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RESUM
Aquest projecte té com a objectiu principal la realització de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, el disseny d’un centre de transformació, la selecció de làmpades i lluminàries per
realitzar la il·luminació, les instal·lacions de protecció contra incendis, la calefacció dels
espais interiors i la instal·lació solar tèrmica per produir aigua calenta sanitària en un complex
esportiu.
El projecte s’estructura en sis grans blocs corresponents a cadascun dels capítols que
conformen la memòria. El primer bloc compren tot el que es relaciona amb la il·luminació del
complex, utilitzant diferents mètodes de càlcul com és el mètode dels lúmens o mètodes
gràfics i numèrics, tot comprovant i recolzant els resultants mitjançant programes lumínics per
tal de determinar els nivells d’il·luminància i d’enlluernament.
En el segon bloc es realitza la instal·lació de protecció contra incendis, on es descriuen tots els
elements de protecció necessaris per preveure i minimitzar el risc d’incendi als espais interiors
del complex. En aquest sentit es seguirà el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), més
concretament la secció DB-SI “Seguridad en caso de incendio”.
El tercer bloc avarca el càlcul i el disseny dels sistemes de calefacció adoptats per condicionar
tèrmicament els espais interiors del complex esportiu. Per fer-ho es consultarà el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i el Codi Tècnic de l’Edificació. El quart
bloc comprendrà la instal·lació solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària, fent ús
de la secció DB-HE “Ahorra de Energía” del Codi Tècnic de l’edificació.
El cinquè bloc està compost per la instal·lació elèctrica de baixa tensió seguint el Reglament
Electrotècnic de baixa tensió i en el sisè bloc es realitza el càlcul i disseny del centre de
transformació que alimenta el complex esportiu, consultant el Reglament sobre les condicions
i Garanties de Seguretat en Centres de Transformació.
Paral·lelament a l’annex, es realitzarà un estudi sobre l’impacte ambiental que provoca la
realització del present projecte i diferents propostes a tenir en compte per tal de minimitzar-lo.
Finalment, es farà un estudi dels costos de les diferents instal·lacions projectades i es
calcularà el valor total de la realització d’aquest projecte.
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ
1.1. Objectiu del projecte
L’objectiu principal d’aquest projecte és el de calcular, dissenyar i justificar les diferents
instal·lacions d’un complex esportiu: la instal·lació elèctrica de baixa tensió, el
dimensionament del centre de transformació que alimenta el complex, la correcta selecció de
làmpades i lluminàries per la il·luminació dels recintes interiors i espais exteriors, les mesures
de protecció contra incendis, la instal·lació de calefacció per tal de satisfer l’equilibri tèrmic
interior i la instal·lació solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària.

1.2. Descripció de la parcel·la
El complex esportiu ocupa un solar de 23230 m 2 i, dins del seu recinte, inclou les següents
zones:
-

Zona del camp de futbol (inclou el camp de futbol, els vestidors, magatzems, despatx i
el bar del camp de futbol).

-

Zona del pavelló poliesportiu (inclou totes les sales interiors del pavelló).

-

Zona de les piscines (inclou les piscines exteriors, zones de pas i d’esbarjo i els
vestidors de la piscina).

-

Zona de la pista de tennis (inclou el recinte tancat de la pista de tennis).

-

Zones de pas i esbarjo generals

1.3. Emplaçament de la parcel·la i vies de comunicació
El complex esportiu es troba al carrer de l’Església s/n a la població de Valls de Torroella, al
Terme Municipal de Sant Mateu de Bages. Aquest poble de la Catalunya central es troba a
79 km de Barcelona i 16 km de Manresa, la capital de la comarca del Bages. La via d’accés
principal és la carretera C-55, estant a 15 km de l’eix transversal (C-25). Per accedir a la
població també es disposa d’una línia d’autobusos Barcelona – Manresa – Solsona i l’estació
de tren més propera és a Manresa.
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CAPÍTOL 2: IL·LUMINACIÓ
2.1. Introducció
La il·luminació és un dels factors més importants si es volen crear unes bones condicions de
confort. Té com a finalitat principal la visualització de les coses dins d’un context espacial,
amb l’objectiu de que les persones puguin treballar dins d’unes condicions òptimes en quan a
eficàcia, comoditat i seguretat. Amb una correcta il·luminació les conseqüències
repercuteixen favorablement sobre les persones, reduint la fatiga, els índex d’errors i els
accidents. A més, també és un element important en quan a l’augment de la quantitat i la
qualitat del treball i, combinada amb diferents colors, genera ambients específics depenent de
l’activitat realitzada. Els requeriments pel que fa a nivells d’il·luminació van determinats per
les exigències específiques de les activitats i de l’indret on es desenvoluparan.
Així doncs, en aquest capítol es pretén fer un estudi i selecció de les làmpades i lluminàries
més adequades que s’utilitzaran per a la il·luminació, tan interior com exterior, de la zona
esportiva. També es realitzaran càlculs per estimar-ne el nombre necessari i el seu consum
energètic.
Per tant, la il·luminació es durà a terme complint amb els següents objectius:


Subministrar el flux de llum adequat en cada zona per a crear unes condicions òptimes
i de confort visual.



Evitar els enlluernaments.



Escollir les làmpades i lluminàries més adequades depenent del tipus de local i les
tasques a desenvolupar.



Utilitzar làmpades amb una correcta distribució dels colors.



Complir amb les condicions que es marquen al Codi Tècnic de l’Edificació, secció
HE 3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”.



Complir amb la llei orgànica 6/2001, ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.



Complir amb la norma UNE-EN 12193, que regula la il·luminació a les instal·lacions
esportives.
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Per realitzar els càlculs pertinents, s’utilitzarà una combinació de mètodes de càlcul. Així
mateix, s’empraran el mètode dels lúmens per a la il·luminació interior i mètodes gràfics i
numèrics per la il·luminació exterior, utilitzant programes de càlcul lumínics també en aquells
casos on es requereix determinar els nivells d’il·luminància, enlluernament i uniformitat com
és el cas del camp de futbol, la pista del poliesportiu i la pista de tennis.

2.2. Il·luminació del complex esportiu
Una vegada definits els objectius i les normes que s’hauran de complir, és moment de passar a
detallar com es farà la il·luminació del complex esportiu del present projecte. La il·luminació
comprendrà dos grans blocs, la il·luminació interior i l’exterior.
La il·luminació de tipus interior estarà composta tan per la il·luminació del recinte del pavelló
poliesportiu (pista, vestidors, despatxos, zones de pas i altres dependències) com per la
il·luminació del bar, vestidors, serveis i magatzems del camp de futbol i la dels vestidors de la
piscina.
Per la seva part, la il·luminació exterior estarà formada per la il·luminació del camp de futbol,
la il·luminació de la pista de tennis, la il·luminació de les piscines exteriors i la il·luminació
de les zones de pas del complex esportiu.
Definides les diferents zones, es pretendrà que els nivells d’il·luminació siguin els adequats
en funció de les activitats i dels requeriments que s’hi necessitin. A més, s’haurà de tenir en
compte que el cost sigui el més ajustat possible, preveure les possibles inclemències que
puguin afectar el funcionament del conjunt (fenòmens atmosfèrics, depreciació al llarg de la
seva vida útil, etc.) i que el conjunt làmpada – lluminària sigui compatible.
Per fer una tria acurada del tipus i quantitat de làmpades i lluminàries es recomana fer una
lectura de l’annex A. En aquest annex s’hi troben recollits tots els mètodes de càlcul utilitzats,
així com una descripció dels paràmetres de les làmpades i lluminàries més importants, a fi de
tenir una idea clara i concisa dels equips d’il·luminació més importants que ofereix el mercat i
les seves propietats més característiques.
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2.3. Il·luminació del pavelló poliesportiu
La il·luminació del pavelló poliesportiu estarà formada per la il·luminació de la pista de joc i
la il·luminació de la resta de dependències. El pavelló està compost per la planta baixa, on
s’hi troba la pista, els magatzems, el bar, els vestidors i els serveis, i una planta altell formada
per dues seccions on s’hi troba una graderia superior, una petita sala de gimnàstica i dues
sales anomenades “sales de calderes”.

2.3.1. Il·luminació de la pista poliesportiva
La superfície útil de joc de la pista té unes dimensions de 38 m de llargada per 18 m
d’amplada. La zona de la pista, però, englobant la superfície total (pista i graderies inferiors)
és de 43 m de llargada per 23,4 m d’amplada, amb una alçada de sostre de 8 m.
L’objectiu serà crear un ambient adequat per la pràctica i desenvolupament de les activitats
esportives per part de les persones. Les exigències aniran lligades segons el tipus
d’instal·lació i dels nivells d’activitat. Així doncs, els nivells d’il·luminació recomanats
depenen del tipus d’activitat i del grau de professionalitat, tal com recull la següent taula:
Activitat

Il·luminació horitzontal (lux)

Entrenament, esbarjo

200 – 300

Competició

500 - 700

Taula 2.1. Nivells d’il·luminació en funció del grau de professionalitat.

La il·luminació o il·luminància horitzontal correspon a la component horitzontal del flux
lluminós rebut per una determinada superfície. Atenent a la taula anterior, es pretendrà dotar
la pista d’uns nivells d’il·luminació acceptables per a poder-hi desenvolupar algun tipus de
competició. Per tant, el nivell d’il·luminació que s’ha considerat adient és de 500 lux. A més,
amb una correcta selecció de les enceses de les lluminàries es pretendrà crear diferents nivells
d’il·luminació en funció de si s’hi desenvolupa partits de competició o entrenament a mode
d’esbarjo, amb la finalitat de racionalitzar el consum i allargar la vida útil del conjunt.
La il·luminació de la zona de la pista es farà amb projectors, ja que aquests concentren la llum
en un determinat angle sòlid. Això és fa gràcies al seu sistema òptic, que pot estar format per
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miralls corbats o lents, assolint així una intensitat lluminosa molt elevada a l’esmentada zona.
A més, amb els projectors s’aconseguirà que la visió dels espectadors, jugadors i àrbitres sigui
amb el menor esforç, un entorn de visió agradable i preservant l’aspecte de seguretat per al
públic.
Tenint en consideració tot això i prestant atenció també els aspectes econòmics, s’ha escollir
com a lluminària el projector ZEUS IZX-C de la marca INDAL. Consisteix en un reflector
simètric vertical de distribució concentrada en el pla vertical i amb una intensitat màxima a 0º,
que possibilita el seu muntatge horitzontal i facilita el seu enfocament. Així mateix,
aconsegueix una notable reducció de la contaminació lumínica. Entre les seves aplicacions
principals, en destaca el seu muntatge en naus industrials i en instal·lacions esportives
d’interiors. A l’apartat A.6.1 de l’annex A es poden veure les característiques del projector.
Una vegada escollida la lluminària, només falta triar la làmpada més adient i que sigui
compatible amb la lluminària escollida. Per tant, tenint en compte els criteris de caire
econòmic, que la potència instal·lada sigui la més baixa possible i que presenti unes bones
condicions en l’entorn que ha de treballar, la làmpada escollida és d’halogenurs metàl·lics,
concretament la MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 1SL de la casa PHILIPS. Les
característiques tècniques de la làmpada es poden consultar a l’apartat A.6.2 de l’annex A.

Figura 2.1. Imatge del conjunt làmpada – lluminària escollits. A la dreta, la làmpada Master HPI Plus 400W/767
de PHILIPS. A l’esquerra, el projector ZEUS IZX-C d’INDAL.

