial Macfrin group model 3114, amb les següents 

característiques:  
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Taula 7.7.17.3 Característiques de la campana extractora  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Color Acer inoxidable 

Tipus campana  horitzontal 

DDIIMMEENNSSIIOONNSS   

Alt 2223 mm 

Llarg 800 mm 

Ample 750 mm 

EQUIPAMENTS 

Nº filtres 8 

Tipus motor (a distància) 1155//1155  --  22  HHPP 

Voltatge  440000//33VV  

Conducte aconsellat 445500  

Filtres de malla inclosos SSíí  

Aixeta de desguàs SSíí  

 

 

 

Imatge35. Campana extractora. 

 

7.7.17.4 Fregidora 

 

Es tracta d’una fregidora de gas marca Fagor, model FG6-05 de 8 litres de capacitat, amb una potència 

de 7 kW i de 400x650x440 mm. 

 

 
 

Taula 7.7.17.4 Característiques de la fregidora 

 

CARACTERÍSTIQUES FREGIDORA 

Material Acer inoxidable 

Capacitat 11  ccuubbaa  ddee  88  lliittrreess  dd’’oollii 

Dotació per cuba 11  cciisstteellll  ddee  222200xx224400xx110000mmmm  

Regulació termostàtica de la Tº DDee  6600ºº  CC  aa  119955  ººCC  

Enseca automàtica dels cremadors  MMiittjjaannççaanntt  vvààllvvuullaa  eelleeccttrroommaaggnnèèttiiccaa  aammbb  ppiilloott  ii  tteerrmmooppaarr  

Termostat de seguretat SSíí  

Aixeta de buidat  SSíí  

Connexió elèctrica  223300  VV--  11  ++  NN  

Potència 66000000  kkccaall//hh  ((77kkww))  

Dimensions 440000  xx  665500  xx  444400  mmmm  

 

 

Imatge36. Fregidora. 

7.7.17.5 Cuina 

 

La cuina és de gas amb forn i fry-top marca Fagor, model CG9-51 R, d’acer inoxidable, focs oberts amb 

vàlvula de seguretat termoparells, pilots per a l’encesa, parrilles i cremadors de fundició, abocadors 

unitaris en acer inoxidable, forn GN-2/1 en acer inoxidable amb cremador d’acer inoxidable de 8.000 

kcal/h, amb pilot d’encesa i termoparell, armari neutre lateral, fry-top amb regulació termostàtica de la 

temperatura, superficie de 24 dm², placa de rostit ranurada, cremador d’acer inoxidable amb pilot i 

piezoelèctric i safates per recollir els greixos extraïbles. 
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Taula 7.7.17.5 Dades tècniques  

 

DADES TÈCNIQUES 
Dimensions 
 

11227755xx990000xx885500  mmmm 

Dimensions parrilla 
 

442255xx335500  mmmm 

Cremadors 
 

11  xx  1100..550000  ++  11  xx  88..000000  ++  22  xx  44..000000  kkccaall//hh  

Vàlvula termostàtica ((113300  ººCC  --  335500  ººCC))  

Potència 43.500 kcal/h (50,5 kW) 

  Consum de GN 4.81 m³/h 

 Pressió de GN 1188  gg//ccmm²²  

Consum de GLP 3,84 Kg/h 

  Pressió de GLP 3377  gg//ccmm²²  

Pes net  221133  kkgg  

Pes brut  226633  kkgg  

Volum amb embalatge 11,,55551144  mm³³  

 

 

Imatge37. Cuina. 

 

 

 

 

 
 

7.7.18 Entrada d’aire per a combustió 

 

Al tractar-se d’una caldera estanca, l’entrada d’aire per a la combustió es realitzarà pel mateix conducte 

d’evacuació dels gasos produïts per la combustió. Aquest conducte està format per dos tubs, un interior 

i un altre exterior. Per l’interior es realitzarà l’evacuació de fums i per l’exterior la caldera agafarà 

l’oxigen necessari per a la combustió. 

 

L’entrada d’aire a la cuina és directa i es realitzarà mitjançant una finestra i una porta. A part d’aquesta 

ventilació, com que no es pot assegurar que estiguin permanentment obertes la finestra i la porta, es 

realitzaran dos orificis protegits per reixetes de ventilació. Estaran situades una a la part superior i l’altra 

a l’inferior, el més a prop possible dels aparells de combustió. 

Aquestes reixetes seran de lames fixes no regulables, de manera que no puguin ser obstruïdes per cap 

element. 

La part superior de l’orifici inferior estarà situada a una altura màxima respecte del terra de 30 cm. 
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8 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 
  

8.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El present document té per objecte definir les característiques tècniques de la Instal·lació receptora de 

climatització per, en conformitat amb la normativa vigent, realitzar la instal·lació de calefacció i aire 

condicionat pel Casal de Cultura de Matadepera. 

 

8.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de tres plantes: Semisoterrani, 

Baixa i Primera. 

 

8.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

8.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 

 

8.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

 

El subministre de l’aigua serà realitzat pel Servei d’Aigües de Matadepera. 

 

8.6. NORMATIVA 

 
Per a la realització del projecte s'han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents en la data de realització del mateix: 

 

 

 

 
 

• RITE. REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES ALS EDIFICIS. Modificació del 

reglament R.D1218/2002. (B.O.I. de 7 de Març de 1980). 

 

• Ordenances de Seguretat i Higiene en el treball. (O.M.T. de 9 de Març de 1971 del Ministeri de 

Treball). 

 
• CTE. Document Bàsic HS-3 Salubritat. Qualitat de l'aire interior: 

 

8.7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

L’edifici objecte del present objecte es destinarà a ser un casal de cultura pel municipi de Matadepera. 

 

Com ja s’ha exposat anteriorment, l’edifici disposa de tres plantes d’aparcament públic, una planta 

semisoterrània amb l’escola de música, magatzems i aules, una planta baixa amb bar, ràdio i televisió 

de Matadepera, i nombroses aules i magatzems, una planta pis que disposa d’una biblioteca, sala 

d’actes, un taller d’art i aules, i per últim, la planta coberta destinada com a tal. 

 
S’ha decidit climatitzar tots els despatxs, aules i zones administratives, així com el bar, la sala d’actes, 

l’escola de música, la ràdio, taller d’art, biblioteca i zones de pas. La cuina i els banys s'ha considerat 

que no és necessari climatizar-los, ja que amb l'extractor es perdria tot l'aire aportat. Tampoc es 

climatitzaran els magatzems. 

 

El sistema de climatització que s’instal·larà als desptaxs, aules, biblioteca, zones administratives i de 

pas serà de tipus centralitzat i partit mitjançant cassettes de la casa comercial Carrier, amb planta 

refredadora d’aigua de condensació amb mòdul hidrònic integrat, situada a la planta coberta. 

Per a la sala d’actes el sistema de climatització és mitjançant toveres i pel bar es realitzarà mitjançant 

difusors circulars. 

 

Aquesta planta refredadora disposa de bomba de calor. Es tracta d'un aparell que escalfa o refreda 

l'aigua que circula per l'interior del circuit, transportant-lo mitjançant canonades i muntants cap a les 

habitacions. 

Es dóna doncs la paradoxa que la seva capacitat de subministrar calor disminueix a mesura que la 

temperatura exterior descendeix,que és precisament quan augmenten les necessitats calorífiques del 

local. En aquests casos cal instal·lar resistències elèctriques de suport. Malgrat la paradoxa, és un 

excel·lent mitjà de calefacció, ja que consumeix menys que qualsevol altre sistema. 
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La bomba de calor, serà reversible; escalfa a l'hivern i refrigera a l'estiu. Si a l'hivern transporta la calor 

de l'exterior a l'interior a més del que consumeix, a l'estiu transporta la calor de l'interior a l'exterior; 

invertint el cicle. 

 

Bombes de calor aire-aigua: En aquest cas, la Bomba de Calor extreu la calor de l'aire exterior i ho 

transfereix als locals a través d'un circuit d'aigua a baixa temperatura. 

Les bombes de calor reversibles es classifiquen en dos tipus principalment: les que produeixen aire 

calent/fred, i les que produeixen aigua calenta/freda. Les del segon tipus són les que tenen major 

difusió i la que s’utilitzarà per a aquest projecte. 

La distribució de l'aigua serà a través d'una xarxa de canonades i muntants repartits per tot l'edifici. 

Les característiques principals d’aquest sistema es mostren a continuació: 

 

 

 Imatge38. Esquema funcionament de la bomba de calor . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al costat de la planta refredadora s’instal·larà un KIT HIDRÀULIC GH 600 S, el qual disposa dels 

elements bàsics necessaris per al bon funcionament del circuit d'aigua de les plantes refredadores i 

bombes de calor, és a dir, l'aigua de tornada abans d'arribar a la planta refredadora s'emmagatzema en 

un dipòsit d'inèrcia de 600L, llavors quan aquest està ple envia l'aigua cap a la planta refredadora i el 

que s'aconsegueix és evitar l'arrencada contínua de la planta podent-se així espatllar més fàcilment. 

El kit hidràulic també conté un vas d'expansió per absorbir les dilatacions de l'aigua en el circuit tancat i 

impedir l'entrada d'aire en ell. 

S'utilitza un equip partit, ambdues unitats, l’interior i l'exterior aniran connectades mitjançant canonades 

aïllades, per la qual circularà aigua. La unitat exterior anirà col·locada en la planta coberta, la unitat 

interior anirà en el fals sostre. 

Es disposa de Fan Coils individuals a cada sala. Aquests tenen una entrada i una sortida d'aigua 

denominats impulsió i retorn mitjançant tubs d’acer galvanitzat. Aquests Fan Coils estan dissenyats per 

impulsar aire fred a l'estiu i aire calent a l'hivern, això vol dir que a l'estiu l'entrada d'aigua serà freda i a 

l'hivern calenta. 

 

Es creen dos circuits: 

 

- Circuit d'impulsió. 

- Circuit de retorn. 

 

El circuit d'impulsió descendeix des de la planta refredadora a través d'un muntant vertical descendent 

amb aigua freda a l'estiu i amb aigua calenta a l'hivern pel seu interior. Des d'aquest muntant es deriven 

tres tubs principals d'impulsió, un cap a planta pis, un altre cap a la planta baixa i l'últim cap a la planta 

semisoterrània. En planta semisoterrània aquest circuit proveeix a cada Fan Coil mitjançant la seva 

connexió. 

El circuit de retorn recull l'aigua de tornada dels Fan Coils enviant-la directament a la planta 

refredadora. 

Els Fan Coils absorbeixen aire de l'interior de l'estança mitjançant unes reixetes de retorn i ho expulsen 

mitjançant reixetes d'impulsió. 

Abans d'expulsar l'aire, a l'interior del Fan Coil actua l'aigua provinent del circuit d'impulsió i aquesta 

refreda o escalfa l'aire a expulsar. 

El control de la temperatura a l'interior de l'estança es realitza a través d'uns termòstats remots 

connectats als Fan Coils. 
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En resum; la bomba de calor d'aquest tipus compleix la doble funció d'escalfar i refredar. En 

conseqüència amb un sol equip es poden aconseguir les condicions de confort durant tot l'any. 

Les unitats tant de calor com de fred per condicionar un espai determinat s'aconsegueixen mitjançant 

una sola font d'energia (normalment l'elèctrica). 

La calor subministrada per l'equip en el cicle de calor és de dues o tres vegades superior a l'absorbit 

per l'equip per al seu funcionament. 

No es precisen xemeneies ni preses d'aire perquè l'equip funcioni. En conseqüència es redueixen els 

costos d'instal·lació. 

 

8.8. ELEMENTS INTEGRANTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

8.8.1 Planta refredadora 

 

Les característiques de la refredadora d’aigua de condensació són les següents: 

 

• 12 grandàries, de 39 a 245 kW. 

• Fàcil instal·lació: la unitat Aquasnap inclou un kit hidrònic integrat. 

• Funcionament excepcionalment silenciós: totes les unitats tenen compressors scroll i ventiladors 

Flying Bird amb anell exterior de baix nivell sonor (amb motor de 2 velocitats) 

• Refrigerant ecològic, sense clor, R407c. 

• Control Prodialog Plus de fàcil maneig amb presentació directa dels principals paràmetres de la 

màquina: temperatures, pressions i estàndard de comunicació amb CCN Clock Board. 

• Fàcil integració a qualsevol edifici gràcies a la reduïda ocupació de superfície i al baix perfil. 

• Reixetes de protecció de sèrie. 

 

Imatge39. Refredadora Aquasnap  

 

 
 

Taula 8.8.1. Dades tècniques de la refredadora. 

 

 

 

 

Imatge40. Planta refredadora. 
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8.8.2 Kit Hidràulic GH 600 S. 

 
 

La funció principal del kit hidràulic GH 600 S és la d'aconseguir el funcionament òptim de la planta 

refredadora evitant les contínues arrencades i parades. 

 

Característiques: 

 

– Els grups GH són conjunts compactes que inclouen els elements bàsics necessaris per al bon 

    funcionament del circuit d'aigua de les plantes refredadores i bombes de calor. 

– Bomba circuladora: Està dissenyada per a equips de climatització o processos industrials utilitzant     

   aigua o aigua glicolada. 

– Dipòsit d'inèrcia: Augmenta el volum d'inèrcia i la refredadora funciona amb temps més llargs    

   d'aturada/marxa. 

   Garanteix una correcta estratificació de temperatures i assegura un cabal constant d'aigua. 

–Vas d'expansió: Aquest element està destinat a absorbir les dilatacions de l'aigua del circuit tancat     

   i a impedir l'entrada d'aire en ell. 

– Control diferencial de cabal (flow switch): No permet el funcionament del compressor del grup    

    frigorífic si no hi ha un cabal d'aigua suficient circulant a través del bescanviador de calor, al que   

    protegeix contra possibles gelades. 

– Purgador d'aire: Expulsa l'aire procedent del circuit que s'acumula en la part superior del dipòsit   

   d'inèrcia. Funciona automàticament mitjançant un mecanisme de vàlvula i flotador. 

– Vàlvules de servei de la bomba: Permeten el bloqueig manual del circuit d'aigua, i mitjançant la   

   del costat d'impulsió, és possible la regulació del cabal. Aquestes vàlvules permeten el servei o  

   substitució de la bomba sense que sigui necessari el buidatge del circuit hidràulic. 

–Vàlvula automàtica d'ompliment: Aquesta vàlvula està dissenyada per proveir l'ompliment   

  automàtic d'aigua dels circuits tancats de refrigeració i calefacció mitjançant la seva connexió   

   directa a la xarxa. 

– Vàlvula de buidatge: Permet el drenatge manual del circuit hidràulic. 

– Connexió directa a la refredadora d'aigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES FÍSIQUES 30 RA-200 

Capacitat frigorífica nominal 

Eficiència energètica estacional (ESEER) 
198 KW 

3.32 kW/kW 

Pes en funcionament amb mòdul hidrònic 

Bomba doble 

Dual pump 

Pes en funcionament sense mòdul hidrònic 

 
2133 kg 

2221 kg 

1986 kg 

 Carga de refrigerant  

Circuit A 

Circuit B 

 

21 kg 

28 kg 

Compressors  

Quantitat, circuit A 

Quantitat circuit B 

Nº d’etapes de capacitat 

Capacitat mínima 

Hermètic de scroll, 48.3 r/s 

2 % 

3 %  

5 % 

20 % 
Tipus de control  PRO-DIALOG Plus 

Condensadors 

Ventiladors  

Quantitat 

Cabal total d’aire (alta velocitat) 

Velocitats (alta/baixa) 

Tub de coure ranurats, aletes d’alumini 

Ventiladors axials Flying Bird amb anell exterior 

4 

17343 l/s 

11.5/5.8 r/s 

Evaporador  

Volum d’aigua 

Pressió màxima de funcionament en el costat de l’aigua 

Opció sense mòdul hidrònic 

Unitat amb mòdul hidrònic 

Intercanviador de calor de plaques 

22 l 

 

1000 kPa 

400 kPa 

Mòdul hidrònic  

Bomba, centrífuga única, 48.3 r/s 

Quantitat 

Volum del dipòsit de dilatació 

Pressió del dipòsit de dilatació 

 

Monocell 

1 

50 l 

150 kPa 

Connexions d’aigua 

Diàmetre 

Diàmetre exterior del tub 

 

3 pulg. 

88.9 mm 
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Taula 8.8.2.1 Dades tècniques de la refredadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.8.3 Unitats terminals 

 

S'han realitzat diferents solucions de distribució d'aire en els locals, atenent fonamentalment als 

següents apartats: 

 

– Arquitectura del local 

– Existència de falsos sostres. 

– Volum 

– Altura a l'interior del local 

– Geometria especifica 

 

 

 
 

Els difusors, toveres i reixetes s'han calculat de manera que no se sobrepassi en els locals el nivell de 

pressió sonora especificada en la ITE 02.2.3.1, ni que la velocitat de l'aire a la zona climatiztada sigui  

superior als valors indicats en la instrucció tècnica de condicions interiors de benestar tèrmic (ITE 

02.2.2). 

 

8.8.4 Unitats de tractament d’aire 

 

Les característiques dels cassettes escollits són les següents: 

 

• Sis grandàries amb capacitats frigorífiques nominals de 2,4 a 11 kW, i capacitats calorífiques 

nominals de 3,8 a 14,4 kW. 

• Ofereix una solució moderna per a una gran varietat d'aplicacions comercials i residencials. 

Instal·lades en el sostre i fals sostre. 

• Pot distribuir l'aire en dos, tres o quatre direccions (std).  

• Les unitats mantenen amb precisió les condicions d'humitat i temperatura desitjades. 

• La seva instal·lació és ràpida i econòmica. 

• L'exclusiu disseny del ventilador centrífug garanteix un funcionament excepcionalment silenciós. 

• El disseny especial del difusor assegura la ràpida barreja d'aire d'impulsió amb el de l'habitació. 

• Filtres rentables d'alt rendiment i com a opcionals: filtres electrostàtics o de carbó activat. 

• S'adapta perfectament als panells de sostre estàndard. 

 

 

Imatge41.Cassette Hidrònic 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GH 600 S 

Unitat corresponent  YLCC/H.102 

Dipòsit d’inèrcia  

Capacitat  

Pressió màxima  

 
605 L 

6 Bar 

 Vas d’expansió 

Capacitat 

 

35 L 

 
Bomba 

Motor 

Alimentació elèctrica 

Consum 

 

1.9 kw 

V.ph.Hz 400.3.50 

4.5 A 

Vàlvula de seguretat 

Pressió màxima 

 

3 Bar 

 Dimensions i pes  

Altura 

Amplada 

Profunditat 

Pes 

 

1980 mm 

1383 mm 

1000 mm 

387 kg 
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Imatge42.Funcionament del sistema 

 

Els Models 42GW tenen la possibilitat de prendre aire de l'exterior per a renovació i introduir-ho en 

l'ambient interior. Això garanteix una gran qualitat de l'aire de forma continuada, mentre que els llois, 

patentats, de la reixeta en forma d'ala, distribueixen aquest aire uniformement per tota l'habitació. 

Incorporen filtres d'alt rendiment per extreure les impureses de l'aire. La Unitat va equipada de sèrie 

amb filtres rentables. A més, hi ha filtres electrostàtics o de carbó actiu disponibles com a opció, filtres 

que permeten reduir la concentració en l'aire de bacteris, pols, pol·len, fum o olors. 

 

Són lleugers i manejables. El seu petit moble s'ajusta perfectament als panells d'un sostre estàndard i 

són fàcils d'instal·lar en qualsevol local. Les noves unitats, de forma octogonal, són més petites i 

bastant més lleugeres que els models anteriors corresponents, per la qual cosa en mans d'un 

professional la seva instal·lació és encara més senzilla. 

 

Els principals components són accessibles des d'abaix, n'hi ha prou amb treure la reixeta. Entre 

aquests s'inclouen la caixa elèctrica, la bomba de condensat i la safata de drenatge. També el 

ventilador pot desmuntar-se sense tocar els altres components o els panells circumdants del sostre. 

Una sola persona pot realitzar, sense ajuda, totes les tasques necessàries de servei i manteniment. 

 

 

 

 
 

 

Imatge43. Taula de cassettes 

 
8.8.5 Difusors 

 

Els difusors seleccionats són de les sèries ADLR de la casa comercial Trox. Són adequats per gairebé 

tot tipus d'instal·lacions. Poden subministrar-se com difusor frontal individual, combinat amb una 

comporta de regulació o bé amb un coll de connexió. 

El plenum, sota demanda de connexió horitzontal o vertical, pot incorporar comporta de regulació o 

junta estanca. Així mateix, pot anar equipat amb una presa de pressió per mesurar la pressió de 

referència i una comporta de regulació accionada a distància. 

La part frontal del difusor pot muntar-se o desmuntar-se mitjançant un cargol central. Aquest cargol va 

tapat amb un embellidor. 

El difusor, en la seva part frontal, està construït en alumini. L'acabat de la superfície és anoditzat en 

color natural. La superfície de les parts posteriors és fosfatada i pintada en 

color negre (RAL 9005). 

El plenum de connexió està construït en xapa d'acer galvanitzada i la junta és de cautxú. 

Aquest sistema s’instal·larà en el bar que es troba a la planta baixa de l’edifici. 
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Imatge44. Difusor 

 

8.8.6 Toveres 

 

Les toveres triades per a climatitzar la sala d’actes són les DUE-V de la casa comercial TROX. 

Aquestes ofereixen, degut a la seva òptima construcción aerodinámica, un baix nivel sonor. Per 

aquesta raó i pel seu disseny agradable també poden ser integrades en locals en els que s’exigeixi 

baixos nivells sonors, com per exemple sales de concerts, teatres o museus. 

El tipus DUE-V es poden girar i s’orienten i són adequats tant pel muntatge sobre conducte rectangular 

com circular sense cap tipus de peça de connexió adicional. 

El material de les toveres i el cèrcol de muntatge són d’alumini. El marc i peces de connexió són de 

xapa d’acer galvanitzat segons DIN 17162.  

 

 

 

Imatge45.Tovera 

 

 
 

8.8.7 Reixetes 

 

Les reixetes triades són de la sèria VAT de la casa comercial TROX. La seva instal·lació pot realitzar-

se en parets, sòls, portes i xarxes de conductes circulars i rectangulars. El seu muntatge pot dur-se a 

terme directament en el conducte o incloent un marc, i murs. 

La seva subjecció es realitza mitjançant fixació oculta, encara que baixa comanda es poden 

subministrar amb subjecció per moll o amb cargols vists. 

Les reixetes són de perfil d'alumini extruit. El seu acabat estàndard és anoditzat en color natural I6-C-0 

o pintades a la pols en qualsevol color de la carta RAL. 

 

8.8.8 Unitats Fan coil per a conductes horitzontals 

 

Les característiques d’aquestes s’especifiquen a continuació: 

 

• Disponibles en quatre grandàries amb bateries de dos tubs, de dos tubs i escalfador elèctric o 

de quatre tubs, amb cabals que oscil·len entre 230 i 700 l/s, capacitat frigorífica entre 5 i 14 kW i 

capacitat calorífica entre 7 i 20 kW. 

• Unitats fan coil compactes, amb conductes, d'aigua refredada, dissenyades per a la seva 

instal·lació sobre fals sostre. 

• Refrigeració i calefacció fiables i econòmiques per a petits comerços i habitatges. 

• Grandària reduïda que utilitza una bateria en forma de V. 

• Altura reduïda de 285 mm. 

• Retorn d'aire per darrere o per sota per a major flexibilitat d'instal·lació. 

• Modularitat de la sortida d'aire (mànega o espita). 

• Unitat de gran capacitat amb baix nivell sonor. 

• Motor de quatre velocitats que ofereix la possibilitat d'elecció entre dues velocitats de confort 

mitjà. 

• Ventiladors centrífugs d'alta pressió. 

• Escalfador elèctric segur, instal·lat en fàbrica, per a escalfament de l'aigua calenta en una o 

dues etapes. 

• Petita caiguda de pressió hidràulica, amb una vàlvula muntada, compatible amb tots els kits de 

bombes de refredadora. 

• Ràpida instal·lació amb opcions muntades en fàbrica (comandaments, vàlvules). 

• Millor competitivitat al mercat. 

 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

73 

 
 

8.8.9 Conductes 

 

A continuació s'indiquen les condicions de conductes per a la instal·lació d'aire condicionat: 

 

• Seran de xapa d'acer per als conductes que hagin de ser vists.  

• Seran de fibra de vidre (secció rectangular) para els que vagin pel fals sostre. Aquests 

conductes estan constituïts per plaques de fibra de vidre aglomerades amb resina termo- 

endurida, amb les seves cares protegides amb diferents revestiments impermeables a l'aire i al 

vapor d'aigua que eviten la seva corrosió i el despreniment de fibres, afavorint al fet que es 

mantinguin nets. 

• La derivació del conducte principal fins al difusor es podrà realitzar mitjançant tub flexible 

d'alumini sempre que no se superi 1,20 metres de longitud. 

• S'utilitzaran peces especials per afavorir l'entrada d'aire en subconductes. 

• S'evitarà en la mesura del possible els canvis bruscs de direcció. 

• Es col·locaran registres en els conductes per poder realitzar inspeccions i el seu manteniment. 

• Es recomana l'adopció de les normes UNE 100.101, UNE 100.102 i UNE 100.103 per a tots el 

referent a dimensions normalitzades, espessors, tipus, unions, reforços i suports. 

• Estaran formats per materials que no propaguin el foc, ni desprenguin gasos tòxics en cas 

d'incendi i que tinguin la suficient resistència per suportar els esforços deguts al seu pes, al 

moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que poden 

produir-se com a conseqüència del seu treball. Les superfícies internes seran llises i no 

contaminaran l'aire que circula per elles. Suportaran, sense deformar-se ni deteriorar-se, 250ºC 

de temperatura. 

• A la zona de l'escala, que ens serveix per sectoritzar en cas d'incendi, els conductes hauran 

d'anar protegits d'un material resistent al foc perquè no es deteriorin i així evitar l'accés del foc a 

zones que climatitza aquest conducte. 

• No s'obriran buits en els conductes per a l'allotjament de reixetes i difusors, fins que no hagi 

estat realitzada la prova d'estanqueïtat definida en la Instrucció Tècnica 21. En cas contrari, 

simultàniament a la construcció dels conductes, es muntaran sobre les obertures taps de xapa, 

que impedeixin la introducció de qualsevol material en els conductes. 

Aquests taps, degudament segellats permetran realitzar la prova d'estanqueïtat citada. Una 

vegada realitzada aquesta, s'obriran els buits requerits o s'anul·laran els taps citats, realitzant a 

continuació el muntatge de reixetes o difusors. 

• Com es tracta d'un sistema de bomba de calor, per a la impulsió utilitzarem els conductes d'acer 

i de fibra de vidre col·locats en la part superior. Per contra, les reixetes de tornada recolliran  

 
 

l'aire per la part inferior i ho canalitzaran fins a la màquina interior corresponent. D'aquesta 

manera s’impulsa per a dalt i es retorna per a baix. 

 

         

       Imatge46 .Conducte rígid de fibra de vidre                     Imatge 47. Conducte flexible d’a lumini 

 
8.9 ASSAJOS I VERIFICACIONS 

 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions 

de la Reglamentació vigent i les especificacions d'aquestes Instruccions Tècniques, així com realitzar 

una engegada correcta i comprovar, mitjançant els assajos que siguin requerits, les prestacions de 

confortabilitat, exigències d'ús racional de l'energia, contaminació ambiental, seguretat i qualitat que 

són exigides. Totes i cadascuna de les proves es realitzaran en presència del director d'obra de la 

iInstal·lació, el qual donarà fe dels resultats per escrit. 

 

8.9.1. Proves parcials i finals 

 

Al llarg de l'execució haurà d'haver-se fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els 

elements que hagi indicat el director d'obra. 