A continuació només falta saber quants punts de llum són els necessaris per complir amb els
nivells d’il·luminància exigits. Per fer-ho, s’ha utilitzat el mètode dels lúmens, la finalitat del
qual és calcular el valor mig en servei de la il·luminància en un local il·luminat amb
enllumenat general. És un mètode pràctic i fàcil d’utilitzar i, per això, s’utilitza molt en
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il·luminació d’interiors. Els càlculs realitzats així com la explicació d’aquests mètode queden
recollits a l’annex A del present projecte.
A més, s’ha calculat el nivell d’il·luminància mitjana amb la configuració d’il·luminació
adoptada i la uniformitat d’il·luminància mitjançant el programa INDALUX, amb la finalitat
de corroborar els resultats després d’aplicar el mètode dels lúmens i per comprovar que es
complís amb el que marca la normativa en quan als nivells d’uniformitat i enlluernament. Tots
els resultats que ha proporcionat el programa també es poden trobar a l’annex A del present
projecte. Tal i com s’ha explicat, els resultats després de realitzar els càlculs lumínics
pertinents són els que es detallen a la taula 2.2:
INFORMACIÓ IL·LUMINACIÓ PISTA POLIESPORTIVA
Tipus de làmpada

Master HPI Plus 400W/767 BU E40 1 SL

Nombre de punts de llum totals

28

Nombre de punts de llum (files)

7

Nombre de punts de llum

4

(columnes)
Distància de separació amplada

5,85 m

Distància de separació llargada

6,14 m

Potència punt de llum

400

Potència total instal·lada

11200 W

Nivell d’il·luminància mitjana

516 lm

Nivell d’il·luminància mínima

363 lm

Nivell d’il·luminància màxima

797 lm

Uniformitat d’il·luminància

70,35%

Taula 2.2. Resultats de la il·luminiació de la pista del pavelló poliesportiu.

2.3.2. Il·luminació de les sales del pavelló poliesportiu
En aquest apartat es durà a terme la il·luminació de la resta de sales del recinte del pavelló
poliesportiu. En concret, les sales a il·luminar seran les següents:
-

cinc serveis

-

bar del pavelló

-

quatre magatzems
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-

tres vestidors

-

un despatx

-

un gimnàs

-

graderia superior

-

zona d’accessos

-

zones de pas

-

dues sales de calderes

-

dues escales d’accés a la planta altell

Com a consideracions, destacar que en el càlcul de l’enllumenat en els vestidors dels àrbitres
s’ha dividit la sala en dues de forma imaginària, degut a la seva forma irregular i per facilitar
el càlcul i el desenvolupament del mètode dels lúmens. S’ha de tenir en compte també que hi
ha sales ubicades a la planta altell amb una alçada diferent. Així doncs, les sales de la planta
baixa són d’una alçada de sostre 2,8 m i les de la planta altell de 2,6 m. Per tant, només falta
classificar les sales en funció dels nivells d’il·luminació requerits depenent del tipus
d’activitat que s’hi desenvolupa i del tipus d’importància que tenen.
A la taula 2.3 queden resumits els nivells d’il·luminància mitjana en servei:
SALA
Zones de pas, Accessos, Graderia superior,
Hall d’entrada i Passadís

IL·LUMINÀNCIA MITJANA (lux)
100

Serveis, Magatzems, Vestidors i Distribuïdor

150

Sala de calderes

300

Bar, Despatx i Gimnàs

500

Taula 2.3. Nivells d’il·luminació per les sales del pavelló poliesportiu.

Una vegada marcats els nivells d’il·luminació que s’han considerat necessaris per al bon
desenvolupament de l’activitat a fer és hora d’escollir les làmpades i lluminàries que s’ajustin
més als criteris requerits.
Per una banda, la il·luminació dels serveis es farà amb lluminàries downlight adossades al
sostre. Les lluminàries escollides seran les STAR 94100/EL de la marca INDAL. Per la seva
part, les làmpades escollides seran les MASTER PL-C XTRA 4P/840 de baix consum la
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marca PHILIPS. Les característiques principals d’ambdós elements es poden consultar als
apartats A.6.3 i A.6.4 de l’annex A.

Figura 2.2. Conjunt làmpada – lluminària escollida pels serveis.

Pel que fa al despatx i al gimnàs situat a la planta altell, la il·luminació es durà a terme també,
com en el cas dels serveis, amb lluminàries downlight adossades al sostre. En aquest cas, la
lluminària escollida serà la STAR 96100/EL de la marca INDAL. Les làmpades escollides
compatibles amb la lluminària esmentada seran les MASTER PL-T XTRA 4P/840 de baix
consum de la marca PHILIPS. Les característiques principals d’aquests elements es poden
consultar als apartats A.6.5 i A.6.6 de l’annex A.

Figura 2.3. Conjunt làmpada – lluminària escollida pel despatx i el gimnàs.

Referent a la il·luminació a la resta de sales del pavelló, s’ha optat per escollir com a
lluminària les 201– IXC – K d’INDAL. Aquesta lluminària destaca per presentar una molt
bona protecció contra l’entrada de cossos sòlids i pols, a part de tenir també una bona
protecció elèctrica. La làmpada escollida, compatible amb la lluminària anterior, ha estat el
fluorescent MASTER TL-D XTRA 18W/865 de llarga duració de la marca PHILIPS. Les
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làmpades fluorescents, que tenen l’avantatge d’aportar molta lluminositat amb un consum
molt baix, posseeixen una vida útil notablement prolongada i tenen poques pèrdues d’energia
en forma de calor. Les característiques principals d’aquestes làmpades i lluminàries queden
recollides als apartats A.6.7 i A.6.8 de l’annex A.

Figura 2.4. Conjunt làmpada – lluminària escollida per les sales del poliesportiu.

Per escollir les lluminàries i làmpades més adients s’ha utilitzat el criteri de minimitzar la
potència instal·lada, sempre i quan la solució adoptada fos tècnicament possible i complís
dins dels aspectes econòmics marcats. Per als serveis, el despatx i el gimnàs s’ha optat pel
sistema d’il·luminació downlight, aprofitant les dimensions reduïdes de les lluminàries i
oferint unes pretensions tècniques més exigents al millor preu. A més, aquest tipus
d’il·luminació destaca no només per la seva bona reproducció dels colors mitjançant un feix
de llum difús, sinó que també ofereix un fàcil manteniment, unes bones condicions de
seguretat, una fàcil instal·lació i una llarga durabilitat. També cal destacar que s’han escollit
làmpades de baix consum i de la gamma XTRA de llarga duració.
Pel que fa a la resta de sales del poliesportiu, s’ha optat per la il·luminació amb fluorescents
convencionals, primer de tot perquè era el que millor s’ajustava a la potència mínima
instal·lada i també perquè és un sistema molt econòmic i que garanteix els requisits lumínics
demandats. D’altra banda, els fluorescents escollits ofereixen també unes molt bones
reproduccions del color, eficiència lumínica i protecció contra l’entrada de cossos sòlids i pols
que pugui aparèixer en ambients més bruts (magatzems, bar, sala de calderes, etc.), a banda
d’evitar els enlluernaments degut a la baixa alçada de sostre de les sales a il·luminar. També
s’ha tingut en compte que a la majoria de sales on s’instal·laran, els fluorescents no patiran
enceses i apagades constants, sinó que estan ubicats en sales on ha de romandre encesos
(zones de pas, accessos, vestidors, etc.). Com en el cas dels downlights, s’han escollit
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fluorescents de la gamma XTRA de llarga duració que, amb un preu no gaire més elevat que
la gamma de fluorescents estàndard, garanteixen quasi bé el doble de vida útil.
Per altra banda, s’ha de destacar la presència de dues escales que comuniquen amb la planta
altell a banda i banda del pavelló. Una escala comunica la zona de la pista amb la graderia
superior i l’altre, connecta la zona de la pista amb el gimnàs i la sala de calderes de la planta
altell situada sobre els vestidors. La il·luminació de cada escala, per garantir un mínim de
seguretat a les persones que hi puguin passar, es farà també amb les pantalles i fluorescents
anteriorment descrits.
Els resultats després de calcular la il·luminació amb l’esmentat mètode dels lúmens, així com
els punts de llum, col·locació d’aquests i la potència instal·lada es resumeix a la següent taula:
CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ SALES PAVELLÓ POLIESPORTIU
Potència

Punts

llum

de llum

amplada

llargària

total

Servei 1

13 W

1

0,93 m

3,2 m

13 W

Servei 2

13 W

1

0,93 m

3,2 m

13 W

Servei 3

13 W

1

1,9 m

1,95 m

13 W

Servei 4

13 W

1

1,9 m

0,9 m

13 W

Servei 5

13 W

2

1,36 m

1,48 m

26 W

Zona de pas serveis

18 W

2

1,73 m

1,5 m

36 W

Bar

18 W

6

1,64 m

1,57 m

108 W

Magatzem 1

18 W

2

1,86 m

2,23 m

36 W

Magatzem 2

18 W

4

1,95 m

2,23 m

72 W

Magatzem 3

18 W

3

1,01 m

2,81 m

54 W

Despatx

32 W

9

2,4 m

1,52 m

288 W

Zona de pas planta altell

18 W

2

2,45 m

2,29 m

36 W

Accés vestidors

18 W

6

2,81 m

1,98 m

216 W

Vestidors (zona vestidor) x2

18 W

8

1,12 m

3,05 m

288 W

Vestidors (zona de pas) x2

18 W

2

2,7 m

1,98 m

72 W

Serveis del vestidor x2

13 W

2

1,59 m

2,05 m

52 W

Vestidors àrbitres

18 W

2+2

1,96 m

3,05 m

72 W

Serveis àrbitres x2

13 W

1

1,59 m

2,05 m

26 W

Sala

Distància Distància

Potència
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Potència

Punts

llum

de llum

amplada

llargària

total

Accés principal

18 W

2

2,5 m

1,92 m

36 W

Graderies

18 W

18

2,6 m

2,35 m

324 W

Distribuïdor

18 W

4

1,66 m

1,49 m

72 W

Magatzem gimnàs

18 W

3

1,35 m

2,7 m

54 W

Zona de pas gimnàs

18 W

2

1,71 m

1,49 m

36 W

Gimnàs

42 W

24

1,85 m

2,42 m

1008 W

Sala de calderes 1

18 W

5

2m

1,63 m

90 W

Sala de calderes 2

18 W

4

1,68 m

2,04 m

72 W

Hall d’entrada

18 W

6

2,61 m

2,73 m

108 W

Passadís

18 W

24

2,61 m

3,97 m

432 W

Escala x2

18 W

2

-

-

72 W

Sala

Distància Distància

Potència

Taula 2.4. Descripció del sistema d’il·luminació i la seva geometria.

2.4. Il·luminació de la zona del camp de futbol
La il·luminació de la zona del camp de futbol englobarà la il·luminació exterior del camp de
joc i la il·luminació interior dels vestidors, despatxos, magatzems, serveis i bar.

2.4.1. Il·luminació del camp de futbol
La il·luminació del camp municipal de futbol es realitza amb l’objectiu d’oferir un ambient
adequat pel bon desenvolupament del joc per part dels jugadors i per a què els espectadors
puguin gaudir de l’espectacle. Els jugadors, els àrbitres i els delegats han de ser capaços de
poder observar clarament tot el que succeeixi al camp de joc, de tal forma que puguin complir
la seva tasca de la millor manera possible.
L’enllumenat també ha de garantir que els espectadors puguin entrar i sortir de l’escenari
esportiu amb total seguretat. Per a l’obtenció dels paràmetres essencials d’un bon
funcionament de l’enllumenat artificial, el present camp de futbol quedarà classificat dins de
la categoria de competició nacional d’àmbit regional, ja que l’equip que hi disputa els partits,
el CF Valls de Torroella, participa actualment a la quarta divisió catalana.