Particularment totes les unions o trams de canonades, conductes o elements que per necessitats de 

l'obra hagin de quedar-se ocults, hauran de ser exposats per a la seva inspecció o expressament 

aprovats, abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. Acabada la instal·lació, serà 

sotmesa per parts o en el seu conjunt a les proves que s'indiquen, sense perjudici d'aquelles altres que 

sol·liciti el director de l'obra. Una vegada realitzades les proves finals amb resultats satisfactoris per al 

director d'obra, es procedirà a l'acte de recepció provisional de la instal·lació. Amb aquest acte es 

donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació. És condició prèvia per a la realització de les proves 

finals que la instal·lació es trobi totalment acabada d'acord amb les especificacions del projecte, així 
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com que hagi estat prèviament equilibrada i posada a punt i s'hagin complert les exigències prèvies que 

hagi establert el director d'obra tals com a neteja, subministrament d'energia, etc. 

 

8.9.2. Proves específiques 

 

8.9.2.1. Motors elèctrics 

 

Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric i del seu consum d'energia en 

les condicions reals de treball. 

 

8.9.2.2. Altres equips 

 

Es realitzarà una comprovació individual de tots els climatitzadors en els quals s'efectua una 

transferència d'energia tèrmica, anotant les condicions de funcionament. 

 
 

8.9.2.3. Seguretat 

 

Comprovació del tarat de tots els elements de seguretat. 

 

8.9.3. Recepció definitiva 

 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat aquests convenientment esmenats, la recepció provisional adquirirà 

caràcter de recepció definitiva, sense realització de noves proves, tret que per part de la propietat hagi 

estat cursat avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert. 

 

8.9.4. Proves globals 

 

Es realitzaran com a mínim les següents proves globals, independentment d'aquelles altres que 

desitgés el director d'obra: 

 

8.9.4.1. Comprovació de materials, equips i execució 

 

Independentment de les proves parcials, o controls de recepció realitzats durant l'execució es 

comprovarà, pel director d'obra, que els materials i equips instal·lats es corresponen amb els  

 
 

especificats en projecte i contractats amb l'empresa instal·ladora, així com la correcta execució del 

muntatge. 

Es comprovarà en general la neteja i cura en el bon acabat de la instal·lació. 

 

8.9.5. Proves de conductes 

 

Es realitzaran d'acord amb la norma UNEIX 100.104, per als conductes de xapa. 

 

8.9.6. Proves de circuits frigorífics 

 

Els circuits frigorífics realitzats en obra de les instal·lacions centralitzades de climatització, hauran de 

complir les proves d'estanqueïtat especificades en la Instrucció ML.LF.010. 

No obstant les instal·lacions frigorífiques requerides per a la connexió d'unitats per elements, partides 

hauran de ser sotmeses a una prova d'estanqueïtat exclusivament de la xarxa frigorífica muntada en 

obra, excepte si la instal·lació es realitza amb línies precarregades subministrades pel fabricant de  

l'equip, en l'enteniment que amb la documentació del mateix se subministrés el corresponent certificat 

de proves. 

 

8.9.7. Proves de prestacions tèrmiques 

 

Es realitzaran les proves que a criteri del director d'obra siguin necessàries per comprovar el 

funcionament normal en règim d'hivern o d'estiu, obtenint un butlleta d’estats de condicions 

higrotèrmiques interiors per a unes condicions exteriors degudament registrades. 

 

Quan la temperatura mesurada a les habitacions sigui igual o superior a la contractual corregida, es 

donarà com a satisfactòria l'eficàcia tèrmica de la instal·lació. 

Condicions climatològiques exteriors: 

 

• La mínima del dia registrada no serà inferior en 2 ºC o superior en 10 ºC a la 

contractual exterior. 

• La temperatura de les habitacions es corregirà com segueix: 

– Es disminuirà en 0,5 ºC. per cada ºC que la temperatura mínima del dia hagi estat inferior a    

   l'exterior contractual. 

           – S'augmentarà en 0,15 ºC per cada ºC que la temperatura mínima del dia hagi estat superior a   

              l'exterior contractual. 
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8.9.8. Altres proves 

 

Per últim, es comprovarà que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat, confortabilitat, 

seguretat i estalvi d'energia que es dicten en aquestes instruccions tècniques. Particularment es 

comprovarà el bon funcionament de la regulació automàtica del sistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS  
 
 

9.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte d’aquesta memòria consisteix en donar compliment al reial decret 401/2003 de 4 d'Abril pel 

qual s'aprova el reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 

l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i 

sistemes de telecomunicacions. 

Donar compliment al Reial decret-llei 1/1.998 de 27 de Febrer sobre infraestructures comunes als 

edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions i establir els condicionants tècnics que ha de 

complir la instal·lació d’ICT, d'acord amb el Reial decret 279/1999, de 22 de febrer, relatiu al Reglament 

regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 

telecomunicació a l'interior dels edificis i a l'ordre 21712 del Ministeri de Foment de 26 d'Octubre 

d'1.999 que desenvolupa el citat Reglament, per garantir als usuaris la qualitat òptima dels senyals 

mitjançant l'adequada distribució de les de televisió terrenal i de telefonia, així com la previsió per 

incorporar la televisió per satèl·lit i les telecomunicacions per cable, adequant-se a les característiques 

particulars del casal. 

 

       9.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de sis plantes: tres Plantes 

d’aparcament, Semisoterrani, Baixa i Primera. 

 

         9.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

          9.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 
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          9.5. NORMATIVA 

 

La normativa utilitzada en aquesta memòria és el REIAL DECRET 401/2003 pel qual s'aprova el 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 

telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 

telecomunicacions. 

 

          9.6. CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE RADIOFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ TERRENAL 

 

9.6.1 Consideracions sobre el disseny 

 

La infraestructura comuna de telecomunicacions consta dels elements necessaris per satisfer 

inicialment les següents funcions: 

 

• Per al servei de radiodifusió sonora i televisió terrenal (RTV): Captació adaptació i distribució. 

• Per al servei de televisió i radiodifusió sonora procedents de satèl·lit: Previsió de captació. 

Distribució i barreja amb els senyals anteriors.( TV SATÈL·LIT). 

• Per al servei de telefonia: Accés i distribució del servei telefònic bàsic (TB) i de servei telefònic 

digital (RDSI). 

• Per al servei de comunicacions per cable (TLCA): Previsió d'accés i previsió de distribució del 

servei de telecomunicacions per cable. 

• Servei d'accés fix sense fil (SAFI). 

 

Aquestes canalitzacions es duran a terme mitjançant fibra òptica. Aquesta és una tecnologia que 

consisteix en un conducte generalment de fibra de vidre que transmet impulsos lluminosos normalment 

emesos per un làser o LED. 

A l'interior de la fibra òptica el feix de llum es reflecteix contra les parets en angles molt oberts, així que 

pràcticament avança pel seu centre. Això permet transmetre els senyals gairebé sense pèrdues per 

llargues distàncies. 

Un dels avantatges de la fibra òptica és la gran velocitat de transmissió de dades, no es veu afectada 

pel soroll ni per les interferències. Són més lleugeres que els cables metàl·lics, la línia manca 

d'electricitat i la transmissió de dades és més segura. 

Les canalitzacions de fibra òptica discorreran per la urbanització fins a arribar a l'edifici en qüestió. 

Aquesta infraestructura abasta des dels punts d'entrada, i el seu Recinte d'Instal·lació de  

 

 
 
Telecomunicacions, i acaben a les Bases d'Accés de Terminal (BAT), o punts en què es connecten els 

terminals. 

La ICT està sustentada per una infraestructura de canalitzacions adequada que garanteix la possibilitat 

d'incorporació de nous serveis que puguin sorgir en un proper futur. 

La desaparició de la TV analògica i la incorporació de la TV digital terrenal comportarà l'ús de les 

freqüències 195.0 MHz a 223.0 MHz. (C8 a C12, BIII) i 470 a 862 MHz. (C21 a C69, BIV i BV) MHz, 

que es destinaran amb caràcter prioritari, per a la distribució de senyals de radiodifusió sonora digital i 

televisió digital terrenal. 

Després de realitzar les corresponents mesures de camp, s'han seleccionat les antenes necessàries 

per rebre amb un adequat nivell de senyal les diferents emissions del servei. Identificades les 

corresponents portadores, s'ha estudiat el millor procediment per a la seva correcta distribució.  

Les xarxes de distribució i dispersió s'han dissenyat per obtenir el major equilibri possible entre les 

diferents preses d'usuari amb els elements de xarxa. 

 

9.6.2 Número de preses de radiodifusió sonora i televisió terrenal 

 

El nombre de preses que s'ha instal·lat en el casal per cobrir totes les necessitats de les aules i dels 

despatxos és de: 

 

• 6 a Planta semisoterrània 

• 18 a Planta baixa 

• 11 a Planta pis 

 

9.6.3 Elements necessaris per a la instal·lació 

 

9.6.3.1 Amplificadors necessaris 

 

Els canals seràn amplificats a la capçalera mitjançant amplificadors monocanals amb l’objecte d’evitar 

l’intermodulació entre ells. La seva figura de soroll, guany i nivell màxim de sortida s’han seleccionat 

per garantir a les preses d’usuari els següents valors: 
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Taula 9.6.3.1.1 Nivell de soroll, guany i màxim de sortida 

 FM-Ràdio AM-TV COFDM-TV 

Nivell de senyal superior a 43 dBµV 60 dBµV 48 dBµV 

Relació portadora/soroll superior a 40 dB 45 dB 27 dB 

Relació senyal/intermodulació superior a - 58 dB 34 dB 

 

9.6.3.2 Càlcul de l'estructura i suports per a la instal·lació de les antenes de 

televisió terrenal 

 

Per a la correcta recepció dels senyals, s'utilitzarà una estructura amb els següents elements: 

• Un màstil de 3 m. que es fixarà mitjançant ancoratges adequats. 

• Un conjunt d'ancoratges per fixar les antenes al màstil, capaços de suportar velocitats de vent 

de fins a 150 Km./h. 

 
9.6.3.3  Descripció dels elements components de la instal·lació 

 

El cable coaxial utilitzat és el mateix en tota la instal·lació. 

Sobre el màstil se situen tres antenes: l'omnidireccional per a FM-Ràdio i les dues directives una de 

banda III i l'altra que cobreixi les bandes IV i V. Els seus corresponents cables de baixada es porten pel 

camí més curt fins al RITU on se situa l'equip de capçalera. La sortida del mateix es porta a un 

distribuïdor de dues sortides (tipus 2) que es connecten a sengles mescladors (tipus 1) de dues 

entrades (VHF/UHF i FI/SATÈL·LIT) i una sortida, per proporcionar la funció de barreja que es 

requereix en el RD a fi que la instal·lació quedi preparada per a la injecció dels senyals de satèl·lit en el 

moment que així es decideixi. 

Els dos cables de baixada vertical recorren les diferents plantes, distribuint mitjançant derivadors de 

dues sortides a totes les plantes. 

Les sortides dels derivadors es connecten amb els PAU, que permeten a aquests la selecció del cable 

de la xarxa de dispersió que desitgin, i, posteriorment mitjançant un distribuïdor de tres sortides (tipus 

4) i amb una xarxa en estrella, s'aconsegueixen les preses d'usuari (tipus A). 

 

9.6.4 Distribució de radiofusió sonora i televisió per satèl·lit 

 

Per facilitar la futura instal·lació de la Radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit, a continuació 

es desenvolupen els estudis i càlculs pertinents. 

 
 

9.6.4.1 Selecció de l'emplaçament i paràmetres de les antenes receptores del 

senyal de satèl·lit 

 

Es preveu la instal·lació de dues antenes parabòliques amb l'orientació adequada per captar els canals 

digitals provinents del satèl·lit Astra i Hispasat respectivament. 

L'emplaçament previst per situar les mateixes queda reflectit en el plànol de coberta. S'ha comprovat 

l'absència d'obstacles que puguin provocar obstrucció del senyal en tots dos casos. 

L'orientació de cadascuna de les antenes serà la següent: 

 

HISPASAT: Acimut: 223,3º                                                    ASTRA: Acimut: 155º 

        Elevació: 32º                                                                     Elevació: 38,8º 

 

Els diàmetres necessaris per a cadascuna de les antenes es calculen partint de l'equació 

de l'enllaç descendent: 

 

C/N = PIRE + G –10 log (KTeB)+20.log (λ/4πD) 

 

PIRE: Potència Isòtropa Radiada efectiva en el lloc de l'emplaçament 

G: Guany de l'antena receptora 

λ: Longitud d'ona 

D: Distància al satèl·lit (38.000 Km) 

K: Constant de Boltzman (1.38 10-23 W/Hz 0K) 

Et: Temperatura equivalent de soroll del conjunt convertidor LNB- antena 

C/N: Mesurat a la sortida del convertidor 

 

En tots dos casos se seleccionaran convertidors amb una figura de soroll màxima de 0.7 dB i 55 dB de 

guany i alimentadors amb polarització lineal. 

 

Antena per Hispassat 

 

Prenent les següents dades: 

PIRE: 52dBw 

C/N: 17.5 dB. S'oferirà una qualitat a l'usuari de 16.5 dB (1.5 dB millor que la requerida) i es 

considerarà una possible degeneració de fins a 1dB en el factor de soroll per efecte de les xarxes de 

distribució. 
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Amb aquestes dades el diàmetre de l'antena necessària és de 90 cm. 

 

Antena per Astra 

 

Prenent les següents dades: 

PIRE: 50dBw 

C/N: 17,5 dB. S'oferirà una qualitat a l'usuari de 16,5 dB i es considerarà una posible degeneració de 

fins a 1dB en el factor de soroll per efecte de les xarxes de distribució. 

 

Amb aquestes dades el diàmetre de l'antena necessària és de 120 cm. 

 

9.6.5 Accés i distribució del servei de telefonia disponible al públic 

 

Aquest capítol té per objecte descriure i detallar les característiques de la xarxa que permeti l'accés i la 

distribució del servei telefònic, dels diferents operadors, a l'usuari del mateix des de com a mínim el 

nombre d'estades a les quals fa referència el Reglament d'infraestructures comunes de 

telecomunicacions. 

 

9.6.5.1 Xarxa d’alimentació 

 

Els Operadors del Servei Telefònic Bàsic accediran al casal a través de les seves xarxes d'alimentació, 

que accediran al Recinte d'Instal·lacions de Telecomunicació corresponent i acabaran en unes regletes 

de connexió (Regletes d'Entrada) situades en el Registre Principal de Telefonia muntat en el RITU. 

Fins a aquest punt és responsabilitat de cada operador el seu disseny, dimensionament i instal·lació. 

En el Registre Principal, que s'instal·larà segons projecte, es col·locaran les regletes de connexió 

(Regletes de Sortida) des de les quals partiran els parells que es distribueixen fins al casal, a més 

disposa d'espai suficient per allotjar les guies i suports necessaris per a l'encaminament de cables i 

ponts així com per a les regletes d'entrada dels operadors. 

El dimensionament d'aquesta xarxa és responsabilitat dels Operadors. L'accés de la mateixa fins al 

RITU s'establirà per la canalització d'enllaç. 

 

9.6.5.2 Xarxa interior de l’edifici 

 

• Xarxa de distribució. Canalització principal. 

• Xarxa de dispersió. Canalització secundària. 

 
 

• Xarxa interior d'usuari. 

 

L'esquema de la xarxa total es reflecteix en el plànol corresponent. 

 

Les diferents xarxes que constitueixen la xarxa total de l'edifici es connexionen entre si en: 

 

• Registre secundari. 

• Punt d'accés d'usuari. 

 

9.6.6 Càlcul i dimensionament de la xarxa i tipus de cable 

 

El casal objecte del present projecte té la següent distribució:  

 

Planta semisoterrani.  

Planta baixa  

Planta pis.  

 

Existeix previsió d'oficines i despatxos, així que també hi haurà previsió de distribució de  

serveis RDSI. Dels PAU situats a cada planta sortiran les línies de RDSI per donar servei a la zona.  

 

9.7 ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 

 

Aquest capítol té per objecte descriure i detallar les característiques de la xarxa que permeti  l'accés, i 

si escau, la distribució del servei de telecomunicacions dels  diferents operadors, als usuaris del mateix 

des de com a mínim el nombre  d'estances a les quals fa referència el Reglament d'infraestructures 

comunes de  telecomunicacions. 

 

9.7.1 Topologia de la xarxa 

 

9.7.1.1 Xarxa d’alimentació 

 

Els diferents operadors escometran amb les seves xarxes d'alimentació a l'edifici, arribant al RITU bé a 

través de cable o bé via radio fins a les antenes i des d'aquí mitjançant cable fins al RITU. En aquest 

recinte col·locaran els seus equips d'adaptació, facilitant un nombre suficient de sortides per poder  
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subministrar servei de telecomunicacions per cable a tots els possibles usuaris de l'edifici.  

La connexió des del RITU fins al casal es realitzarà a través de la xarxa de distribució, amb topologia  

en estrella i portarà els senyals fins a cada punt de terminació de xarxa o Punt d'Accés d'Usuari a 

l'interior de les estances, la seva  instal·lació i disseny seran responsabilitat de l'operador del servei. 

 

9.7.1.2 Xarxa de distribució 

 

Estarà constituïda per a cada usuari i per cada operador per un cable que unirà el punt d'interconnexió, 

en el registre principal de l'operador en el RITU, amb el punt de terminació de xarxa o punt d'accés 

d'usuari (PAU) a l'interior de l'habitatge o local de l'usuari. Serà responsabilitat de l'operador la seva 

instal·lació.  

 

Punt de terminació de xarxa o punt d'accés d'usuari: Aquest punt es definirà de forma contractual entre 

operador i usuari, depenent de l'equipament disponible a l'interior dels habitatges o locals per a aquest 

servei. 

 

9.8 CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓ 

 

En aquest capítol es defineixen, dimensionen i situen les canalitzacions, registres i recintes que 

constituiran la infraestructura on s'allotjaran els cables i equipament necessaris per permetre l'accés 

dels usuaris als serveis de telecomunicacions definits en els capítols anteriors. 

 

9.8.1 Consideracions sobre l’esquema general de l’edifici 

 

A l’esquema general de l'edifici es detalla la infraestructura necessària i que començant per la part 

inferior de l'edifici en l'arqueta d'entrada acaba sempre  en les preses d'usuari. Aquesta infraestructura 

la componen les següent parts tal com mostra la següent imatge: 

 

 

Imatge 48. Esquema general de l’edifici. 

 

9.8.2 Arqueta d’entrada   

 

Permet l'accés dels serveis de Telefonia Bàsica + RDSI i els de Telecomunicacions de banda ampla a 

l'immoble. L'arqueta és el punt de convergència de les xarxes d'alimentació dels operadors d'aquests 

serveis, els cables dels quals i fins al límit interior de l'edifici, s'allotjaran en els corresponents tubs que 

conformen la canalització externa. 

Arqueta única que se situa en l'exterior de l'edifici i de la seva construcció es fa càrrec la propietat.  

En funció del nombre de punts d'accés a l'usuari que existeixin al casal, l'arqueta tindrà unes 

dimensions determinades. En l'apartat 1 del capítol 5 de l'ANNEX IV del Reial decret 401/2003 es 

recullen les següents dades: 

Taula 9.8.2.1 Nº PAU i dimensions 

NÚM. DE PAU DIMENSIONS (mm) 

Fins a 20 400 x 400 x 600 

 

 

 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 80

 
 

9.8.3 Canalització externa 

 

Està constituïda pels conductes que discorren per la zona exterior de l'immoble des de l'arqueta 

d'entrada fins al punt d'entrada general del casal. És l'encarregada d'introduir en el casal les xarxes 

d'alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors. 

Estarà composta per 4 tubs de PVC de 63 mm. de diàmetre exterior, amb les parets interiors llises.  

El nombre de conductes i la utilització s’extrau de l'apartat 2 del capítol 5 de l'ANNEX IV del Reial 

decret 401/2003.  

Taula 9.8.3.1 Nº conductes i dimensions. 

NÚM. DE PAU NÚMERO DE CONDUCTES DIMENSIONS (mm) 

De 5 a 20 4 1 TB+RASI, 1 TLCA, 2 reserves 

 

Imatge 49. Dimensions mínimes de l’arqueta d’entrad a 

 

9.8.4 Canalització d’enllaç inferior  

 

La canalització inferior suporta els cables de la xarxa d'alimentació des del punt d'entrada general fins 

al RITU (Recinte d'Instal·lacions de Telecomunicacions Únic). Està constituïda per 4 conductes 

(1TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserves) de PVC de 40 mm, de diàmetre exterior, que travessaran el mur de 

façana mitjançant un passamurs. 

L'execució i manteniment aniran a càrrec de la propietat de l'edifici.  

 
 

9.8.5 Recinte d’Instal·lació de Telecomunicacions únic (RITU) 

 

És el recinte que acumula la funcionalitat del recinte superior (RITS) i del recinte inferior (RITI). És un 

espai delimitat en planta per a cada tipus de servei de telecomunicació del casal. 

Es restringeix el seu ús a edificis o conjunts immobiliaris de fins a tres altures i planta baixa i un màxim 

de deu PAU. 

 

Serà un armari ignífug on se situa inicialment el registre principal de telefonia equipat amb les regletes 

de sortida del casal, el quadre de protecció elèctrica i es reservarà espai suficient per als registres 

principals dels operadors d'aquest servei i pels de TLCA. També s'equipa amb els elements necessaris 

per al subministrament de televisió terrenal i per satèl·lit i es reservarà espai per als possibles registres 

de TB i TLCA d'operadors les xarxes dels quals d'alimentació siguin radioelèctriques. 

A la zona inferior de l'armari escometran els tubs que formen la canalització d'enllaç inferior, sortint per 

la part superior els corresponents a la canalització principal.  

 

Taula 9.8.5.1Dimensions del RITU.  

 

NÚM. DE 
PAU 

ALTURA 
(mm) 

AMPLADA 
(mm) 

PROFUNDITAT 
(mm) 

Fins a 10 2000 1000 500 

 

Aquesta taula l'he obtingut del capítol 5 l'apartat 5.5.1 de l'ANNEX IV del Reial decret 401/2003. 

El RITU haurà d'estar dotat d'una instal·lació elèctrica. S'habilitarà una canalització elèctrica directa des 

del quadre general fins al recinte, constituïda per cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2x6+T 

mm² de secció, anirà en un tub de 32 mm² de diàmetre o una canal de secció equivalent, de forma 

encastada o superficial. 

El Subquadre de Telecomunicacions tindrà les dimensions suficients per instal·lar en el seu interior les 

proteccions mínimes, i una previsió per a la seva ampliació d'un 50%, que s'indiquen a continuació: 

 

• Interruptor magnetotèrmic de tall general de tensió nominal mínima 230/400V, intensitat nominal 

25 A i poder de tall 6KA. 

• Interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400V, intensitat nominal 

40 A, resistència a curtcircuit 6KA, freqüència 50-60 Hz i intensitat de defecte de 30 mA. 

• Interruptor magnetotèrmic de tall onmipolar per a la protecció de l'enllumenat de tensió nominal 

mínima 230/400V, intensitat nominal 10 A i poder de tall 6KA. 
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• Interruptor magnetotèrmic de tall onmipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent 

del recinte, de tensió nominal mínima 230/400V, intensitat nominal 16 A i poder de tall 6KA. 

• Interruptor magnetotèrmic de tall onmipolar per a la protecció dels equips de capçalera de la 

infraestructura de ràdio difusió i televisió: tensió nominal: 230/400 V, intensitat de nominal 16 A i 

poder de tall 6KA. 

 

En el RITU hi hauran dues bases d'endoll de 16 A. Es dotarà amb cables de coure amb aïllament fins a 

750 V i de 2x2,5+T mm² de secció. A més, es disposarà de bases d'endoll per alimentar a les 

capçaleres de RTV. El subquadre haurà de tenir una protecció IP 4X + IK 05 i aniran col·locats el més 

proper possible al recinte encastat o superficial. 

S'habilitaran els mitjans perquè el RITU disposi d'un nivell mitjà d'il·luminació de 300 lux, així com un 

aparell d'il·luminació autònom d'emergència. 

 

 

Imatge 50.Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicac ions 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge 51.Punts d’interconnexió 

 

 

Imatge 52.Punt de distribució 
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9.8.6 Canalització principal  

 

És la que suporta la xarxa de distribució de la ICT de l'edifici, uneix els dos recintes d'instal·lacions de 

telecomunicació. La seva funció és la de portar les línies principals fins a les diferents plantes i facilitar 

la distribució dels serveis als usuaris finals. 

 

La canalització principal, en aquest cas, unirà el RITU amb els diferents registres secundaris situats en 

cada planta. Haurà de ser el més rectilínia possible i amb una capacitat suficient per allotjar tots els 

cables necessaris per als diferents serveis de telecomunicació. 

Les dimensions de la canalització principal les obtindrem a partir dels P.A.U del casal. 

 

Taula 9.8.6.1 Dimensions de la canalització principa l 

NÚM. DE PAU NÚMERO DE TUBS UTILITZACIÓ 

Fins a 12 5 

1 Tub RTV 

1 Tub TB+RDSI 

2 Tubo TLCA i SAFI 

1 Tub de reserva 

 

La informació s’ha extret del capítol 5 apartat 5.7.1 de l'ANNEX IV del Reial decret 401/2003. 

 

Per poder saber quants parells i a la seva vegada quantes regletes es necessiten en la instal·lació, hem 

de fixar-nos en el dimensionament que indica la normativa i aquest aplicar-ho en el cas del nostre 

edifici. El primer pas a realitzar és el denominat Previsió de la Demanda, la qual es basa en que perquè 

la xarxa interior sigui capaç d'atendre a la demanda telefònica que pugui haver-hi en un futur en 

l'immoble, aplica les següents condicions per determinar el nombre de parells necessaris: 

 

Parells necessaris per estança=dos parells per estança. 

 

A partir d'aquí es pot realitzar una taula amb el nombre de parells necessaris segons la Previsió de 

Demanda. 

 

34 estances x 2 parells= 68 Parells 

 

La Previsió de Demanda per a la xarxa de telefonia de l’edifici resulta ser de 68 parells telefònics. 

 

 
 

Sabent aquesta dada el següent pas a realitzar és el Dimensionament Mínim de la Xarxa de 

Distribució, que segons indica la normativa, es tracta a multiplicar per 1,4 el valor de la demanda 

prevista (increment del 40%), la qual cosa assegura una ocupació màxima de la xarxa del 70% per 

prevenir possibles avaries d'alguns dels parells o alguna desviació per excés de la demanda de línies. 

El valor de parells mínim que ha de tenir a la xarxa de distribució serà: 

 

68 parells x 1,4 (factor corrector) = 95.2 parells telefònics 

 

Ara ja sabem el nombre de parells que ha d'haver-hi com a mínim a la xarxa interior de l'edifici, per tant 

es pot triar quin tipus de cable normalitzat necessita la instal·lació. La següent taula mostra el tipus de 

cable a triar depenent del nombre de parells que es necessita. 

 

Taula 9.8.6.2 Tipus de cable 

 

 

A causa que es necessita un cable per a la xarxa de dispersió que disposi d'un mínim de 95.2 parells, 

el cable normalitzat que es tria per a la instal·lació serà el de 100 parells. Tots els parells que sobrin a 

causa que no hagin d'arribar a cap PTR, acabaran en els Punts de Distribució situats en els registres 

secundaris com a parells de reserva. Aquests parells de reserva es repartiran equitativament entre les 

plantes de l'edifici. 
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9.8.7 Els registres secundaris 

 

Són caixes o armaris que s'intercalen en la canalització principal en cada planta i que serveixen per 

poder segregar en la mateixa tots els serveis. La canalització principal li arriba per a baix, s'interromp 

pel registre i continua per enllaçar amb la de la planta superior. 

 

Les seves dimensions mínimes seran: 45x45x15 cm. (amplària, altura, profunditat) i estaran tancats per 

una porta de plàstic o metàl·lica amb pany i clau. Dins es col·loquen els dos derivadors dels ramals de 

RTV i les regletes per a la segregació de parells telefònics. Existirà un en cada planta del casal. 