Càlcul i disseny de les instal·lacions d’un complex esportiu

21

Com a dimensions bàsiques del terreny, en destaquen dues. Per una banda l’àrea principal,
que és aquella àrea necessària per a la pràctica i desenvolupament del joc i l’àrea total, que
engloba tota la parcel·la referent al camp de futbol (àrea principal, àrea de seguretat,
graderies, etc.). L’àrea principal té unes dimensions de 100 m de llargària per 60 m
d’amplada. L’àrea total del recinte del camp de futbol, per la seva part, té unes dimensions de
110,9 m de llargada per 68,6 m d’amplada.
La següent taula recull la informació que detalla la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de
instalaciones deportivas” que classifica els nivells d’il·luminació en camps de futbol en funció
de la categoria desenvolupada:
ACTIVITAT DESENVOLUPADA
Il·luminància

Uniformitat

Grau

hortitzontal

horitzontal

d’enlluernament

mitjana (lux)

(%)

màxim (%)

Entrenaments

50

50

55

Futbol no competitiu

100

50

55

Competició nacional

200 – 300

60

50

Entrenaments

100

60

55

Competició nacional

500 – 700

70

50

NIVELL RECREATIU

NIVELL PROFESSIONAL

Taula 2.5. Nivells d’il·luminància mitjana en funció del caràcter de la competició.

En el present cas, el nivell mínim d’il·luminància horitzontal mitjana que s’haurà de complir
serà de 200 lux i una uniformitat del 60%. En aquest cas però, no es tindrà en compte la
il·luminància vertical ja que és un paràmetre que forma part dels requisits de l’enllumenat per
a retransmissió de partits per televisió i a competicions d’índole internacional. Com que
aquest no és el cas ni s’arriba a qüestionar la retransmissió per televisió, la il·luminació
vertical no tindrà cap mena d’importància en els càlculs lumínics que es realitzin.
Per evitar problemes d’enlluernament que dificulten el desenvolupament del joc, especialment
en esports on s’ha de mirar cap amunt, convé prendre mesures com instal·lar lluminàries amb
pantalles, reduir el nombre de punts de llum agrupant els projectors o evitar col·locar-los
perpendicularment a la línia de visió principal. Es convenient també muntar les fonts de llum
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a una alçada adequada, per tal de que l’angle format pel pla horitzontal i l’eix de qualsevol
projector sigui superior a 25º. Per tant, convé tenir en compte el grau d’enlluernament, el qual
també depèn de la reflectància del camp. El valor màxim de GR admès serà de 50, essent
enlluernaments molestos aquells immediatament superiors a aquest valor.
Així doncs, la il·luminació del camp de futbol es farà amb projectors VISTA IZM-3 MN 2000
de la marca INDAL. Aquests projectors permeten garantir les màximes exigències
luminotècniques i d’estalvi d’energia. El reflector es composa de dues parts, una que es fixa a
la carcassa i l’altre a la tapa abatible, permetent la reposició de la làmpada per la part posterior
del projector sense risc de modificar l’enfocament inicial. L’òptica principal incorpora, per
sobre de la làmpada, un deflector d’alumini que redueix sensiblement la dispersió de llum i
evita l’enlluernament directe. A més, com que són projectors de tipus rectangular, es
col·locaran en torres d’il·luminació als laterals del terreny de joc.
Pel que fa a la làmpada, s’ha escollit la MASTER MHN-LA 2000W/956 de la marca
PHILIPS. Als apartats A.6.9 i A.6.10 de l’annex A es detallen les característiques tècniques
de cada component.

Figura 2.5. Imatge del projector VISTA IZM-3 i de la làmpada MASTER MHN-LA.

Les làmpades i lluminàries estaran col·locades en quatre torres d’il·luminació de 20 metres
compostes per dues fileres de quatre punts de llum. La col·locació de les torres queda
reflectida a la figura 2.5 i els resultats dels càlculs lumínics es poden veure a la taula 2.6. Al
capítol d’il·luminació de l’annex es pot trobar els nivells d’il·luminància, d’uniformitat i
enlluernament a les diferents zones del camp, així com els càlculs i mètodes desenvolupats.
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Figura 2.6. Distribució de les torres d’il·luminació i orientació dels projectors del camp de futbol.

RESULTATS IL·LUMINACIÓ CAMP DE FUTBOL
Nombre de torres d’il·luminació

4

Nombre total de punts de llum

32 (8 punts de llum a cada torre)

Potència punt de llum

2000 W

Potència total instal·lada

64000 W

Nivell d’il·luminància mitjana

301,65 lm

Nivell d’il·luminància mínima

194,63 lm

Nivell d’il·luminància màxima

476,52 lm

Uniformitat d’il·luminància

65%

Grau d’enlluernament mitjà

32,23%

Taula 2.6. Resultats de la il·luminació al camp de futbol.

2.4.2. Il·luminació dels vestidors del camp de futbol i del bar
La il·luminació dels vestidors i del bar del camp de futbol correspon a il·luminació d’interior.
Per tant, s’utilitzarà el mètode dels lúmens anteriorment emprat en la il·luminació del
poliesportiu i que s’explica a l’annex A del present projecte.
Les dependències a il·luminar seran les següents:
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-

dos vestidors local

-

dos vestidors visitant

-

vestidor àrbitres

-

zona d’accés al camp de futbol

-

sala de reunions

-

quatre serveis generals

-

bar del camp

La il·luminació dels serveis generals i els serveis de cadascun dels vestidors es farà amb
lluminàries downlight adossades al sostre. S’ha escollit la lluminària STAR 94100/EL de la
marca INDAL i la làmpada MASTER PL-C XTRA 4P/840 de la marca PHILIPS, les
característiques de les quals es poden consultar als apartats A.6.3 i A.6.4 de l’annex A. Pel
que respecta a la sala de reunions, la il·luminació també es farà amb lluminàries downlight
adossades al sostre, més concretament amb les lluminàries STAR 96100/EL d’INDAL i amb
làmpades MASTER PL-T XTRA 4P/840 de PHILIPS. Les seves característiques es poden
consultar als apartats A.6.5 i A.6.6 de l’annex A.
La il·luminació de la resta de dependències que conformen la zona del camp de futbol que
corresponen als vestidors, magatzems i bar, es farà amb lluminàries fluorescents 201 – IXC –
K de la marca INDAL. Per la seva part, les làmpades escollides seran les MASTER TL-D
XTRA 18 W/865 de la marca PHILIPS. Les característiques tècniques del conjunt es poden
consultar als apartats A.5.7 i A.6.8.
A continuació es detallen els nivells d’il·luminació mitjana a garantir i que s’han cregut
adients en funció de les tasques desenvolupades a cadascuna de les sales:
SALA

IL·LUMINÀNCIA MITJANA (lux)

Comunicador i Entrada al camp

100

Vestidors, Magatzem i serveis

150

Bar del camp de futbol

200 (zona cuina 300)

Sala de reunions

500

Taula 2.7. Nivells d’il·luminació a garantir a la zona del camp de futbol.

Una vegada aplicat el mètode de càlcul pertinent (mètode dels lúmens corresponent a la
il·luminació d’interior), els resultats que se’n desprenen queden reflectits a la següent taula:
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CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ SALES CAMP DE FUTBOL
Sala

Potència

Punts de

Distància

Distància

Potència

llum

llum

amplada

llargària

total

VESTIDORS LOCAL i VISITANT (2 LOCAL i 2 VISITANT)
Zona Vestidor x4
18 W
2
2m
3,31 m

144 W

Zona Dutxes x4

18 W

1

2,4 m

2,2 m

72 W

Zona Accés x4

18 W

1

1,5 m

2,3 m

72 W

Servei x4

13 W

1

1,8 m

2,2 m

52 W

Zona de pas x4

18 W

1

1,9 m

2,15 m

72 W

Comunicador x4

18 W

2

1,83 m

1,06 m

144 W

VESTIDORS ÀRBITRES
18 W
2
1,82 m

2,7 m

36 W

Zona Vestidor

18 W

2

2,81 m

1,64 m

36 W

Zona Dutxes

18 W

1

1,9 m

1,6 m

18 W

Servei

13 W

1

1,9 m

1,91 m

13 W

Zona Despatx

18 W

2

2m

1,9 m

36 W

Sala de reunions

32 W

ALTRES
6

1,82 m

1,87 m

192 W

Magatzem

18 W

4

2m

2,81 m

72 W

Entrada camp

18 W

4

1,83 m

2,81 m

72 W

Servei tipus 1 x2

13 W

1

1,95 m

1,35 m

26 W

Servei tipus 2 x2

13 W

1

1,95 m

1,3 m

26 W

Zona Clients

BAR DEL CAMP DE FUTBOL
18 W
12
2,27 m

1,89 m

216 W

Zona Barra

18 W

3

1,67 m

2,25 m

54 W

Zona Cuina

18 W

2

1,7 m

1,08 m

36 W

Zona Accés

Taula 2.8. Resultats de la il·luminació interior de la zona del camp de futbol.

2.5. Il·luminació de la pista de tennis
Situada al costat del pavelló poliesportiu i de la piscina (consulteu el plànol número 2), la
pista de tennis mesura 23,77 m de llargada per 10,97 m d’amplada. Cal destacar que no es
preveu la realització de partits de competició oficial i, per tant, es realitzarà la il·luminació
tenint en compte que la pista es va col·locar com a motiu d’esbarjo pels habitants del poble i
rodalies. Així doncs, la norma UNE-EN 12193 “Iluminación en instalaciones deportivas”
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estableix una divisió en tres tipus de classes en funció del grau de competitivitat i que recull la
següent taula:
Il·luminació mitjana

Uniformitat

Grau

(lux)

mitjana (%)

d’enlluernament (%)

I

500

70

50

II

300

70

50

III

200

60

55

Classe

Taula 2.9. Nivells d’il·luminació de les pistes de tennis.

Per tant, la il·luminació de la pista de tennis es farà amb l’objectiu de garantir un mínim de
200 lux d’il·luminància mitjana, una uniformitat no inferior al 60% i un grau d’enlluernament
que no superi el 55%, tenint en compte la classe III de la taula 2.9. La lluminària escollida és
el projector ZEUS IZX-D de la marca INDAL. És un reflector simètric vertical de distribució
dispersa amb una intensitat màxima a un angle de 0º respecte la horitzontal que possibilita el
muntatge horitzontal del projector, aconseguint una notable reducció de la contaminació. La
làmpada escollida és la MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 1SL de la marca PHILIPS.
Les làmpades i lluminàries estaran agrupades en quatre torres d’il·luminació amb tres punts
de llum a cada torre. Les torres, de deu metres d’alçada, estaran col·locades a 3,5 metres de
les línies de fons i a 3,5 metres dels marges laterals, tal i com es mostra a la figura 2.7:

Figura 2.7. Distribució de les torres d’il·luminació i orientació dels projectors de la pista de tennis.

Les característiques tècniques d’aquests elements es poden consultar als apartats A.6.1 i A.6.2
de l’annex A. Seguidament, només falta detallar els resultats obtinguts amb els diferents
mètodes de càlcul emprats, els quals es poden consultar a l’annex del projecte, així com els
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nivells d’il·luminància, d’enlluernament i uniformitat a les diferents zones de la pista. A la
taula 2.10 queden recollits els resultats:
RESULTATS IL·LUMINACIÓ PISTA DE TENNIS
Nombre de torres d’il·luminació

4

Nombre total de punts de llum

12 (3 punts de llum a cada torre)

Potència punt de llum

400 W

Potència total instal·lada

4800 W

Nivell d’il·luminància mitjana

239,79 lux

Nivell d’il·luminància mínima

191,52 lm

Nivell d’il·luminància màxima

268,40 lm

Uniformitat d’il·luminància

80%

Grau d’enlluernament mitjà

25,89%

Taula 2.10. Resultats lumínics de la pista de tennis.

2.6. Il·luminació de les piscines
La zona de les piscines engloba una zona de descans, dues zones amb gespa, la zona de bany i
els vestidors. En aquest capítol es dimensionarà la il·luminació interior dels vestidors de la
piscina i la il·luminació exterior de la resta de zones.

2.6.1. Il·luminació de la zona de bany
La il·luminació de les piscines es farà amb l’objectiu de garantir uns nivells d’il·luminància
adequats per tenir una bona visibilitat quan la llum natural minvi. Les dimensions de la zona
de bany són de 54,4 m de llargària per 23,13 m d’amplada i engloba dues piscines, la piscina
gran i una de més petita adaptada per a infants. S’ha considerat adequada una il·luminància
horitzontal mitjana de 100 lux. Així doncs, la il·luminació de la zona de bany es farà amb
projectors VISTA IZM-3 MN 1000 de la marca INDAL, les característiques dels quals es
poden consultar a l’apartat A.6.9 de l’annex A. La lluminària escollida serà la MASTER
MHN-LA 1000W/956 de la marca PHILIPS i les seves característiques estan recollides a
l’apartat A.6.10 de l’annex A. Els projectors estaran allotjats en torres d’il·luminació de 10 m
i situats a les cantonades de la zona de bany. Els resultats obtinguts es recullen a la taula 2.11:
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RESULTATS IL·LUMINACIÓ DE LA ZONA DE BANY
Nombre de torres d’il·luminació

4

Nombre total de punts de llum

4 (1 punt de llum a cada torre)

Potència punt de llum

1000 W

Potència total instal·lada

4000 W

Nivell d’il·luminància mitjana

103,26 lm

Nivell d’il·luminància mínima

72,88 lm

Nivell d’il·luminància màxima

145,23 lm

Uniformitat d’il·luminància

70,58%

Grau d’enlluernament mitjà

36,39%

Taula 2.11. Resultats lumínics de la zona de bany de les piscines.

2.6.2. Il·luminació dels vestidors de la piscina
Els dos vestidors de la piscina tenen unes dimensions de 8,11 m de llargària per 17,64 m
d’amplada. A l’interior de cada vestidor, a més, s’hi troben tres serveis de dimensions
1,95 x 1,35 m. Els nivells d’il·luminància mitjana requerits són de 150 lux en ambdues sales.
Després de fer un estudi de les làmpades i lluminàries més adients per als vestidors, s’ha
escollit la lluminària la 201 – IXC – K d’INDAL, les característiques de la qual es poden
trobar a l’apartat A.6.7 de l’annex A. La làmpada escollida, compatible amb la lluminària
anterior, ha estat el fluorescent MASTER TL-D XTRA 18W/865 de llarga duració de la
marca PHILIPS i les seves característiques es poden trobar a l’apartat A.6.8 de l’annex A. Pel
que fa als serveis de cada vestidor, la il·luminació es durà a terme utilitzant la lluminària
Downlight STAR 94100/EL d’INDAL i la làmpada MASTER PL-C XTRA 4P/840 13W de
la casa PHILIPS, les característiques dels quals es poden trobar als apartats A.6.3 i A.6.4 de
l’annex A respectivament. A continuació es mostra la taula – resum de la il·luminació dels
vestidors de la piscina:
CARACTERÍSTIQUES IL·LUMINACIÓ VESTIDORS PISCINA
Potència

Punts de

Distància

Distància

Potència

llum

llum

amplada

llargària

total

Vestidors x2

18 W

17

3,03 m

2,04 m

612 W

Serveis femení x2

13 W

3

1,95 m

1,35 m

39 W

Sala

Taula 2.12. Il·luminació dels vesstidors de la piscina.
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2.6.3. Il·luminació de les zones de pas de la piscina
Per dur a terme la il·luminació de les zones de pas de la piscina s’ha utilitzat el mètode del
factor d’utilització per trobar les distàncies de separació entre lluminàries i, per calcular els
enlluernaments pertorbadors, s’ha utilitzat una adaptació del mètode dels nou punts. Com a
punt de partida a l’hora de realitzar els càlculs, s’ha decidit assimilar aquesta zona a un carrer
d’amplada de 7 m per poder realitzar els càlculs d’aplicació de l’esmentat mètode. Les
lluminàries utilitzades a la zones de pas de la piscina han estat les IVA1-VS de la marca
INDALUX i làmpades MASTER SON-T APIA Xtra Plus 100W E40 de PHILIPS. Les
característiques d’aquestes làmpades i lluminàries es poden consultar als apartats A.11 i A.12
de l’annex A.

Figura 2.8. Làmpada i lluminària escollides per a la il·luminació de les zones de pas de la piscina.

Com que tant la part boscosa com el carrer que hi ha a sobre el separa un talús de 12 metres
d’alçada, s’ha decidit col·locar les lluminàries a 8 metres d’alçada. També s’ha de tenir en
consideració que la zona exterior és qualificada com a zona E3. Per tant, la llei obliga a
complir que el flux a l’hemisferi superior de la lluminària sigui com a màxim del 15%, el
valor màxim de l’enlluernament pertorbador sigui del 15%, la il·luminació intrusa ha de ser
inferior a 5 lux en horari nocturn i utilitzar preferentment làmpades de vapor de sodi. A
continuació es detallen els resultats de la il·luminació de les zones de pas de la piscina:
PUNTS DE LLUM DE LA ZONA DE PAS DE LA PISCINA
Distància de separació entre lluminàries

21 m

Punts de llum

11

Potència total

1100 W

Taula 2.13. Resum de la il·luminació de les zones de pas de la piscina.
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2.7. Il·luminació del passadís exterior
Situat entre la pista de tennis i el pavelló poliesportiu, el passadís comunica la zona del camp
de futbol amb la zona de les piscines. És un passadís de 3 metres d’amplada per 50 de
llargària, on les lluminàries es col·locaran a una alçada de 4,2 metres. La il·luminació
d’aquest passadís es farà amb lluminàries IVA1-VS d’INDALUX i làmpades de vapor de sodi
d’alta pressió MASTER SON-T APIA Xtra Plus 70 W E40, les característiques dels quals es
poden consultar als apartats A.11 i A.12 de l’annex A. Els resultats de la il·luminació en
aquesta zona queden resumits a la taula 2.14 i els mètodes de càlculs emprats es troben a
l’annex A del present projecte.
PUNTS DE LLUM DEL PASSADÍS
Distància de separació entre lluminàries
14,42 m
Punts de llum

5

Potència total

350 W

Taula 2.14. Resum de la il·luminació del passadís exterior.

2.8. Il·luminació del jardí contigu als vestidors del camp de futbol
El jardí contigu als vestidors del camp de futbol és una zona irregular de forma triangular on
s’hi troba una petita àrea d’esbarjo per als més petits i una zona de picnic, a més de ser una
zona de pas del complex esportiu. Aquesta zona, al ser exterior i qualificada com a E3, també
haurà de complir amb les premisses que s’han esmentat en anterioritat. Les lluminàries
estaran col·locades a una alçada de 5 metres. La lluminària escollida per a la il·luminació
d’aquest apartat serà, com en el cas de les zones de pas de la piscina, la IVA1-VS d’INDAL i
la làmpada escollida la MASTER SON-T APIA Xtra Plus 100 W E40. Les característiques de
la làmpada i lluminàries queden recollides als apartats A.6.11 i A.6.12 de l’annex A, així com
el mètode de càlcul utilitzat i el procediment marcat i els resultats que se’n desprenen són els
que recull la següent taula:
PUNTS DE LLUM DEL PASSADÍS
Distància de separació entre lluminàries
13 m
Punts de llum

3

Potència total

300 W

Taula 2.15. Resum de la il·luminació del jardí del camp de futbol.
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CAPÍTOL 3: INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
3.1. Introducció
Les instal·lacions de protecció contra incendis són un conjunt de mesures que es disposen als
edificis per protegir-los contra l’acció del foc. Tenen com a objectiu principal salvar vides
humanes i minimitzar les pèrdues econòmiques que pugui produir el foc. Per tant, l’objectiu
d’aquest capítol serà realitzar la instal·lació de protecció contra incendis per tal de preveure la
seva aparició i limitar la seva extensió en cas que es produeixi.
Les mesures de protecció i extinció d’incendis es classifiquen en dos tipus:
a) Mesures de protecció passives: Són aquell tipus de mesures que afecten el projecte o
construcció de l’edifici mitjançant camins (passadissos i escales) de gran amplitud, tot
facilitant l’evacuació dels usuaris presents en cas d’incendi, i retardant i confinant
l’acció del foc perquè no s’estengui molt de pressa o parant-lo abans que envaeixi
altres zones.
b) Mesures de protecció actives: Són aquell tipus de mesures que es posen de manifest en
les instal·lacions d’extinció d’incendis. Es divideixen en diversos grups en funció de
les seves característiques. En destaquen els elements de detecció (de fums, de flames,
de calor, etc.), els elements d’alerta i senyalització (sirenes, elements d’avís als
bombers, etc.), els elements d’extinció (extintors d’aigua, de pols, d’escuma, boques
d’incendi equipades, etc.) i els elements de pressurització d’escales.
Per dur a terme totes aquestes mesures, s’aplicarà el Codi Tècnic de l’Edificació, més
concretament la secció DB-SI “Seguridad en caso de incendio” i el “Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios” (RIPCI) a fi de dotar el complex de les mesures
adequades per fer front a possibles incendis.
Els establiments que s’hauran de dotar de les mesures de protecció contra incendis seran el
pavelló poliesportiu, el bar del camp de futbol, els vestidors del camp de futbol i els vestidors
de la piscina.
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3.2. Propagació interior
3.2.1. Compartimentació en sectors d’incendi
El pavelló poliesportiu, que està definit per dues plantes, una planta baixa on hi ha la pista,
vestidors i altres sales i la planta altell on hi ha la graderia superior i un petit gimnàs, està
destinat a ús esportiu. Segons la taula 1.1 secció 1 del document DB-SI “Seguridad en caso de
incendio” del Codi Tècnic de l’Edificació, al pavelló poliesportiu se li pot definir un ús de
pública concurrència. Es compleix amb el requisit que la superfície construïda de cada sector
no ha d’excedir de 2500 m2 ja que la superfície total del pavelló poliesportiu és de 1624 m 2.
Per la seva part, tan els vestidors del camp de futbol com els de la piscina i el bar del camp de
futbol conformaran un sector d’incendi cadascun i també queden definits amb un ús de
pública concurrència.
La resistència al foc de les parets, els sostres i les portes que delimiten els sectors d’incendi
queden recollits a la següent taula:
RESISTÈNCIA AL FOC

ELEMENT

Plantes sobre rasant en un edifici amb
Plantes

una alçada d’evacuació:

sota rasant

Sector de risc mínim en edificis
de qualsevol ús

h ≤ 15 m

15 < h ≤ 28 m

h > 28 m

-

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

EI 120

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

Residencial Habitatge,
Residencial Públic, Docent,
Administratiu
Comercial, Pública
Concurrència, Hospitalari
Aparcaments

Taula 3.1. Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d’incendi.
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Per tant, les parets, els sostres i les portes que delimiten els sectors d’incendi hauran de tenir
una resistència al foc de EI 90 (plantes sobre rasant amb una alçada d’evacuació inferior a
15 m). La sigla E es refereix a la integritat i indica el temps durant el qual un element és capaç
de mantenir-se com a barrera al pas de la flama i els gasos. La sigla I indica l’aïllament i es
refereix al temps durant el qual un element és capaç de mantenir-se com a barrera al pas de la
calor. A més, segons indica la normativa, les portes de pas entre sectors d’incendi hauran de
ser del tipus EI2 45-C5.