 

Les canalitzacions secundàries hauran de ser de capacitat suficient per allotjar tots els cables per a 

serveis de telecomunicació, disposarà de 3 tubs, ja que es tracta d'un sol usuari, que es destinaran al 

següent: 

– 1 per a serveis de TB + RDSI. 

– 1 per a serveis de TLCA i SAFI. 

– 1 per a serveis de RTV. 

Així, la canalització estarà formada per 3 tubs de 25 mm de diàmetre. 

La informació a estat extreta del capítol 5, apartat 5.9 de l'ANNEX IV del Reial decret 

401/2003. 

 

9.8.8 Registre de terminació de xarxa 

 

Connecten la xarxa secundària amb la xarxa interior d'usuari. En aquests registres s'allotgen els punts 

d'accés d'usuari (PAU) dels diferents serveis, en el cas de TLCA almenys de forma conceptual. Aquest 

punt s'empra per separar la xarxa comunitària i la privada de cada usuari. 

Estaran constituïts per caixes encastades en la paret d'habitatge o local proveïdes de tapa i segons el 

capítol apartat 5.12 del capítol 5 de l'ANNEX IV del Reial decret 401/2003, les seves dimensions 

mínimes seran: 

 

• Per RTV: caixa de 20x30x6 cm (ample, alt, fons), on arriben els cables coaxials dels dos ramals. 

En aquest registre es col·loca el repartidor que donarà servei a totes les preses d'usuari. 

• Per TLCA: caixa de 20x30x6 cm (ample, alt, fons), on arribaran els cables coaxials de TLCA. 

L'equipament d'aquest registre dependrà de l'operador amb el qual es contracti aquest servei. 

 

 

 
 

• Per a telefonia: caixa de 17x10x4 cm (ample, alt fons), en l'interior del qual s'instal·larà el PAU o 

també denominat punt de terminació de xarxa telefònica comunitària. Aquests registres es 

col·locaran a més de 20 cm. del terra i menys de 180 cm. del terra. 

Els registres de RDSI, RTV i TLCA, disposaran de presa de corrent o base d'endoll. 

 

9.8.9 Canalització interior d’usuari 

 

És la que suporta la xarxa interior d'usuari. Està realitzada per tubs de material plàstic, corrugats o 

llisos, encastats per l'interior de l'habitatge i uneixen els RTR amb els diferents registres de presa i 

quan sigui necessari s'utilitzaran registres de pas per facilitar la instal·lació posterior de cables. La 

topologia de les línies serà en estrella. 

La canalització interior d'usuari estarà realitzada amb tubs de configuració en estrella de 20 mm de 

diàmetre. 

 

9.8.10 Registres de presa 

 

Són caixes encastades en la paret on s'allotgen les bases d'accés terminal (BAT), o preses d'usuari. 

Les mesures dels registres de presa segons l'apartat 5.13 del capítol 5 de l'ANNEX IV del Reial decret 

401/2003, seran de 64 x 64 x 42 mm. Aniran encastats en la paret i tindran en els seus voltants (màxim 

50 cm) una presa de corrent altern o base d'endoll. 
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9.8.11 Quadre resum dels materials necessaris 

 

ELEMENT SERVEI DIMENSIONS 

Arqueta d’entrada  40x40x60 cm 

Canalització externa 

Canalització d’enllaç inferior 

TB + RDSI 

TLCA 

Reserva 

1 ∅63 mm 

1 ∅63 mm 

2 ∅63 mm 

Canalització d’enllaç superior 

TV terrestre 

TV satélite 

Reserva 

1 ∅40 mm 

2 ∅40 mm 

1 ∅40 mm 

Recinte d’Instal·lacions de 

Telecomunicacions Únic (R.I.T.U.)  

200x100x50 cm 

(altura x amplada x 

profunditat) 

Canalització principal 

TB+RDSI 

RTV 

TLCA+SAFI 

Reserva 

1 ∅40 mm 

1 ∅40 mm 

2 ∅40 mm 

1 ∅40 mm 

Registres secundaris per planta TB, TLCA i RTV 45x45x15 cm 

Canalitzacions secundàries 

TB+RDSI 

RTV 

TLCA+SAFI 

1 ∅25 mm 

1 ∅25 mm 

1 ∅25 mm 

Registres de terminació de xarxa 

TB 

RTV 

TLCA 

17x10x4 cm 

20x30x6 cm 

20x30x6 cm 

Canalització interior 

TB 

RTV 

TLCA 

Tub de ∅20 mm 

Tub de ∅20 mm 

Tub de ∅20 mm 

Registres de presa 

TB 

RTV 

TLCA 

6,4x6,4x4,2 cm 

6,4x6,4x4,2 cm 

6,4x6,4x4,2 cm 

 

 
 
10 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I POSADA A TERRA 
 
 

10.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El present Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la Instal·lació elèctrica para, 

de conformitat amb la normativa vigent, subministrar l'energia necessària a un edifici destinat a Casal 

de Cultura. 

 

       10.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de sis plantes: tres Plantes 

d’aparcament, Semisoterrani, Baixa i Primera. 

 

         10.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

          10.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 

 

          10.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

 

El subministrament d'electricitat serà realitzat per la Companyia Distribuïdora Electricitat 

FECSA/ENDESA, des de la seva xarxa de baixa tensió 400/230V i 50Hz. 

 

          10.6. NORMATIVA 

 
En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments: 

−  RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques complementaries. 

−  UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats. 
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−  UNE 20-434-90: Sistema de dessignació de cables. 

−  UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extruits per a 

tensions de 1 a 30kV. 

−  UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal.lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les 

sobreintensitats. 

−  UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instal.lacions elèctriques en edificis. Connexió a terra i conductores 

de protecció. 

−  EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 

−  EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada 

per intensitat diferencial residual. 

−  EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors-

seccionadors i combinats fusibles. 

−  EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensió. 

−  EN 60 898 (UNE - NP): Interruptors automàtics per a instal.lacions domèstiques i anàlogues per 

a la protecció contra sobreintesitats. 

 
10.7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 

La instal.lació consta un quadre general de distribució, amb una protecció general i proteccions als 

circuits derivats. 

La seva composició queda reflectida a l'esquema unifilar corresponent, al document de plànols 

comptant, al menys, amb els següents dispositius de protecció: 

 

−  Un interruptor automàtic magnetotèrmic general i per a la protecció contra sobreintensitats. 

−  Interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes. 

−  Interruptors automàtics magnetotèrmics per a la protecció dels circuits derivats. 

  

 
 

 
10.8.  POTÈNCIA TOTAL PREVISTA PER A LA INSTAL.LACIÓ  

 

La potència total demanada per la instal.lació serà: 

 

Taula 10.8.1 Potència total demandada 

Esquemes  P Demandada  
(kW) 

E-1 64.64 
Potència total demanada 64.64 

 

Donades les característiques de l'obra i els consums prevists, es té la següent relació de receptors de 

força, enllumenat i altrs usos amb indicació de la seva potència elèctrica: 

 

Taula 10.8.2 Relació de receptors 

Càrregues  Denominació  P. Unitària  
(kW) 

Nombre  P. Instal.lada  
(kW) 

P. Demanada  
(kW) 

Motors C-1 
C-1 
C-1 

35.000 
3.500 
2.720 

1 
1 
1 

41.22 7.43 

Enllumenat descàrrega - - - - - 
Enllumenat C-1 2.309 1 2.31 0.69 
Altres usos C-1 

C-1 
Preses de corrent 
C-1 
C-1 
alguns 
C-1 
C-1 
alguns 
alguns 
C-1 

11.000 
7.885 
4.500 
3.933 
3.600 
3.510 
3.000 
2.651 
2.300 
2.000 
1.330 

1 
1 
1 
1 
1 

19 
1 
1 
3 
3 
1 

117.49 24.19 

  
 
 

10.9.  CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ    
 

10.9.1 Origen de la instal.lació 
 
 
L'origen de la instal.lació estarà determinat per una intensitat de curt circuit en capçalera de: 5 kA. 

El tipus de línia d'alimentació serà: H07Z1 4 x 70 + 1 G 35. 
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10.9.2  Línia general 
 

Taula 10.9.2.1 Línia general 
 

Esquemes  Tipus  P Dem 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Proteccions  
Línia 

Acometida 
local 

T 64.64 0.92 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 125 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 70 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 70 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 35 mm² 

Esquema 
elèctric 

T 64.64 0.92 10.0 - 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 70 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 70 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 35 mm² 

 

Canalitzacions 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb alló expressat als documents del 

present projecte. 

Taula 10.9.2.2 Canalitzacions 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  
Acometida local Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits 
Esquema elèctric Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 63 mm  

 

10.9.3  Quadre general de distribució 
 

Taula 10.9.3.1 Quadre general de distribució 
 

Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

Esquema elèctric T 64.64 0.92 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 125 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 70 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 70 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 35 mm² 

Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

Quadre general T 6.84 0.90 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

F1 T 4.50 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

F2 M 2.30 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

F3 M 2.30 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

F4 M 2.30 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Fase R soterrani 1 T 12.84 0.97 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Enllumenat R M 2.31 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
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Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fase S soterrani 2 T 10.53 0.95 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fase T soterrani 3 T 10.53 0.95 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
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Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fase R Planta 
semisoterrani 

M 9.03 0.95 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 10 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Clima M 7.89 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

Fase S Planta 
baixa 

T 16.26 0.95 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
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Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 

Secundari Planta 
baixa 

M 8.35 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

Subquadre bar T 24.17 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 

Fase T Planta pis T 14.46 0.95 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll R M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Clima M 3.93 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fase Serveis 
generals 

T 27.23 0.81 Pont EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 25 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 25 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 

Ascensor T 2.72 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
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Esquemes  Tipu
s 

P 
Dem 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Proteccions  
Línia 

Telecomunicacion
s 

M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

Climatització T 35.00 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 25 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 25 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 

 

Canalitzacions 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb alló expressat als documents del 
present projecte. 

Taula 10.9.3.2 Canalitzacions 

 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  
Esquema elèctric Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 63 mm 
Quadre general Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 
F1 Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
F2 Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
F3 Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
F4 Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Fase R soterrani 1 Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Enllumenat S Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Enllumenat T Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  
Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Base endoll R Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Base endoll S Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Base endoll T Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Fase S soterrani 2 Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Enllumenat S Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Enllumenat T Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Base endoll R Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Base endoll S Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Base endoll T Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Fase T soterrani 3 Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Enllumenat S Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Enllumenat T Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 
Base endoll R Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Base endoll S Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Base endoll T Temperatura: 40 °C 

Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 
Fase R Planta semisoterrani Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits 
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
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Esquemes  Tipus d'instal.lació  
Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Base endoll R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Base endoll S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Base endoll T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Clima Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
Fase S Planta baixa Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits 
Secundari Planta baixa Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
Subquadre bar Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 40 mm 
Fase T Planta pis Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits 
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Base endoll R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Base endoll S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Base endoll T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Clima Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Fase Serveis generals Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits 
Ascensor Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
Telecomunicacions Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
Climatització Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 50 mm  

 

 
 
 
 

 
 

10.9.4 Quadres secundaris i composició 
 
 
Secundari Planta baixa 

 

Taula 10.9.4.1 Quadre secundari planta baixa 

Esquemes  Tipus  P Dem 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Proteccions  
Línia 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Base endoll T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Clima M 1.33 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
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Esquemes  Tipus  P Dem 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

 
 

Subquadre bar 

Taula 10.9.4.2 Subquadre bar 

Esquemes  Tipus  P Dem 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Proteccions  
Línia 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Nevera M 3.60 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

Esquemes  Tipus  P Dem 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Proteccions  
Línia 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cafetera M 2.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Fregidora M 2.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Campana 
extractora 

M 2.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Forn T 11.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

Muntacarregues T 3.50 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

clima M 2.65 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

Termo M 3.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

Telecos M 0.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Canalitzacions 

 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb alló expressat als documents del 

present projecte. 

 

Taula 10.9.4.3 Canalitzacions. Secundari planta bai xa 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Base endoll R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Base endoll S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Base endoll T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Clima Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
 

Taula 10.9.4.3 Canalitzacions.Subquadre bar 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Base endoll R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Base endoll S Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Base endoll T Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Nevera Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
Cafetera Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  
Fregidora Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Campana extractora Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
Forn Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
Muntacarregues Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 
clima Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
Termo Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 
Telecos Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
  
 

 
10.10 INSTAL.LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
 
L'instal·lació de posta a terra de l'obra s'efectuarà d'acord amb la reglamentació vigent, concretament 

l'especificat en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió en la seva Instrucció 18, estant subjecte a 

la mateixa les preses de terra i els conductors de protecció. 

 

Taula 10.10.1 Característiques electrode 

 

Tipus d'elèctrode  Geometria  Resistivitat del terreny  
Conductor soterrat horitzontal l = 20 m 50 Ohm·m 

 

El conductor soterrat horitzontal pot ésser: 

−  cable de coure nu de 35 mm² de secció, 

−  platina de coure de 35 mm² de secció i 2 mm de gruix, 

−  platina d'acer dolç galvanitzat de 100 mm² de secció i 3 mm de gruix, 

−  cable d'acer galvanitzat de 95 mm² de secció, 

−  filferro d'acer de 20 mm² de secció, cobert amb una capa de coure de 6 mm² com a mínim. 

  
 

10.11 FÓRMULES UTILITZADES   
 

10.11.1 Intensitat màxima admisible 
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En el càlcul de les instal.lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a 

les admesses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus 

d'instal.lació i les seves condicions particulars. 

1. Intensitat nominal en servei monofàsic: 

 

2. Intensitat nominal en servei trifàsic: 

 

En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 

−  In: Intensitat nominal del circuit en A 

−  P: Potència en W 

− Uf: Tensió simple en V 

−  Ul: Tensió composta en V 

−  cos(phi): Factor de potència 
  

10.11.2 Caiguda de tensió 
 
 
Tipus d'instal.lació: Instal.lació general. 

Tipus d'esquema: Esquema general. 

En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% de la 

tensió nominal per a circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits. 

Les fòrmules utilitzades seran les següents: 

1. C.d.t. en servei monofàsic 

No considerant el terme de reactància, donat l'elevat valor de R/X, la caiguda de tensió ve donada per: 

 

Essent: 

 

 
 

 
 

2. C.d.t en servei trifàsic 

No considerant tampoc en aquest cas el terme de reactància, la caiguda de tensió ve donada per: 

 

Essent: 

 

Els valors coneguts de resistència dels conductors estan referits a una temperatura de 20°C. 