3.2.2. Locals i zones de risc especial
A l’interior del pavelló poliesportiu, a més, existeixen zones de risc especial, les quals hauran
d’estar dotades d’elements de resistència al foc exclusius. A la taula 3.2 es recullen la relació
de sales catalogades com a risc especial i amb el seu nivell intrínsec.
Per la seva part, el bar del pavelló poliesportiu també tindrà una zona de risc especial: la
cuina. El magatzem de la zona dels vestidors del camp de futbol també obtindrà un tipus de
classificació segons el document DB-SI “Seguridad en caso de Incendio” del CTE.
ZONA

NIVELL DE RISC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
Sales de calderes 1

Mig

Bar

Baix

Magatzems

Baix

BAR DEL CAMP DE FUTBOL
Cuina

Baix

ZONA VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
Magatzem

Baix

Taula 3.2. Relació de sales catalogades com a risc especial.

A l’annex B del present projecte es poden consultar els càlculs desenvolupats per determinar
el nivells de risc de les zones i les taules utilitzades del Codi Tècnic de l’Edificació.
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S’ha de tenir en compte que la sala de calderes 1 està catalogada com a risc mig. Per tant, la
resistència al foc de l’estructura portant d’aquesta sala serà de R 120, la resistència al foc de
les parets i sostres que separen la zona serà de EI 120, tindrà vestíbul d’independència (sala de
calderes 2) i les portes de comunicació seran del tipus EI2. La resta de zones catalogades com
a risc especial tenen un nivell baix. Per tant, la resistència al foc de l’estructura portant per
aquestes sales serà de R 90, la resistència al foc de les parets i els sostres seran de EI 90, les
portes de comunicació seran del tipus EI2 45-C5 i els recorreguts màxims fins a alguna sortida
del local seran iguals o inferiors a 25 m.

3.2.3. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen a
continuació:
SITUACIÓ DE L’ELEMENT

REVESTIMENT DE
SOSTRES I PARETS

REVESTIMENT DE
PAVIMENTS

Zones ocupables

C-s2,d0

EFL

Passadissos i escales protegides

B-s1

CFL-s1

Taula 3.3. Tipus de reacció al foc dels elements constructius.

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques tals com
cablejat, tubs, safates, regletes, armaris, etc. es regulen amb la seva reglamentació específica.

3.3. Propagació exterior
Com que la zona esportiva està aïllada dels habitatges i de la zona industrial, no existeixen
elements separadors a la façana per evitar la propagació del foc a altres edificis. Per la seva
part, els elements verticals separadors dels sectors d’incendi tindran una protecció de EI 120.
Amb el propòsit de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta, aquesta
tindrà una resistència al foc de REI 60.

Càlcul i disseny de les instal·lacions d’un complex esportiu

35

3.4. Evacuació d’ocupants
3.4.1. Recompte dels elements d’evacuació
Les sortides d’ús habitual i els recorreguts fins a un espai exterior segur estaran situades en
elements independents de les zones comunes de l’edifici. No obstant això, aquests elements
també podran servir com a sortida d’emergència en altres zones de l’edifici. Per altra banda,
les sortides d’emergència podran comunicar amb un element comú d’evacuació de l’edifici.

3.4.2. Càlcul de l’ocupació
Per calcular l’ocupació s’han de tenir en compte els valors de densitat d’ocupació que
s’indiquen a la taula 2.1. del DB-SI “Seguridad en caso de incendio” del CTE i que queden
recollits a l’annex B del present projecte. A continuació, a la taula 3.4 s’indiquen els nivells
d’ocupació al recinte del pavelló poliesportiu.
TIPUS D’ACTIVITAT

OCUPACIÓ

Espectadors amb seient definit

218

Espectadors a peu dret

63

Bar

8

Gimnàs

24

Vestíbuls i zones de pas

60

Vestidors

54

Magatzems

2

Despatx

4

Pista

40

TOTAL

473 persones

Taula 3.4. Càlcul de l’ocupació del pavelló poliesportiu.

Seguidament, es procedeix a fer el mateix amb el bar del camp de futbol, la zona dels
vestidors del camp de futbol i els vestidors de la piscina. Els resultats queden recollits a les
taules 3.5, 3.6 i 3.7 i els càlculs desenvolupats es poden consultar a l’annex B.
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TIPUS D’ACTIVITAT

OCUPACIÓ

Zona bar – a peu dret

22

Zona bar - seients

32

TOTAL

54 persones

Taula 3.5. Càlcul de l’ocupació del bar del camp de futbol.

TIPUS D’ACTIVITAT

OCUPACIÓ

Vestidors del camp de futbol

77

Magatzems

1

Despatx

2

Zones de pas

11

TOTAL

91 persones

Taula 3.6. Càlcul de l’ocupació a la zona dels vestidors del camp de futbol.

TIPUS D’ACTIVITAT

OCUPACIÓ

Vestidors de la piscina

143

TOTAL

143 persones

Taula 3.7. Càlcul de l’ocupació a la zona dels vestidors de la piscina.

3.4.3. Longitud dels recorreguts d’evacuació i mitjans d’evacuació
La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no excedirà de 50 m. A
més, la longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins arribar a algun punt des
del qual existeixen almenys dos recorreguts d’evacuació alternatius no excedirà de 25 m.
Totes les portes compliran amb el reglament el qual obliga que l’amplada de qualsevol porta
no ha de ser menor de 0,60 m ni superior a 1,23 m. Per la seva part, tots els passadissos tan
del pavelló com dels vestidors del camp de futbol són superiors a 1 m complint amb la
normativa.
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3.4.4. Protecció de les escales
Tal com s’explica a la taula 5.1. del document DB-SI “Seguridad en caso de incendio” del
CTE, no caldrà protegir les escales ja que l’evacuació tan ascendent com descendent és
inferior a 10 m.

3.4.5. Portes situades en els recorreguts d’evacuació
Les portes definides com a sortida de planta o de l’edifici i les destinades a l’evacuació de
més de 50 persones seran abatibles amb un eix de gir vertical i el sistema de tancament no
actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar o bé consistirà en un dispositiu fàcil i
d’obertura ràpida des de el costat del qual provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar cap
mena de clau ni actuar sobre el mecanisme. A més, totes les portes de sortida obriran en
sentit de l’evacuació.

3.4.6. Senyalització dels mitjans d’evacuació
Els senyals d’evacuació hauran de complir amb la norma UNE 23034:1988 que detalla els
següents criteris:
-

Les sortides del recinte tindran un senyal amb el rètol de “SORTIDA”.

-

El senyal amb el rètol de “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” s’utilitzarà en totes les
sortides exclusives d’emergència.

-

Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen
d’evacuació.

-

En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin diverses alternatives
que puguin provocar un error, també es disposarà de senyals indicatius.

-

En els recorreguts d’evacuació juntament a les portes que no sigui de sortida i que
puguin provocar errors en el procés d’evacuació es disposaran senyals indicatius amb
el rètol de “SENSE SORTIDA” en un lloc visible al públic.

-

Els senyals es col·locaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es
pretenguin fer a cada sortida.

-

Els senyals seran visibles inclús en cas de fallada del subministrament d’enllumenat
normal. Els senyals de tipus lluminós compliran amb les normes UNE 23035-1:2003,
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UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà seguint
amb la norma UNE 23035-3:2003.

3.4.7. Control del fum d’incendi
No s’efectuarà la instal·lació de cap sistema de control de fum d’incendi ja que es tracta de
locals de pública concurrència amb una ocupació inferior a 500 persones.

3.5. Instal·lacions de protecció contra incendis
3.5.1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis
Els recintes disposaran dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que es detallen
a continuació. El disseny, execució i posada en funcionament i el manteniment d’aquestes
instal·lacions compliran amb tot el que s’estableix al “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios”.
-

Extintors: S’instal·laran extintors d’eficàcia 21A-113B a 15 m de recorregut de cada
planta des de tot origen d’evacuació i a les zones de risc especial.

-

Boques d’incendi equipades: S’instal·laran al pavelló poliesportiu ja que la superfície
construïda és superior a 500 m2.

-

Sistemes de detecció d’incendi: S’instal·laran al pavelló poliesportiu ja que la
superfície construïda és superior a 1000 m2.

-

Hidrants exteriors: S’haurà de preveure la instal·lació d’hidrants exteriors ja que es
tracta d’un recinte esportiu amb una superfície construïda entre 5000 i 10000 m 2.

3.5.2. Extintors
Els extintors escollits per dur a termet la instal·lació de protecció contra incendis seran de pols
de sis quilograms amb una eficàcia de 21A-113B. Al costat dels quadres elèctrics, a més, es
col·locaran extintors de CO2 de sis quilograms. Al pavelló poliesportiu s’hi col·locaran un
total de set extintors de pols i dos extintors de CO2, la distribució dels quals es pot consultar al
plànol número 26. Pel que respecta a la zona dels vestidors del camp de futbol, es col·locarà
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un extintor de CO2 al costat del quadre elèctric. La seva distribució es pot consultar al plànol
número 27. Als vestidors de la piscina i al bar del camp de futbol es col·locarà un extintor de
CO2 al costat del quadre elèctric i un extintor de pols a la cuina del bar. La seva col·locació
també es pot observar al plànol número 27. Al costat del quadre general també se’n disposarà
un de CO2.

3.5.3. Boques d’incendi equipades
Les boques d’incendi equipades només s’hauran d’instal·lar al pavelló poliesportiu. El tipus
de BIE serà de 25 mm, estaran muntades sobre un suport rígid de forma que l’alçada del seu
centre quedarà a 1,5 m sobre el nivell del terra. Les boques d’incendi aniran amb armari
inclòs, ja que no existeix cap zona de risc especial alt. A més, les BIEs permetran la seva
manipulació al públic en general i es col·locaran a una distància de separació màxima de 50 m
i, des de qualsevol punt del local a la més propera, no hi haurà més de 25 m. Sempre que sigui
possible, es situaran a 5 m de les sortides de cada sector d’incendi sense que siguin un
obstacle per a la seva utilització. Es col·locaran un total de cinc BIEs i al plànol número 26 es
pot consultar la seva ubicació.

3.5.4. Sistemes de detecció d’incendi
Tal com indica la normativa s’hauran d’instal·lar sistemes de detecció d’incendi al pavelló
poliesportiu. Aquests sistemes permeten detectar un incendi de la manera més ràpida possible
i enviar senyals d’alarma i localització a fi d’actuar de la millor manera possible.
Així doncs, es col·locaran detectors iònics de fum per tot el pavelló poliesportiu que, en cas
de la presència de fum en l’aire, emetran un senyal avisant del perill d’incendi a la centraleta
de control. A més, destaquen per ser un tipus d’element de protecció actiu molt eficaç i que
produeixen menys falses alarmes que d’altres elements de detecció, a part de presentar un cost
més baix. Al pavelló poliesportiu se n’instal·laran a raó d’un per cada 60 m2 en el cas de la
pista, graderies i gimnàs, i un per cada sala petita en el cas de les sales annexes a la pista, fent
un total de 38 dispositius instal·lats.
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A més dels detectors iònics de fum, s’instal·laran polsadors d’incendi d’accionament manual i
voluntari emetent un senyal a la centraleta de control de tal forma que s’identifiqui fàcilment
la situació on s’ha premut el polsador. Els polsadors d’incendi es col·locaran de forma que la
màxima distància a recórrer des de qualsevol punt fins a arribar a algun d’aquests dispositius
no superi els 25 m. A més, es procurarà instal·lar-los a indrets propers a les vies d’evacuació
del pavelló i preferentment al costat de les portes d’entrada i sortida de les sales, resultant un
total d’11 polsadors instal·lats. Una vegada polsats, enviaran un senyal a la centraleta de
control, la qual depenent del cas, activarà les sirenes i efectuarà les maniobres necessàries.
A tot això, es dotarà el sistema d’una centraleta d’incendis analògica que es col·locarà al
despatx del pavelló i que serà l’element del sistema de protecció on es transmetran totes les
possibles incidències del sistema i prendrà les decisions més adequades en funció dels casos
que es presentin. Al plànol número 26 es poden consultar totes les mesures contra incendis
adoptades.

3.5.5. Hidrants exteriors
Els hidrants exteriors estan connectats a la xarxa de subministrament d’aigua pública. El
recinte esportiu consta de dos hidrants existents, els quals un es troba a la zona superior del
camp de futbol, contigu al carrer Torres, i l’altre al costat dels vestidors i el bar del camp de
futbol.

3.5.6. Enllumenat d’emergència
L’enllumenat d’emergència correspon a l’enllumenat de tipus automàtic i independent que
s’utilitza per senyalitzar les zones d’evacuació en cas d’emergència i quan no funciona
l’enllumenat habitual. La posada en servei de l’alimentació d’emergència no depèn de la
intervenció de l’operador i entra en funcionament automàticament quan la tensió
d’alimentació descendeix per sota del 70% del seu valor nominal. Es col·locarà aquest tipus
d’enllumenat a les sortides dels sectors d’incendi i als recorreguts d’evacuació a fi que les
possibles evacuacions es duguin a terme amb les millors condicions.
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3.5.7. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
Els mitjans de senyalització de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors,
boques d’incendi, polsadors...) es senyalitzaran segons la norma UNE 23022-1, amb les
següents dimensions:
-

210 x 210 mm quan la distància d’observació del senyal no excedeixi de 10 m.

-

420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m.

-

594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m.

3.6. Intervenció dels bombers
3.6.1. Condicions d’aproximació i entorn
S’ha de considerar que el recinte esportiu està aïllat de la zona industrial i dels habitatges i,
per tant, facilita la feina dels bombers en cas que es pugui produir un incendi. La via d’accés
dels bombers al recinte esportiu és pel carrer Torres que reuneix les següents característiques:
-

Amplada lliure: 7 m

-

Alçada lliure: 10 m

-

Capacitat portant del vial: 25 kN/m2

3.6.2. Accessibilitat per la façana
Com que la façana del pavelló poliesportiu no és superior a 9 m d’alçada, aquesta no ha de
complir requisits de caire específic que es mencionen a la normativa existent. A la façana no
s’hi instal·laran elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a l’interior de l’edifici i
l’espai de maniobra es mantindrà lliure de mobiliari urbà o altres obstacles que es puguin
considerar. A més, es disposa d’espai per a possibles maniobres per als vehicles del servei
d’extinció d’incendis.
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3.7. Resistència al foc de l’estructura
3.7.1. Generalitats
L’augment de la temperatura que es produeix com a conseqüència d’un incendi en un edifici
afecta la seva estructura de dues formes diferents. Per una banda, es veuen afectades les
propietats dels materials i, per l’altra, apareixen accions indirectes com a conseqüència de les
deformacions dels mateixos. A les normes UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996,
UNE-EN 1994-1-2:1996 i UNE-EN 1995-1-2:1996 s’inclouen models de resistència per als
materials.

3.7.2. Resistència al foc de l’estructura
S’admet que un element té suficient resistència al foc si, durant el transcurs de l’incendi, el
valor de càlcul de l’efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència
d’un determinat element.

3.7.3. Elements estructurals principals
Partint del fet que els edificis pels quals s’han pres mesures de protecció contra incendis són
qualificats com a edificis de pública concurrència i que l’alçada d’evacuació és inferior a
15 m, els elements estructurals han de ser de R 90.

3.7.4. Elements estructurals secundaris
Els elements estructurals que amb l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als
ocupants

ni

comprometre

l’estabilitat

global

de

l’estructura,

l’evacuació

o

la

compartimentació dels sectors d’incendi de l’edifici no fa falta que compleixin amb cap
exigència de resistència al foc.
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CAPÍTOL 4: CALEFACCIÓ
En el present capítol es calcularan, dissenyaran i descriuran els sistemes de climatització
adoptats per condicionar tèrmicament els espais interiors del complex esportiu.

4.1. Introducció
La calefacció és una forma de climatització que consisteix en satisfer l’equilibri tèrmic quan
existeix una excessiva pèrdua de calor, dissipada cap a l’ambient, mitjançant l’aportació
tèrmica que permet crear una temperatura ambient confortable.
La comoditat tèrmica és un tret important per al benestar de les persones i està subjecte a tres
factors principals:
-

Factor humà: La manera de vestir, l’activitat i el temps duran el qual les persones es
mantenen en la mateixa situació influeix sobre la comoditat tèrmica.

-

L’aire: És important en quan a la seva temperatura, velocitat i humitat relativa.

-

L’espai: En funció de les característiques del local considerat.

La resposta de les persones, però, pot ser molt variable depenent del gust, la seva aclimatació
al local considerat i l’activitat que s’hi desenvolupa. En canvi, per la forma de construir els
edificis, els mètodes de treball i els nivells d’ocupació s’han considerat nous paràmetres que
s’han de tenir en compte, com poden ser la temperatura exterior, la radiació solar, la
ventilació, l’ocupació, la il·luminació, etc.
Degut a les baixes temperatures que es registren a la localitat durant les èpoques de tardor,
primavera i, sobretot, hivern, s’ha considerat necessari climatitzar tèrmicament el pavelló
poliesportiu, els vestidors i el bar del camp de futbol. Per raons de caire econòmic i d’estalvi
energètic no s’ha dut a terme la refrigeració d’aquestes dependències, a més que es considera
que als mesos de juliol i agost no es fa gaire ús d’aquestes instal·lacions ja que la temporada
esportiva ja ha conclòs. Finalment, tampoc s’ha cregut necessari climatitzar els vestidors de la
piscina ja que aquests només estan operatius en l’època d’obertura de la piscina exterior (del
15 de juny al 15 de setembre).
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En concordança amb el benestar tèrmic i estalvi energètic, els diferents sistemes projectats i
elements instal·lats permetran una utilització racional i eficient de l’energia, s’equipararan
amb els corresponents controls de regulació i estaran conformes amb la vigent normativa del
“Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis” (RITE) aprovat al 20/07/2007, així
com llurs Instruccions Tècniques Complementàries i tota la bibliografia de referència
pertinent al respecte. A més, es seguirà també el “Codi Tècnic de l’Edificació” i els seus
documents bàsics DB que en són d’aplicació, especialment els capítols DB-HE “Ahorro de
Energía” i DB-HS “Salubridad” i les normes UNE que en siguin d’aplicació.

4.2. Descripció de les zones a condicionar tèrmicament
En el plànol número 2 corresponent a l’emplaçament s’hi pot observar el complex esportiu i
les diferents zones que el conformen. Els locals a climatitzar tèrmicament seran el pavelló
poliesportiu, els vestidors del camp de futbol i el bar del camp de futbol.

4.2.1. Pavelló poliesportiu
Pel que respecta el pavelló poliesportiu, es tracta d’un edifici antic i reformat que presenta
unes característiques estructurals molt variades però que, a grans trets, es poden resumir
segons el que s’indica a continuació:
-

Alçada lliure planta baixa (zona de la pista): 7,5 m

-

Alçada lliure planta baixa (zones laterals): 2,8 m

-

Alçada lliure planta primera: 2,6 m

-

Parets de xapa a la part més alta i d’obra de fàbrica la resta

-

Paviment de formigó

-

Coberta de xapa aïllada de tipus sandvitx amb lluernes

Bàsicament i de forma general, la descripció del condicionament tèrmic es pot efectuar a
partir de la consideració d’una sèrie d’àmbits corresponents a recintes situats en zones
separades al llarg de diverses plantes, pels quals i al seu temps, se’n preveuen diferents usos
com poden ser la pràctica d’esports diversos, vestidors, etc. Així, per a l’edificació descrita i
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davant la instal·lació efectuada es poden comptabilitzar fins a vuit àmbits a climatitzar que
queden recollits a la següent taula:
ÀMBIT

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ

SUPERFÍCIE

1

Pista poliesportiva

Planta baixa

1006,2 m2

2

Vestidors

Planta baixa

175 m2

3

Despatx

Planta baixa

32,76 m2

4

Zones de pas

Planta baixa

52,93 m2

5

Serveis

Planta baixa

22 m2

6

Bar

Planta baixa

9,16 m2

7

Gimnàs

Planta altell

124 m2

8

Zones de pas

Planta altell

14,6 m2

Taula 4.1. Àmbits a condicionar tèrmicament.

4.2.2. Zona dels vestidors del camp de futbol
La zona dels vestidors del camp de futbol comprèn els propis vestidors, els serveis, el
magatzem i el despatx. Els àmbits a climatitzar tèrmicament seran els cinc vestidors (dos
locals, dos visitants i un pels àrbitres), el despatx i els serveis. En total és una zona
de 175,4 m2 que té una alçada lliure de 3 m, les parets de maó i el sòl de formigó.

4.2.3. Bar del camp de futbol
El bar del camp de futbol està situat al costat dels vestidors del camp de futbol (plànol
número 2). Li corresponen 66,6 m2 dividits en la cuina, la barra i la zona dels clients. Com en
el cas dels vestidors, l’alçada lliure és de 3 m, les parets de maó i el sòl de formigó.

4.3. Dades climàtiques
La població de Valls de Torroella, englobada dins del terme municipal de Sant Mateu de
Bages té les bases climàtiques que es mostren a la taula 4.2:
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Zona climàtica

C1

Temperatura exterior a l’hivern

-5 ºC

Graus – dia base 15 – 15

1350

Humitat relativa exterior a l’estiu

50%

Taula 4.2. Dades climàtiques de Valls de Torroella.

Es considera una temperatura interior desitjada de 20 ºC a les dependències a condicionar
tèrmicament per tal de que les persones puguin gaudir d’unes bones condicions pel que fa a
confort i puguin desenvolupar la seva tasca de la millor manera.

4.4. Sistema de calefacció escollit
El sistema de calefacció escollit utilitza aigua calenta com a fluid tèrmic portador a una
temperatura inferior a 100 ºC obtinguda mitjançant una caldera de gas natural. Així, tota la
instal·lació de calefacció del complex esportiu s’alimenta a partir d’una caldera, la qual es
dimensiona en funció de les exigències tèrmiques dels locals a condicionar.
A continuació, a la taula 4.3, es mostra una taula resum de les diferents zones a condicionar
tèrmicament i la potència tèrmica necessària per dur a terme la calefacció:
ÀMBIT

POTÈNCIA REQUERIDA (kW)

Pavelló poliesportiu

157,97

Vestidors del camp de futbol

18,98

Bar del camp de futbol

7,2

TOTAL

184,15

Taula 4.3. Potència requeria a les diferents zones a condicionar tèrmicament.