Els conductors empleats seran de coure o alumini, sent els coeficients de variació amb la temperatura i 

les resistivitats a 20°C els següents: 

−  Coure 

1 2
20º

1
0.00393º          /

56CC mm mα ρ−= = Ω⋅
 

−  Alumini 

1 2
20º

1
0.00403º          /

35CC mm mα ρ−= = Ω⋅
 

 

S'estableixen tres criteris per a la correcció de la resistència dels conductors i per tant del càlcul de la 

caiguda de tensió, en funció de la temperatura a considerar. 

Els tres criteris son els següents: 

a) Considerant la màxima temperatura que soporta el conductor en condicions de règimen 

permanent. 

En aquest cas, per a calcular la resistència real del cable es considerarà la màxima temperatura que 

soporta el conductor en condiciones de régimen permanent. 

Se aplicarà la fórmula següent: 

( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −  
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La temperatura 'Tmax' depèn dels materials aïllants i correspondrà amb un valor de 90°C per a 

conductors amb aïllament XLPE i EPR i de 70°C per a con ductors de PVC segons taula 2 de la ITC BT-

07 (Reglament electrotècnic de baixa tensió). 

b) Considerant la temperatura màxima prevista de servei del cable. 

Per a calcular la temperatura màxima prevista de servei es considerarà que el seu increment de 

temperatura (T) respecte a la temperatura ambient To (25 °C per a cables soterrats i 40°C per a cables 

a l'aire) es proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat, pel que: 

( )
2

0 max 0 · n

z

I
T T T T

I

  
 = + −  
     

En aquest cas la resistència corretgida a la temperatura màxima prevista de servei serà: 

( )20º · 1 20T CR R Tα= + −  
 

c) Considerant la temperatura ambient segons el tipus d'instal·lació. 

En aquest cas, per a calcular la resistència del cable es considerarà la temperatura ambient To, que 

correspondrà amb 25°C per a cables soterrats i 40°C per a cables a l'aire, d'acord amb la fórmula: 

( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −  

 

En las taules de resultats de càlcul s'especifica el criteri emprat per a les diferents linies. 

En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 

−  In: Intensitat nominal del circuit en A 

−  Iz: Intensitat admissible del cable en A. 

−  P: Potència en W 

−  cos(phi): Factor de potència 

−  S: Secció en mm2 

−  L: Longitud en m 

−  ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m 

−  alpha: Coeficient de variació amb la temperatura 

  

 

 

 

 
 

10.11.3  Intensitat de curt circuit 
 
 
Entre Fases: 

 

 

Fase i Neutre: 

 

En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 

−  Ul: Tensió composta en V 

−  Uf: Tensió simple en V 

−  Zt: Impedància total en el punt de curt circuit en mohm 

−  Icc: Intensitat de curt circuit en kA 

  

La impedància total al punt de curt circuit s'obtindrà a partir de la resistència total i de la reactància total 

dels elements de la xarxa fins al punt de curt circuit: 

 

Essent: 

−  Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punt de curt circuit. 

−  Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactància total en el punt de curt circuit. 

  

Els dispositius de protecció hauran de tindre un poder de tall major o igual a la intensitat de curt circuit 

prevista al punt de la seva instal.lació, i hauran d'actuar en un temps tal que la temperatura 

aconseguida pels cables no superi la màxima permessa pel conductor. 

Per a que es compleixi aquesta última condició, la corba d'actuació dels interruptors automàtics ha 

d'estar sota la corba tèrmica del conductor, pel qual ha de complir-se la següent condició: 
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per a 0,01 <= 0,1 s, i on: 

−  I: Intensitat permanent de curt circuit en A. 

−  t: Temps de desconnexió en s. 

−  C: Constant que depén del tipus de material. 

−  incrementoT: Sobretemperatura màxima del cable en °C . 

−  S: Secció en mm² 

  
Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curt circuit determinada per un curt circuit fase - 

neutre i al final de la línia o circuit en estudi. 

Cal aquest valor per a determinar si un conductor queda protegit en tota la seva longitud a curt circuit, 

ja que és condició imprescindible que aquesta intensitat sigui major o igual que la intensitat del 

disparador electromagnètic. En cas d'utilitzar fusibles per a la protecció del curt circuit, la seva intensitat 

de fussió ha de ser menor que la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el temps que trigui 

en saltar. En tot cas, aquest temps sempre serà inferior a 5 seg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11 INSTAL·LACIÓ CONTRA-INCENDIS  
 
 

11.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte d’aquest estudi és definir els equips i instal·lacions contra-incendis necessaris a instal·lar en 

un edifici de nova construcció destinat a Casal de Cultura per tal de complir amb la Normativa vigent. 

 

       11.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de sis plantes: tres Plantes 

d’aparcament, Semisoterrani, Baixa i Primera. 

 

         11.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del casal de cultura de Matadepera és: 

Mar Aceña Rivera. 

 

          11.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació serà realitzada per l’empresa instal·ladora a designar. 

 

          11.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

 

El subministre de l’aigua serà realitzat pel Servei d’Aigües de Matadepera. 

 

          11.6. NORMATIVA 

 
Per a la realització del present estudi s’han tingut en consideració les següents Normatives, 

Reglaments i Ordenances vigents en la data de realització del mateix: 

 

• CTE. Codi Tècnic de l’Edificació CTE-DB-SI. 

• RBT. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ. (Reial Decret 842/2002 de 2 

d’agost i Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de setembre del 2002). 
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• UNE-EN 12101-6 “Sistemes pel control del fum i de calor”. 

• Normes UNE d’obligat compliment. 

• Decret 241/1994, del 26 de juliol, sobre Condicionants urbanístics i de protecció contra-incendis 

als edificis. 

• Codi Tècnic de normativa contra- incendis en l’edificació. Edicions LITEAM. 

• Regla Tècnica pels proveïments d’aigua contra-incendis. Editorial CEPREVEN. 

• Disseny i instal·lació de sistemes de detecció automàtica i alarma d’incendis. Editorial 

CEPREVEN. 

• Reglament d’aparells a pressió. 

• Instrucció tècnica complementària MIE-AP5 

• Directives comunitàries CE. 

 

11.7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

La instal·lació contra-incendis que es proposarà per a aquest edifici la defineix el CTE DB-SI 4, ja que 

classifica l'edifici segons el seu ús i a partir d'aquí especifica els elements tant de detecció com 

d'extinció a col·locar. La instal·lació obligatòria per a aquest tipus d'edifici, considerant ús administratiu, 

serà la que expressa la taula 1.1 del CTE-DB-SI4, indicada a continuació: 

 

Taula 11.7.1 Instal·lació obligatòria 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIUU 

Boques d’incendi Si la superfície construïda excedeix de 2.000 m². (8) 

Columna seca (6) Si l’altura d’evacuació excedeix de 24 m.  

Sistema d’alarma  Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m²   

Sistema de detecció d’incendi 

Si la superfície construïda excedeix de 2.000 m², 
detectors en zones de risc alt conforme al capítol 2 de la 
Secció 1 d’aquest DB. Si excedeix de 5.000 m², en tot 
l’edifici.  

Sistema de detecció d’incendi  
Un si la superfície total construïida està compresa entre 
5.000 i 10.000 m². Un més per cada 10.000 m² 
addicionals o fracció. (4) 

 

(4) Per al còmput de la dotació que s'estableix es poden considerar els hidrants que es troben en la via 

pública a menys de 100 de la façana accessible de l'edifici. 

 

 

 
 

(6) Els municipis poden substituir aquesta condició per la d'una instal·lació de boques d'incendi 

equipades quan, per l'emplaçament d'un edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció 

existents, no quedi garantida la utilitat de la instal·lació de columna seca. 

 

(8) Els equips seran de tipus 25 mm. 

 

A partir d'aquí, es defineixen els següents elements: 

 

• Boques d'incendi: es col·locarà un conjunt de 13 BIES 25 per l'edifici de tal manera que 

qualsevol punt d'aquest quedi cobert per la longitud de les mànegues. 

És obligat col·locar-les ja que la superfície construïda de l'edifici excedeix de 2.000 m². 

• Columna seca: No s’haurà d'instal·lar aquest element ja que l’altura d'evacuació és menor que 

24m. 

• Sistema d’alarma: s’instal·larà 3 alarmes acústiques exteriors, ja que, la superfície construïda 

excedeix de 1.000 m².  

• Sistema de detecció i alarma d'incendi: s’instal·larà un sistema centralitzat mitjançant una 

centraleta d’avís d’incendi, uns detectors de fum, polsadors d’avís d’incendi dispersats per 

l'edifici i un conjunt de sirenes d'alarma. 

Sistema obligatori ja que la superfície construïda és major que 2.000m². 

• Hidrants exteriors: Segons la normativa a d’haver un hidrant a menys de 100 metres de 

qualsevol punt de la façana de l'edifici, si aquest té una altura d'evacuació ascendent major que 

6 metres i descendent major que 28 metres, també el CTE-DB-SI4 ho obliga en cas que l'edifici 

tingui una superfície construïda entre 5000 i 10000 m², que no és el cas. Per tant, no es 

col·locarà cap hidrant exterior. 

 

Encara que la norma no parli d'extintors portàtils es col·locaran extintors portàtils del tipus: 

 

• Àrees generals: 21A-113B (Pols polivalent A i B). 

• Locals i àrees de risc especial: 21A o 55B (CO2) 

 

11.7.1 Instal·lació de boques equipades (BIES) 

 

Aquestes boques d'incendi equipades seran normalitzades de 25 mm per la seva facilitat de maneig 

respecte a les de 45 mm. Aquestes últimes només s'instal·laran en llocs de gran superfície o càrrega 

tèrmica elevada i on sigui previsible el seu maneig per personal especialitzat. 
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Són menors els danys produïts per l'aigua amb les boques de 25 mm. 

 

Les BIES-25 estaran compostes per: debanadora de discos, amb alimentació axial i manòmetre, 

mànega semirrígida de Ø25 mm i 20 m de longitud fabricada segons UNE 23.091/3A, llança de tres 

efectes (tancament, pulverització i doll), braç amb doble articulació, vàlvula d'1" amb presa de 

manòmetre i manguetó d'alimentació entre vàlvula i debanadora. 

 

Els armaris que acullen les BIES, seran de xapa d'acer pintat en vermell de 680x660x242 mm amb 

porta d'acer inoxidable.  

 

Taula 11.7.1.1 Especificacions tècniques i de quali tat. (BIE-25)  

 

ESPECIFICACIÓ GARANTIA DE QUALITAT 

Llança del tipus 3 efectes amb ràcord 
Barcelona de 25 mm capaç de 
subministrar el cabal de 100 l/m a 3.5 
kg/cm² 

Certificat de conformitat segons DIN 50 
049-2.1 estès pel subministrador 

Mànega de 25 mm. Les seves 
característiques estaran d’acord amb la 
norma UNE 23091-78 

CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  sseeggoonnss  DDIINN  5500  
004499--22..11  eessttèèss  ppeell  ssuubbmmiinniissttrraaddoorr 

Vàlvula tipus esquadra en llautó o 
alumini capaç de suportar una pressió 
de 16 kg/cm² 

CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  sseeggoonnss  DDIINN  5500  
004499--22..11  eessttèèss  ppeell  ssuubbmmiinniissttrraaddoorr 

 

Per a la realització d'aquesta instal·lació es col·locaran boques d'incendi equipades (B.I.E.S) repartides 

per tota la superfície 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 B.I.EI.S queda reflectida en la documentació gràfica que s'adjunta. Aquestes 

aniran situades preferentment en les vies d'evacuació horitzontal, en zones fàcilment accessibles, 

existint una distància, sempre que sigui possible, a menys de 5 m d'una sortida. 

 

 

 

 

 

 
 

                                  

Imatge53. BIE-25. 

 

La B.I.E. a instal·lar en aquest projecte complirà les normes UNEIX 23.403 per a mànegues de 25 mm, 

o la seva substitutiva UNE-EN 671-1-1995. 

S'haurà de garantir una pressió mínima en punta de llança de 3.5 kg/ cm² i limitar-la a 5 kg/ cm² i un 

cabal de 100 l/min. 

Tota pressió superior podria ser perillosa a les mans de persones no experimentades en l'ús d'aquestes 

mànegues. 

Les B.I.E.S es muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxim a 1.50 m d'altura sobre el 

nivell del terra o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el filtre i la vàlvula d'obertura 

manual, si existeix, estigui a l'altura especificada. 

 

La xarxa de BIE s'inicia en la connexió de la xarxa particular de l'edifici amb l'escomesa directament. 

Per l'interior de l'edifici existiran col·lectors horitzontals i muntants verticals dels quals partiran les 

derivacions per alimentar cadascuna de les BIE repartides per l'edifici. 

La xarxa a l'interior de cada planta efectuarà un recorregut horitzontal, amb baixants en la connexió 

d'alimentació a cada BIE. 

El material utilitzat en la instal·lació de la xarxa de canonades serà l'acer negre estirat, segons UNE 

19.052, amb accessoris soldats del mateix material o amb unions mitjançant juntes bi-taulic. 

Una vegada acabada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintaran aquestes, prèvia neteja i 

preparació de la superfície, amb dues capes de pintura d’imprimació antioxidant del tipus mini de plom 

o equivalent i després amb dues capes de pintura tipus esmalt de color normalitzat. L'aplicació de les 

pintures es realitzarà d'acord amb les especificacions del fabricant. 
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11.7.2 Instal·lació d’extintors portàtils 

 

L'extintor manual es considera l'element bàsic per a un primer atac en cas d'un incendi que pugui 

produir-se a l'edifici. 

És per això que es distribuiran extintors portàtils de manera que el màxim recorregut real d'evacuació 

fins a trobar un extintor sigui menor o igual a 15 m. L'eficàcia d'aquests extintors dependrà de la 

grandària del foc i del tipus del mateix, però a priori seran del tipus 21A-113B per a focs convencionals 

i/o 21A-55B per a zones amb possibilitat de foc originat per elements elèctrics en els locals i zones de 

risc especial. 