De la caldera esmentada en parteix una canonada d’anada que es bifurca en quatre branques
per tal d’alimentar la bateria de la unitat de climatització que s’instal·larà per condicionar la
pista, els diferents radiadors de la resta de sales del poliesportiu, els radiadors de la zona dels
vestidors del camp de futbol i el dipòsit acumulador d’ACS referent a la instal·lació solar
tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària que se’n parlarà al següent capítol de la
present memòria.
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Cal recordar que tots els càlculs i consideracions queden recollits a l’annex C referent a la
calefacció del complex esportiu. Així doncs la caldera escollida, que també s’utilitzarà com a
sistema auxiliar per la instal·lació solar tèrmica d’ACS, serà la BIASI RCM – 240 de gas
natural (combustible gasós) amb una potència tèrmica útil de 240 kW (206000 kcal/h).
CALDERA BIASI RCM – 240
Dimensions (mm)

855 x 1538 x 946

Potència tèrmica útil (kW)

240

Pressió màxima (kPa)

400

Resistència del circuit de fums (kPa)

0,15

Temperatura màxima (ºC)

100

Combustible

Gas natural

Pressió (kPa)

2

Fluid portador

Aigua calenta

Taula 4.4. Característiques tècniques de la caldera BIASI RCM-240.

Figura 4.1. Caldera de gas natural BIASI RCM-240.

La caldera porta incorporat un cremador de gas THERMOMATIC GS 20. Tan el cremador
com la caldera estaran instal·lats a la planta altell del pavelló poliesportiu, en un local d’ús
exclusiu per a tal finalitat, que s’ha denominat genèricament com a “Sala de calderes 1”. Les
característiques del cremador es detallen a la taula 4.5:
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CREMADOR THERMOMATIC GS 20
Potència tèrmica útil (kW)

95 – 250

Potència elèctrica absorbida (W)

200

Combustible

Gas natural

Aïllament elèctric

IP 40

Taula 4.5. Característiques del cremador THERMOMATIC GS 20.

L’alimentació de combustible (gas natural) s’efectuarà pel propi cremador, a partir de la
Xarxa de Gas Natural a mitjana pressió (MPA) que transcorre per la carretera de Salo, la qual
es reduirà fins a baixa pressió (BP) a través de l’armari de regulació i mesura (ERM) emplaçat
a la pròpia sala de calderes, tot ajustant la pressió final d’alimentació.

4.4.1. Calefacció a la pista poliesportiva
Per tal de condicionar tèrmicament la pista i les graderies del pavelló poliesportiu s’ha optat
per la instal·lació d’una unitat de climatització que impulsarà aire calent a la pista per mitjà de
dos conductes laterals amb reixes difusores i recollint l’aire de retorn per dos conductes
centrals.
La unitat de climatització està composta per diverses seccions:
-

Secció d’entrada: Composta per una secció normalitzada proveïda d’una obertura per
l’entrada d’aire a la unitat, on aquesta tindrà una comporta de regulació.

-

Secció de mescla: Caracteritzada per tenir dues comportes de presa d’aire exterior la
secció de la qual serà proporcional al cabal d’aire mínim de ventilació. Per una banda
s’introduirà aire de l’exterior a la unitat per tal de dur a terme la ventilació i, per l’altra
comporta, s’expulsarà l’aire viciat cap a l’exterior. En aquesta secció i mitjançant unes
vàlvules reguladores s’introduirà al local el cabal d’aire, a la temperatura desitjada per
la renovació d’aire.

-

Secció de filtratge: Aquesta secció serà l’encarregada de retenir les partícules en
suspensió de l’aire, millorant la qualitat de l’aire a impulsar.

-

Secció de bescanviadors: Els bescanviadors són serpentins pels quals circula aigua,
fluid tractat pels elements auxiliars a la unitat de climatització. L’aigua calenta circula
pel serpentí de calor que se subministra des d’una caldera. Les canonades d’aigua
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tenen vàlvules motoritzades de manera que la temperatura i el cabal d’aigua sigui
proporcional al que requereixen els termòstats i els elements de control.
-

Secció de ventilació: El ventilador és l’element mecànic que genera el cabal d’aire
necessari i que permet arribar a la pressió estàtica necessària per fer circular l’aire
escalfat per la xarxa de conductes de la instal·lació.

La unitat de climatització escollida és la KOOLCLIMA NB-18, que estarà ubicada a la planta
de maquinària del pavelló poliesportiu (consulteu el plànol número 17) i la descripció per
seccions és la que es mostra a continuació:
ENVOLVENT
Tipus

Sandvitx

Gruix (mm)

25
2 xapes de 0,5 mm i aïllament interior de poliuretà

Materials

injectat i expandit
ENTRADA FRONTAL

Embocadura (mm)

1750 x 700

Cabal (m3/h)

20000

SECCIÓ D’ANADA (Unitat de climatització i ventilador)
Cabal (m3/h)

20000

Pressió estàtica disponible (Pa)

245,25

Motor – velocitat (rad/s)

104,72

Motor – potència (kW)

4,05

Nivell sonor (dB)

81,3

SECCIÓ DE RETORN (Unitat de climatització i ventilador)
Cabal (m3/h)

20000

Pressió estàtica disponible (Pa)

245,25

Motor – velocitat (rad/s)

157,08

Motor – potència (kW )

5,52

Nivell sonor (dB)

83,4
BATERIA DE CALOR

Entrada / Sortida

85 / 65 ºC

Fluid

Aigua

Taula 4.6. Característiques tècniques de les seccions de la unitat de climatització.
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Com s’ha explicat anteriorment, l’aire calent serà expulsat per dos conductes laterals amb
reixes difusores de doble deflexió KOOLAIR 20-DH i recollint l’aire de retorn per dos
conductes centrals també amb reixes de doble deflexió. Per assegurar la correcta distribució i
impulsió de l’aire calent per tota la pista s’ha optat per dimensionar els conductes utilitzant el
mètode de reducció de velocitat. Així doncs, els conductes d’impulsió i d’aspiració s’han
dividit en cinc trams, cada vegada de secció més reduïda, tot fixant una velocitat màxima de
l’aire de 6 m/s, considerada com a velocitat màxima de circulació de l’aire, velocitat a partir
de la qual comença a ser molest el soroll provocat pel pas de l’aire pels conductes. A
continuació es mostra la taula explicativa dels conductes d’aire:
IMPULSIÓ

LONGITUD
(reixes)

DIÀMETRE

ASPIRACIÓ

LONGITUD
(reixes)

DIÀMETRE

Tram 1

30 (3)

0,8

Tram 1

15 (3)

0,8

Tram 2

10 (2)

0,7

Tram 2

10 (2)

0,7

Tram 3

8 (2)

0,6

Tram 3

8 (2)

0,6

Tram 4

5 (2)

0,4

Tram 4

5 (2)

0,4

Tram 5

4 (1)

0,3

Tram 5

4 (1)

0,3

Taula 4.7. Longitud i diàmetre dels conductes d’impulsió i aspiració de la pista.

Tots els càlculs referents a la calefacció de la pista del pavelló, així com la secció o
configuració dels conductes d’evacuació queden recollits a l’annex C del present projecte.

4.4.2. Calefacció a la resta de sales
La calefacció a la resta de sales tan del pavelló poliesportiu com per les dependències dels
vestidors del camp de futbol i del bar es durà a terme a través de radiadors. Els radiadors
escollits són els ROCA DUBAL i les característiques tècniques són les següents:
DUBAL 60

DUBAL 70

DUBAL 80

Dimensions (mm)

571 x 500 x 82

671 x 600 x 82

771 x 700 x 82

Potència tèrmica element (W)

120,8

138,5

155,5

Capacitat aigua (l)

0,36

0,43

0,5

Pes aproximat (kg)

1,43

1,63

1,83

Taula 4.8. Radiadors escollits per a la calefacció de les sales.
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A la taula 4.9 es defineixen els diferents àmbits condicionats tèrmicament amb radiadors i el
model de radiador escollit:
ÀMBIT
2

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ

Vestidors

Poliesportiu – PB

SUPERFÍCIE
175 m

2

TIPUS RADIADOR
ROCA DUBAL 80

2

ROCA DUBAL 80

3

Despatx

Poliesportiu – PB

32,76 m

4

Zones de pas

Poliesportiu – PB

52,93 m2

ROCA DUBAL 70

5

Serveis

Poliesportiu – PB

22 m2

ROCA DUBAL 60

6

Bar

Poliesportiu – PB

9,16 m2

ROCA DUBAL 70

7

Gimnàs

Poliesportiu – PA

124 m2

ROCA DUBAL 80

8

Zones de pas

Poliesportiu – PA

14,6 m2

ROCA DUBAL 70

2

ROCA DUBAL 80

9

Bar

Camp de futbol

33,1 m

2

ROCA DUBAL 80
ROCA DUBAL 80

10

Vestidors

Camp de futbol

132,4 m

11

Despatx

Camp de futbol

20,42 m2

Taula 4.9. Àmbits a condicionar tèrmicament amb radiadors.

4.5. Canonades, conductes i accessoris
4.5.1. Canonades i conductes
De la caldera alimentada amb gas natural en surt una canonada d’anada i una de retorn d’acer
sense soldadura les quals es bifurquen en quatre branques cada una, per alimentar el
bescanviador de calor de la unitat de climatització per condicionar tèrmicament la pista
poliesportiva, els radiadors de la resta de sales del poliesportiu, els radiadors de la zona dels
vestidors del camp de futbol i el dipòsit acumulador d’ACS respectivament.
Així, les canonades condueixen el fluid portador de calor fins els diferents elements o equips
terminals (bateria de calor, radiadors, dipòsit acumulador). Cada branca disposa de la
corresponent vàlvula de tall per tal de seccionar-les adequadament del circuit general. Les
canonades de la instal·lació seran de coure i transcorreran vistes i fixades a la paret segons
diferents diàmetres, tal i com es reflecteix amb més detall en els plànols 18, 19 i 20. El seu
pas a través de murs i parets es preveu per mitjà del pas de les mateixes per forats amb
suficient joc. En referència a la dilatació de les canonades, cal fer esment que aquesta serà
absorbida per mitjà de corbes i canvis de direcció de les mateixes. Així la lliure dilatació
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d’aquestes s’ha previst a través del guiatge i fixacions pertinents que repartiran la dilatació
global sobre els diferents canvis de direcció.
Pel que fa a les canonades de coure de la calefacció, aquestes s’han dimensionat a partir de la
pèrdua de càrrega de les mateixes, tenint en consideració que la pèrdua de càrrega lineal per
metre de canonada no superés els 392,4 Pa, que corresponen a 40 mm.ca, i que la velocitat del
fluid no fos superior a 1,5 m/s. Per consultar les característiques principals de les canonades
cal llegir l’annex C, concretament l’apartat C.9.2, i consultar els plànols 18, 19 i 20 per veure
el seu traçat.
Les canonades estaran correctament aïllades amb escumes elastòmeres dels següents gruixos:
-

Canonades interiors: amb un diàmetre fins a 35 mm: 25 mm de gruix

-

Canonades interiors amb un diàmetre superior a 35 mm: 30 mm de gruix

-

Canonades exteriors amb un diàmetre fins a 35 mm: 35 mm de gruix

-

Canonades exteriors amb un diàmetre superior a 35 mm: 40 mm de gruix

L’operació d’emplenat de la instal·lació es farà mitjançant una canonada que porta
incorporada una vàlvula de tall, un filtre, una vàlvula antiretorn i un comptador. Mentre que el
buidat total de la mateixa s’efectuarà pel punt més baix de la instal·lació mitjançant una
canonada connectada a l’embornal de recollida, la qual disposa de la corresponent vàlvula de
tall manual.