En els locals o zones de risc especial s'instal·larà un extintor en l'exterior del local o proper a la porta 

d'accés, aquest extintor podrà servir simultàniament a diferents locals o zones. 

 

1. Cos de l’extintor 

2. Agent extintor 

3. Agent impulsor 

4. Manòmetre 

5. Tub o sonda de sortida 

6. Maneta o palanca d’accionament 

7. Maneta fixa 

8. Passador de seguretat 

9. Mànega 

10. Broquet de mànega 

 

 

Imatge54. Parts extintor. 

 

En els locals de risc mitjà i sota la distància fins a un extintor serà com a màxim de 15 m (incloent el 

situat exterior). 

En els locals de risc alt la distància fins a un extintor serà com a màxim de 10 m  en locals de fins a 100 

m². En locals de superfície superior la distància de 10 m es complirà respecte a algun extintor interior. 

Es recomana la col·locació d'aquests en angles morts de passadissos i escales per no obstaculitzar en 

casos d'evacuació i en llocs de fàcil accés, especialment en les vies d'evacuació i propers a les boques 

d'incendis equipades amb la finalitat d'unificar la situació dels elements de protecció. 

 

Els extintors que s'han considerats apropiats en el present projecte són: 

 
 

• Extintors de Pols. 

 

L'agent extintor és una pols, a força d'un fosfat monoamònic en el cas de les pólvores polivalents 

(ABCE). 

Se li ha afegit additius amb la finalitat d'aconseguir una fluïdesa, evitar enduriment, absorció de la 

humitat, etc. 

Les principals característiques d'aquestes pólvores, són les de ser inalterables, incongelables, no 

taquen ni deterioren, no són tòxics ni corrosius. Són dielèctrics i reflectors de la calor. 

L'expulsió de la pols, es produeix en actuar la pressió de l'extintor, mitjançant el CO2, contingut en una 

ampolla, interior o exterior, segons el model, o bé mitjançant la pressió incorporada permanent per mitjà 

del nitrogen. 

Recipient construït amb xapa de primera qualitat (AP04) i pintat amb resines epoxi-polièster 

anticorrosiu, polimeritzat a 180ºC durant 15 minuts. 

 

Sistema de tret ràpid mitjançant pistola d'obertura i tancament instantani, de senzilla manejabilitat, gran 

projecció i rendiment. 

Control d'utilització a cada moment mitjançant manòmetre autocomprovable, tipus membrana (patentat) 

de màxima fiabilitat, protegit contra l'acció de l'agent extintor mitjançant filtre de material sintetitzat. 

L'estat de funcionament es verifica per: 

 

- Zona verda-blanca, útil per a ocupació. 

- Zona vermella, no disponible. 

 

Dotat de suport mural per a col·locació en paret o pilars. 

Mànega d'expulsió de goma sintètica protegida amb tub metàl·lic (SAPA) davant agents atmosfèrics 

adversos. Gran resistència a l'envelliment per l'acció de l'ozó, rajos ultraviolat, etc. 

Disposarà d'una capacitat mínima de 6 Kg. 
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Imatge55. Extintor de pols. 

 

• Extintors de CO2 

 

L'agent extintor és anhídrid carbònic, CO2, que es manté inalterable i útil durant la vida de l'extintor. El 

recipient està construït amb tub d'acer estriat sense soldadura i pintat amb resines epoxi. El sistema 

d'accionament serà mitjançant vàlvula de pistó d'obertura i tancament instantani, construïts en materials 

inalterables a la corrosió. 

El CO2 té una doble acció extintora: 

 

-Per sufocament, desplaçant l'oxigen de l'aire. 

-Per refredament ràpid, donada la ràpida expansió del gas. A causa de la seva no conductivitat 

elèctrica, és emprat per a focs d'origen elèctrics. Malgrat la seva no toxicitat, l'ambient creat per 

despreniment de CO2, no és respirable, per la qual cosa s'aconsella una àmplia ventilació en els llocs 

on hagi estat usat. 

Disposarà de vàlvula de seguretat mitjançant disc de trencament, mànega d'alta pressió i trompa 

difusora. 

La capacitat mínima serà de 5 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge56. Extintor de CO 2. 

 

Les característiques i especificacions dels extintors s'ajustaran al “Reglament d'aparells a pressió” i a la 

seva Instrucció tècnica complementària MIE-AP5. 

L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, preferentment sobre 

suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim, a 

1,70 metres sobre el terra. 

 

11.7.3 Senyalització d’evacuació 

 

Tota sortida considerada d'evacuació estarà senyalitzada. 

Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts d'evacuació fins al punt des del qual sigui 

visible la sortida o el senyal que la indica i, en cas particular, davant de tota sortida d'un recinte amb 

ocupació major de 100 persones, que accedeixi lateralment a un passadís. En aquells punts de 

qualsevol recorregut d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a error, també es 

disposaran els senyals citats, de tal forma que quedi clarament indicada l'alternativa correcta. 

Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants a cada sortida realitzada 

conforme a les condicions establertes en l'art. 7.4 de la NBE-CPI-96. 

 

 

 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

101

 
 

En tot recorregut d'evacuació, tota porta que no sigui de sortida, que no tingui cap indicació relativa a la 

funció del recinte al que dóna accés i que pugui induir a error en l'evacuació, se senyalitzarà amb el 

rètol “Sense Sortida”, disposat en lloc fàcilment visible i proper a la porta. 

S'utilitzaran els rètols següents: 

 

• “SORTIDA “per indicar una sortida d'ús habitual. 

• “SORTIDA D'EMERGÈNCIA “per indicar una que estigui prevista per a ús exclusiu d'aquesta 

situació. 

• “ESCALA D'INCENDIS “per indicar una escala disposada per a aquesta finalitat. (art. 11 CPI). 

 

Els senyals “SORTIDA” i “SORTIDA D'EMERGÈNCIA” i les indicadores de direcció compliran l'establert 

en la norma UNE 23 034. 

 

11.7.4 Llums d’emergència i senyalització lluminosa 

 

És l'enllumenat d'emergència previst per garantir la seguretat de les persones que evacuïn una zona o 

que han d'acabar un treball potencialment perillós abans d'abandonar la zona. 

Els recorreguts d'evacuació d'aquest edifici estaran dotats d'una instal·lació d'enllumenat d'emergència 

que actuarà en cas de fallida de subministrament elèctric. L'enllumenat estarà previst per entrar en 

funcionament automàticament quan es produeix la fallida de l'enllumenat general o quan la tensió 

estigui per sota del 70% del seu valor nominal. 

L'enllumenat d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallida de l'alimentació normal, 

com a mínim durant una hora, proporcionant la iluminància prevista. 

En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del terra, i en l'eix dels 

passos principals, una iluminància mínima d'1 lux. 

En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra-incendis 

que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la iluminància mínima 

serà de 5 lux. En aquests punts a més, s'hauran de col·locar senyals fotoluminiscents d'una dimensió 

de   210 x 210 mm. 

 

Les llums d'emergència seran de la casa comercial DUISA model ECO 40 i ECO-ES40, per col·locar 

respectivament encastat en el sostre o en la paret. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imatge57. Llum emergència. 

 

11.7.5 Sistema de detecció i alarma 

 

El CTE-DB-SI4 obliga a col·locar aquest tipus d'instal·lació quan la superfície total construïda superi els 

2000 m². 

Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d'un senyal (automàticament mitjançant detectors o 

manualment mitjançant polsadors) des del lloc en què es produeix l'incendi fins a una central vigilada, 

així com la posterior transmissió de l'alarma des d'aquesta central als ocupants, podent activar-se 

aquesta alarma automàtica i manualment. Únicament podran posar en funcionament l'alarma persones 

que tinguin aquesta responsabilitat. 

Els conductes per a la línia de detecció es composen, generalment, de dos cables, els quals es 

connecten en sèrie als detectors del mateix bucle. Al final de la línia del bucle s'ha d'instal·lar una 

resistència de final de línia. Els cables han de protegir-se adequadament enfront de l'acció del foc i als 

esforços mecànics. 

Quan sigui possible, els cables han d'instal·lar-se en àrees amb baix risc d'incendi. Les unions dels 

cables es realitzaran mitjançant caixes de connexió perfectament identificades per evitar qualsevol 

possible confusió amb altres serveis. 

La central de control i alarma es trobarà en la recepció del Casal, ja que es tracta d'una zona que està 

permanentment ocupada i transitada. Arribaran tantes línies com a bucles de vigilància existeixin. 

La central convencional microprocesada de la sèrie NFS8 de la casa comercial NOTIFIER, és un equip 

compacte de 14 zones amb font d'alimentació incorporada. Disposa de leds per visualitzar l'estat del 

sistema i indicació individual de la zona en alarma o avaria. 

Incorpora una clau de seguretat per restringir l'accés a certes funcions del sistema com l'activació i 

aturada de les sirenes, rearmament del sistema, prova d'equips i accés a la programació. 
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Imatge58. La central de control i alarma. 

 

Disposa de dues sortides supervisades configurables amb un primer període de temps dedicat a la 

confirmació de l'esdeveniment en la central (de 0 a 90 segons) i un segon període de verificació abans 

de l'activació de les sirenes (de 0 a 10 minuts). 

Aquesta central té una capacitat per controlar fins a 32 detectors i un nombre il·limitat de polsadors 

d'alarma per zona, amb tres nivells de detecció: foc i avaria per circuit obert o curtcircuit. 

 A causa que s’ha sectoritzat el casal en 14 zones d'incendi i que per tant hi ha més de 32 detectors, la 

casa comercial NOTIFIER ofereix la possibilitat d'instal·lar una targeta d'ampliació NFS8REL per 

satisfer les necessitats del casal. 

El sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre un senyal diferenciat, generada 

voluntàriament des d'un lloc de control. El senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser a més, visible 

quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els 90 dB (A). El nivell sonor del senyal i òptic, 

si escau, permetran que sigui percebuda en l'àmbit de cada sector d'incendi on estigui instal·lada. El 

nivell del senyal no haurà d'excedir-se a més de 120 dB (A) en qualsevol punt a més d'1 metre del 

dispositiu d'alarma. Així doncs, es col·locaran sirenes interiors, model NS4/R de la casa comercial 

NOTIFIER, en cada planta i tres sirenes exteriors, model NSR-I24 de la mateixa casa comercial. 

 

      

Imatge59. Sirena exterior i interior.            

 
 

Degut a que l’edifici no supera les 300 persones de capacitat, no serà necessària la instal·lació d’una 

font secundària d’alimentació elèctrica. 

La situació de l'interruptor ha d'estar identificada i indicada en el lloc adequat i en l'equip de control i 

senyalització. 

L'edifici haurà de dividir-se en zones de detecció, en aquest cas 14, de tal forma que pugui determinar-

se ràpidament el lloc d'origen de l'alarma a partir dels senyals generats en l'equip de senyalització. 

S’han de prendre mesures per identificar els polsadors manuals, de tal forma que s'evitin indicacions 

incorrectes. 

La missió dels detectors és detectar un incendi tan ràpid com sigui possible i sense intervenció 

humana. S'instal·laran detectors de la classe i sensibilitat adequades, de manera que estiguin 

específicament capacitats per detectar el tipus d'incendi que previsiblement es pugui produir en cada 

estada, evitant al màxim possible que aquests detectors es puguin activar en situacions que no 

corresponguin a una emergència real. Els detectors es col·locaran sempre en el sostre en el punt més 

alt. Si el fals sostre es despenja del forjat més de 80 cm s'hauran de col·locar 2 detectors, un per al fals 

sostre i un altre per a l'estada. 

 

En el Casal s'han disposat dos tipus de detectors: 

 

• Detector iònic: Es tracta d'un detector de fum que és més sensible a les partícules més petites 

presents en els fums menys densos. Conté una petita quantitat de material radioactiu que 

ionitza l'aire en la càmera detectora, convertint-ho en conductor i permetent que passi un corrent  

entre els dos electrodes carregats. Això proporciona a la càmera una conductància elèctrica 

bastant efectiva. Quan les partícules de fum penetren a la zona de ionització, disminueix la 

conductància de l'aire, adherint-se als ions causant una reducció en la seva mobilitat. El 

detector respon quan la conductància baixa d'un nivell prefixat. 

S’han triat detectors de la casa comercial NOTIFIER model 1151EIS, que s’ubicaran en 

passadissos, zones de pas i magatzems, tenint en compte que l’àrea de cobertura màxima és 

de 60-80 m². 

Aquest tipus de detector requereix d'una base estàndard model B401 NOTIFIER, que disposa 

d'automatisme de bloqueig i terminals connexió parell cable de fins a 2,5 mm². 

            
 

Imatge 60. Detector iònic. 
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• Detector tèrmic: Es tracta d'un detector que té una resposta enfront del foc més lenta. S'utilitza 

en estades amb atmosfera bruta, és a dir, a les zones on hi hagi producció de fums i vapors 

com a cuines o garatges. Aquest detector té en el seu interior dos metalls separats una certa 

distància i en produir-se l'incendi aquests metalls es dilaten i, en entrar en contacte, avisa que hi 

ha un incendi. S’han triat detectors de la casa comercial NOTIFIER model FD-851 HTE, per 

col·locar en la cuina, tenint en compte que l’àrea de cobertura màxima és de 20-30 m². Aquest 

tipus de detector requereix la mateixa base estàndard model B401 NOTIFIER, que disposa el 

detector iònic. 

          

 
Imatge 61. Detector tèrmic. 

 
 

Seguint el CTE, s’ha cregut convenient no col·locar detectors a les cambres de banys ja que es tracta 

d'una zona amb un risc molt baix d'incendi. 

 

Els polsadors d'alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol 

punt fins a aconseguir un polsador, no superi els 25 metres. 

Es trobarà, com a mínim, un polsador per cada zona assignada. Aquests estaran col·locats a una altura 

compresa entre 1,2 i 1,5 metres sobre el terra, prestant especial atenció quan pugui donar-se la 

presència de persones amb discapacitats físiques. 

 

S’han escollit polsadors de la casa comercial NOTIFIER model MCPA1A-R470SF, rearmables de color 

vermell per a sistema convencional. Incorpora caixa per a muntatge, clau per a rearmament i 

resistència d'alarma. No inclou tapa protectora de plàstic. 

 

 
 

Imatge 62. Polsador d’alarma. 
 

 
 

11.7.6 Portes tallafoc i sistema de tancament automàtic 

 

Les portes de pas a un passadís protegit o a una escala protegida seran EI-60, com a mínim. Aquestes 

portes constitueixen elements de protecció passiva contra incendis i estan formades per dues xapes 

exteriors d'acer que alberguen en la seva interior llana de roca. 

Les portes resistents al foc han d'estar proveïdes d'un sistema que les tanqui automàticament només 

en cas d'incendi. Aquestes portes estan dotades d'un mecanisme per mantenir-les obertes, l'acció 

d'aquest mecanisme ha d'anul·lar-se de forma automàtica quan es produeixi incendi, bé per l'acció 

directa del mateix, o bé quan rebi un senyal des d'un sistema de detecció i ha de romandre anul·lada, 

almenys, mentre duri l'incendi o el senyal. Aquestes portes han de poder alliberar-se manualment de 

l'acció d'aquest mecanisme. 

Aquest mecanisme consisteix en un retenedor model EP-1335 de la casa comercial NOTIFIER, amb 

placa ferromagnètica articulada, sense caixa i amb polsador de desbloqueig. 

 
Les portes escollides són EI 60 de la casa comercial EIVAR S.A. model  DE- 800 (800 x 2100 mm). 

 
11.7.7 Protecció passiva 

 

Aquest tipus de protecció consisteix en elements que dificulten la propagació de l'incendi i faciliten 

l'evacuació de les persones que es troben en el seu interior. 

La protecció passiva resulta molt eficaç ja que es dificulta que es produeixin situacions d'emergència. 

 

11.7.8 Protecció de l'estructura metàl·lica 

 

Les estructures metàl·liques han de tenir la capacitat de mantenir durant un temps determinat 

l'estabilitat o capacitat portant d'ús, determinada en un assaig normalitzat d'acord a la norma UNE-

23093. 

L'acer és molt bon conductor de la calor, la qual cosa representa un aspecte negatiu quant a la 

resistència al foc, ja que aconsegueix la “Temperatura Crítica” (a 538ºC ja no li és possible suportar la 

càrrega del disseny) en pocs minuts. 

 

Per evitar que l'estructura metàl·lica col·lapsi enfront de la presència d'un incendi, s’ha optat per 

protegir-la amb pintura intumescent que es projectarà sobre tota la superfície de l'estructura metàl·lica. 

La casa comercial PLASFOC  ofereix la pintura intumescent R 30 – R 60. 
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11.7.9 Evacuació d’ocupants 

 

Per garantir que, en cas d'emergència l'evacuació de l'edifici sigui el més ràpida i còmoda possible, 

s’haurà de comprovar que els elements d'evacuació compleixen l'especificat en el CTE-DB-SI3. 

 

• Les portes i passos tenen una amplària mínima de 0,80 metres i no excedeixen d'1,20 metres. 

• El passadís té una amplària superior a 1 metre. 

• L'altura d'evacuació de l'escala protegida per a l'evacuació descendent és inferior a 28 metres. 

• L’amplària de les escales compleix l'estipulat en la taula 4.2 del CTE DB-SI3 sobre la capacitat 

d'evacuació de les mateixes. 

• Les portes obren en el sentit d'evacuació. 

 

11.8 PROGRAMA DE MANTENIMENT 

 

El programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis serà realitzat pel personal 

d'una empresa de manteniment autoritzada, o bé pel personal de l'usuari o titular de la instal·lació. 

 

Taula 11.8.1 Programa de manteniment 

EQUIP O SISTEMA 
CADA 

TRES MESOS SIS MESOS 

Extintors d’incendi 

Comprovació de l'accessibilitat, 

senyalització, bon estat aparent de 

conservació. Inspecció ocular 

d'assegurances, precintes, 

inscripcions, etc. Comprovació del 

pes i pressió si escau. Inspecció 

ocular de l'estat extern de les parts 

mecàniques (filtre, vàlvula, mànega, 

etc.) 

 

 
 

EQUIP O SISTEMA 
CADA 

ANY CINC ANYS 

Sistemes automàtics 

de detecció i alarma 

Verificació integral de la instal·lació. 

Neteja de l'equip de centrals i 

accessoris. Verificació d'unions 

roscades o soldades. Neteja de 

reglatges de relès. 

Regulació de tensions i intensitats. 

Verificació dels equips de transmissió 

d'alarma. Prova final de la instal·lació 

amb cada font de subministrament 

elèctric. 

 

Sistema manual 

d’alarma d’incendis 

Verificació integral de la instal·lació. 

Neteja dels seus components. 

Verificació d'unions roscadas o 

soldades. Prova final de la instal·lació 

amb cada font de subministrament 

elèctric. 

 

Sistemes automàtics 

de detecció i alarma 

Comprovació de funcionament de les 

instal·lacions (amb cada font de 

subministrament). Substitució de 

pilots, fusibles…, defectuosos. 

Manteniment d'acumuladors (neteja 

de bornes, reposició d'aigües 

destil·lades, etc.). 

 

Sistema manual 

d’alarma d’incendis 

Comprovació de funcionament de la 

instal·lació (amb cada font de 

subministrament). Manteniment 

d'acumuladors (neteja de bornes, 

reposició d'aigües destil·lades, 

etc.). 

Greixar la rosca d'accio-

nament o emplenar la 

càmera d'oli. Obrir i tancar 

l’hidrant, comprovant el 

funcionament correcte de la 

vàlvula principal i del 

sistema de drenatge. 
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11.9 POSADA EN MARXA I VERIFICACIÓ 
 
 
L'enginyer de posada en servei ha de provar i verificar que el sistema instal·lat funciona correctament i, 

en particular, comprovar que: 

 

• Tots els detectors i polsadors manuals funcionen. 

• La informació donada per l'equip de control i senyalització és correcta. 

• Qualsevol connexió a una central receptora d'alarmes o d'avís d'avarie està operativa i que els 

missatges són correctes i clars. 

• Els dispositius d'alarma funcionen correctament. 

• Totes les funcions auxiliars poden ser activades. 

 

Després de l'aprovació inicial, les autoritats responsables de la protecció contra incendis i les 

organitzacions d'assegurances poden requerir inspeccions periòdiques com una condició per a la 

renovació de l'aprovació. El sistema ha de ser inspeccionat una vegada a l'any. 

Durant la inspecció ha de comprovar-se que: 

 

• La instal·lació manté la seva funcionalitat i opera correctament. 

• S'han realitzat les operacions de servei i reparació. 

• S'ha mantingut al dia i correctament el llibre de registre. 

• El sistema tal com està instal·lat necessita modificar-se per un canvi en l'ús o la disposició 

interior a l'edifici o a la zona protegida per la instal·lació. 

• El sistema instal·lat encara satisfà els requisits inicials per a la protecció de vides i béns i les 

necessitats de protecció previstes. 

 

És important assegurar que les operacions de revisió i manteniment no generen falses alarmes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIP O SISTEMA 
CADA 

ANY CINC ANYS 

Extintors d'incendi 
 
(Es rebutjaran aquells 

que, segons el parer de 

l'empresa mantenedora 

presenti defectes que 

posin en dubte el 

correcte funcionament i 

la seguretat de l'extintor 

o bé aquells pels quals 

no existeixin peces 

originals que garanteixin 

el manteniment de les 

condicions de 

fabricació.) 

Comprovació del pes i pressió si 

escau. 

En el cas d'extintors de pols amb 

ampolla de gas d'impulsió es 

comprovarà el bon estat de l'agent 

extintor i el pes i aspecte extern del 

ampolla. 

Inspecció ocular de l'estat de la 

mànega, filtre o llança, vàlvules i 

llances mecàniques. 

NOTA; En aquesta revisió anual no 

serà necessària l'obertura dels 

extintors portàtils de pols amb pressió 

permanent, tret que en les 

comprovacions que es citen s'hagin 

observat anomalies que ho justifiqui. 

En el cas d'obertura de l'extintor, 

l'empresa mantenedora situarà en 

l'exterior del mateix un sistema 

indicatiu que acrediti que s'ha 

realitzat la revisió interior de l'aparell. 

Com a exemple del sistema indicatiu 

que s'ha realitzat l'obertura i revisió 

interior de l'extintor, es pot utilitzar 

una etiqueta indeleble, de forma 

d'anell, que es col·loca en el coll de 

l'ampolla abans del tancament de 

l'extintor i que no pugui ser retirada 

sense que es produeixi la destrucció 

o deterioració de la mateixa. 

A partir de la data de timbrat de 

l'extintor (i per tres vegades) es 

procedirà al retimbrat del mateix 

d'acord amb la ITC-MIE-AP5 del 

Reglament d'aparells a pressió 

sobre extintors d'incendis. 
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12 INSTAL·LACIÓ ANTI-INTRUSIÓ 
 
  

12.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El present projecte té per objecte definir les característiques tècniques del sistema de protecció anti-

robatori i anti-intrusos, tant activa com a passiva, per evitar que es produeixin accions incíviques al 

Casal quan no hi hagi ningú que la supervisi. 

 

       12.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

La instal·lació que es descriu en aquest projecte està ubicada a Matadepera, província de Barcelona, al 

carrer Pere Aldevert cantonada amb Àngel Guimerà. 

 

Es tracta d’un edifici singular d’ús com a Casal de Cultura. Disposa de sis plantes:3 Plantes 

d’aparcament, Semisoterrani, Baixa i Pis. 

 

         12.3. AUTOR DE LA MEMÒRIA 

 

L’autora de la present memòria del projecte de les instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 

és: Mar Aceña Rivera. 

 

          12.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

 

La instal·lació la realitzarà un instal·lador autoritzat, i a l'empresa del qual se li encarregués el servei 

permanent de 24 hores, des de la seva central, la qual estarà connectada a les centrals d'alarma de 

l'edifici i a les càmeres de vigilància. 

 

12.5. NORMATIVA 

 

En l'actualitat no existeix normativa alguna que ens obligui a realitzar aquesta instal·lació. S'han pres 

com a referència diferents instal·ladors d'alarma i les normes NTE. 

 

 

 

 

 
 

12.6. INSTAL·LACIÓ ANTI-INTRUSIÓ 

 

12.6.1 Definició de la instal·lació 

 

L’edifici es composa de  tres plantes soterrani, destinades a aparcament, planta semisoterrani, 

equipada amb una escola de música, aules i magatzems, de planta baixa, que disposa d’un bar, la 

ràdio i la televisió de Matadepera, i nombroses aules i despatxs. 

Per últim es troba la planta pis, amb una biblioteca, una sala d’actes, un taller d’art i aules. 

 

La instal·lació es dividirà en instal·lacions independents, una per a cada planta i una l'altra la del bar, a 

causa que els horaris de les zones no s'ajusten al 100%. 

Els elements que formen la instal·lació són iguals, únicament varia el nombre i les característiques 

d'algun component. 

 

12.6.2. Instal·lació al Casal de Cultura 

 

La instal·lació es composa de : 

 

Taula 12.6.2.1 Elements de la instal·lació. 

UNITATS MATERIAL  
1 Central d’alarma de 14 zones 

3 Alarma acústica interior 
 

2 Alarma acústica exterior  

44 Detector d’infrarrojos (de presència) 

21 Detector de contacte (de porta) 

7 Càmeres de vigilància 

 

La unió dels diferents components de la instal·lació es realitzarà mitjançant cablejat, i mai via ràdio. 

La central d'alarma es dividirà en 14 zones, 3 per cada planta d’aparcament, 5 de planta 

semisoterrània, 3 en planta baixa, 2 en planta pis i 1 en planta coberta. 

 

 

 

 

 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

107

 
 

Taula 12.6.2.2 Zones que abasta la central d’alarma  

 ZONA ZONA QUE ABASTA  
Pàrquing -3 1 Planta -3 

Pàrquing -2 2 Planta -2 

Pàrquing -1 3 Planta -1 

Planta semisoterrània 

4 Magatzems 

5 Zona de pas 1 

6 Zona de pas 2 

7 Zona de pas 3 

8 Zona de pas 4 

Planta baixa 

99  ZZoonnaa  ddee  ppaass  55 

1100  ZZoonnaa  ddee  ppaass  66 

1111  ZZoonnaa  ddee  ppaass  77 

Planta pis 
1122  ZZoonnaa  ddee  ppaass  88 

1133  ZZoonnaa  ddee  ppaass  99 

Planta coberta 1 Planta coberta 

 

12.6.2.1 Càmeres de vigilància. 

 

S'ha instal·lat un circuit de càmeres de vigilància amb connexió a internet, per la qual cosa des de la 

central de seguretat de la companyia es podrà confirmar si l'alarma que ens ha enviat la central de 

robatori és veritable.  

La connexió de les càmeres es realitza amb cable tipus UTP CAT 6, cada càmera individualment, que 

es connectaran al RACK de la zona de recepció i aquest al seu torn estarà connectat a internet 

mitjançant una connexió de direcció IP perquè es pugui realitzar la vigilància des de qualsevol punt del 

món. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.6.3 Instal·lació del bar 

 

La instal·lació es composa de : 

Taula 12.6.3.1 Elements que composen la instal·laci ó 

UNITATS MATERIAL  
1 Central d’alarma de 2 zones 

1 Alarma acústica interior 
 

1 Alarma acústica exterior  

2 Detector d’infrarrojos (de presència) 

1 Detector de contacte (de porta) 

1 Càmeres de vigilància 

 

La unió dels diferents components de la instal·lació es realitzarà mitjançant cablejat, i mai via ràdio. 

La central d'alarma es dividirà en 2 zones, 1 per a la zona de bar i l'altra per a la zona de cuina. 

 

Taula 12.6.3.2 Zones que abasta la central d’alarma  

 ZONA ZONA QUE ABASTA  

Bar 
1 Bar (zona de clients) 

2 Cuina 

 

12.6.3.1 Càmeres de vigilància. 

 

Les càmares del bar estaran connectades a la xarxa de càmeres del casal amb una direcció IP diferent. 

La instal·lació és igual a la del casal i la seva connexió conflueix en el RACK. 

 

 