4.5.2. Vas d’expansió
La instal·lació disposa d’un dipòsit d’expansió tancat de 140 l de capacitat amb el
corresponent manòmetre de lectura per tal de compensar les variacions de volum del fluid
tèrmic. El vas d’expansió escollit tindrà les següents característiques:
VAS D’EXPANSIÓ
Volum (l)

140

Pressió màxima (kPa)

600

Pressió de prova (kPa)

900

Temperatura mínima / màxima (ºC)

-10 / 100

Contingut

Aigua / Aire

Pressió precàrrega (kPa)

150

Taula 4.10. Característiques del vas d’expansió del circuit de calefacció
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4.5.3. Elements de regulació i control
També es disposa d’una vàlvula de seguretat tarada a la pressió de 300 kPa en el circuit
primari de calefacció la qual impedeix l’augment de pressió per sobre d’aquest valor. En cada
circuit, a més, s’ha instal·lat la respectiva bomba d’impulsió, cada una de les quals està
precedida dels pertinents filtres de malla metàl·lica. Les bombes estaran intercalades entre les
corresponents vàlvules de tall per tal de separar-les adequadament del circuit i disposen de
manòmetres en cada extrem per procedir a la lectura de la seva pressió diferencial. També
s’instal·laran vàlvules antiretorn per evitar que el fluid circuli en sentit contrari a l’establer i
una vàlvula de seguretat.
En els punts més alts de les canonades d’anada i retorn de la instal·lació, s’han instal·lat els
pertinents purgadors automàtics per tal d’eliminar l’aire de la xarxa per a cada circuit. Així
doncs, en el circuit de calefacció per l’àmbit 1 que alimenta la bateria de la unitat de
climatització, s’ha instal·lat a la planta de maquinària. Per la resta d’àmbits, s’instal·len a la
mateixa sala de calderes situada a la planta altell del pavelló poliesportiu.
Pel que fa a la caldera es disposa dels elements amb els que aquesta ja va equipada, com són
els termòstats de regulació i de seguretat. Tots aquest elements, juntament amb el termòmetre
i els indicadors lluminosos, es troben emplaçats en el panell de comandament situat a la part
frontal de la caldera. El sistema de regulació i control és diferent en funció de l’àmbit
considerat. Així es disposa de diverses centraletes, una per cada àmbit. Paral·lelament, els
radiadors permeten controlar manualment la seva temperatura per mitjà de les aixetes que
cadascun d’ells porta incorporades.

4.5.4. Elements de medició
Els aparells de mesura inclosos en la instal·lació són els següents:
-

Termòmetres d’immersió en els col·lectors d’anada i de retorn

-

Manòmetres en els col·lectors d’anada i de retorn

-

Manòmetres diferencials a les bombes de circulació

-

Un manòmetre en el vas d’expansió

-

Termòstats d’ambient
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Comptador d’entrada d’aigua

-

Termòmetre i manòmetre en el dipòsit acumulador d’ACS

4.5.5. Xemeneies i conductes de fum
La caldera disposa d’una xemeneia circular de 260 cm2 de secció. Es munta superficialment i
disposa de registre de neteja i presa per l’anàlisi de fums. La xemeneia s’ha traçat segons un
tram vertical amb una longitud total de 7 m. Aquesta s’eleva verticalment fins passar en més
d’1 m el punt més alt de la coberta, desembocant lluny d’obertures com finestres o preses
d’aire exteriors.
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CAPÍTOL 5: INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA
5.1. Introducció
Les instal·lacions d’energia solar tèrmica són elements cada vegada més presents en
l’actualitat i són promoguts per normatives com les ordenances solars o pel propi Codi Tècnic
de l’Edificació. Els sistemes d’energia solar tèrmica utilitzen els raigs solars per obtenir aigua
calenta. Les plaques solars, també conegudes amb el nom de col·lectors, concentren i
acumulen la calor del sol i la transmeten a un fluid que es pretén escalfar. Aquestes
instal·lacions utilitzen un líquid anticongelant que travessa els conductes dins dels col·lectors
i s’escalfa per acció de la radiació solar. El líquid calent travessa el circuit hidràulic primari
fins arribar a l’acumulador, a l’interior del qual es produeix un intercanvi de calor entre el
circuit primari i el secundari. En cas que l’aigua continguda en l’acumulador no arribi a la
temperatura desitjada, entra automàticament en funcionament un sistema auxiliar que pot ser
una caldera o una resistència elèctrica que s’encarrega de generar la calor necessària. Tot el
procés és automàtic i supervisat per un sistema de control.
Les normes i reglaments a seguir a l’hora de calcular, dissenyar i dimensionar la instal·lació
solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària seran els següents:
-

Codi Tècnic de l’Edificació i els seus Documents Bàsics complementaris,
especialment el document bàsic DB-HE “Ahorro de Energía”.

-

Ordenança Municipal sobre aprofitament d’energia solar al TM Sant Mateu de Bages.

-

Normes UNE que en siguin d’aplicació.

5.2. Demanda energètica
Primer de tot, s’ha de tenir en consideració la demanda d’aigua calenta sanitària al complex
esportiu. Bàsicament, la demanda es concentrarà en quatre punts diferenciats: al pavelló
poliesportiu, al bar del camp de futbol, als vestidors del camp de futbol i als vestidors de la
piscina. La demanda d’aigua calenta sanitària, calculada a l’annex D, serà d’un total de
297,5 m3 anuals, tenint en compte que el CTE marca que el consum a les dutxes és de 15 l per
persona i servei i el consum als bars és de 5 l per persona i àpat. Aquesta demanda d’aigua es
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traduirà en una demanda energètica de 16,4 kWh anuals, repartits de forma diferent depenent
dels mesos de l’any:
DEMANDA ENERGÈTICA (kWh)
GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

1412

1251

1330

1235

1249

1770

1188

1215

1809

1276

1287

1412

Taula 5.1. Demanda energètica per mesos al complex esportiu.

Observant la taula 5.1 es pot veure que els mesos de major demanda energètica són els mesos
de setembre i juny, ja que hi ha activitat tan a la zona del camp de futbol com al pavelló
poliesportiu i a les piscines. Cal recordar que la temporada esportiva al camp de futbol i al
pavelló poliesportiu és de setembre a juny i el període d’obertura de les piscines és del 15 de
juny al 15 de setembre.

5.3. Requisits de dimensionament
La reglamentació bàsica a l’hora de dimensionar la instal·lació solar tèrmica és el Codi Tècnic
de l’Edificació i l’ordenança municipal sobre l’aprofitament d’energia solar al Terme
Municipal de Sant Mateu de Bages. En ocasions, ambdues normatives es contradiuen i fan
una valoració diferent del que ha de ser la instal·lació solar i, en aquests casos, es farà ús de
les mesures més restrictives que indiquin els reglaments enunciats.
Cal destacar que la població de l’estudi es troba a la zona climàtica III. Tal com indica el
CTE, per una zona climàtica III, per una demanda total d’ACS de 50 a 5000 l al dia i utilitzant
el gas natural com a font d’energia de suport auxiliar, la contribució solar mínima que s’haurà
de garantir provinent del sistema solar haurà de ser del 50%. Tanmateix, l’ordenança sobre
l’aprofitament d’energia solar estableix que la fracció solar haurà de ser del 60% tal i com es
remarca a l’article 8 “Càlcul de la demanda – Paràmetres bàsics”. Així doncs, com que
l’ordenança és més restrictiva, es dimensionarà la instal·lació solar per garantir que aquesta
cobreixi un mínim del 60% de la demanda energètica.
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5.4. Components bàsics de la instal·lació
Els components bàsics de la instal·lació solar tèrmica seran els col·lectors solars, el circuit
primari, el circuit secundari, el circuit de consum, el sistema auxiliar d’energia i tots els
components que formen part d’aquests elements principals i que se’n parla a continuació.

5.4.1. Circuit primari
El circuit primari és un circuit tancat que transporta la calor des del captador fins al
bescanviador de calor. Una vegada refredat, torna al col·lector solar per tornar-se a escalfar, i
així successivament. Per tant, el circuit primari està format pels col·lectors solars, el sistema
d’intercanvi de calor i les canonades que uneixen ambdós elements. A més, es disposarà
d’elements reguladors i de control del sistema com vàlvules, bombes, el vas d’expansió i
elements de control dels paràmetres més importants, com poden ser la temperatura i la pressió
en determinades zones del sistema. El cabal que circularà pel circuit primari és de 978,6 l/h tal
i com s’ha calculat a l’annex D referent a la instal·lació solar tèrmica.

5.4.1.1. Col·lector solar
Els col·lectors solars són els elements que capten la radiació solar i la converteixen en energia
tèrmica en forma de calor. Els col·lectors utilitzats per a les instal·lacions solars tèrmiques per
a la producció d’aigua calenta són els de baixa temperatura, que consisteixen en una caixa
plana metàl·lica per la que circula un fluid que s’escalfa durant el seu pas pel panell. Estan
caracteritzats perquè la cara exposada al sol està recoberta per un vindre i la resta de cares
estan aïllades tèrmicament. A l’interior del col·lector es situa una placa metàl·lica que, unida
o soldada amb una sèrie de conductes pels quals flueix el fluid caloportador, se li aplica un
tractament perquè augmenti la seva absorció de calor o, a vegades, se’l pinta de color fosc.
Després de consultar diferents marques i models i prioritzant termes de rendiment, pèrdues i
fent-ne una valoració econòmica, el col·lector solar escollit és el VITOSOL 300-F de la marca
VIESSMANN. Es tracta d’un col·lector pla que es pot muntar tan verticalment com
horitzontalment. Destaca per la seva gran integració en tot tipus de cobertes, planes i
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inclinades, per gaudir d’un excel·lent aïllament tèrmic que resisteix elevades temperatures i
pel seu elevat rendiment. Les característiques del col·lector es mostren a continuació:
COL·LECTOR SOLAR VIESSMANN VITOSOL 300-F
Dimensions (mm)

1056 x 2380 x 90

Superfície útil (m2)

2,33

Rendiment òptic (%)

83,4

Coeficient de pèrdua de calor k1 [W/(m2·K)]

3,66

Coeficient de pèrdua de calor k2 [W/(m2·K)]

0,0169

Pes (kg)

41,3

Volum de fluid (l)

1,83

Pressió de servei (kPa)

500

Temperatura màxima d’inactivitat (ºC)

206

Capacitat de producció de vapor (W/m2)

60

Taula 5.2. Característiques tècniques col·lector solar VIESSMAN VITOSOL 300-F.

Tal com indica el CTE i l’ordenança municipal i atès que el consum d’energia és força
constant al llarg de l’any, els col·lectors solars es situaran orientats al sud geomètric i inclinats
41º respecte la vertical, concordant amb la latitud de la població. A més, els col·lectors solars
s’instal·laran a la coberta del pavelló poliesportiu, punt més alt de tot el complex, per tal
d’afavorir la recepció dels raigs solars i evitar pèrdues per ombres i altres elements. El
nombre total de col·lectors instal·lats serà de sis, tal com s’ha calculat a l’annex D del present
projecte.

Figura 5.1. Col·lector solar VIESSMANN VITOSOL 300-F.

Càlcul i disseny de les instal·lacions d’un complex esportiu

59

5.4.1.2. Bescanviador de calor
El bescanviador de calor és el sistema que escalfa l’aigua de consum a través de la calor
captada de la radiació solar. Es situa en el circuit primari, en el seu extrem. Té forma de
serpentí ja que així aconsegueix augmentar la superfície de contacte i, per tant, la seva
eficiència. Els bescanviadors de calor poden anar incorporats a l’acumulador, constituint un
conjunt anomenat interacumulador, o bé ser independents, és a dir, externs als dipòsits
d’acumulació. Els primers es caracteritzen per presentar una major senzillesa i una pèrdua de
càrrega més baixa, però els segons s’adapten millor al funcionament de la instal·lació i
garanteixen un major rendiment energètic. El bescanviador de calor escollit és de la marca
IMMOSOLAR i té les següents propietats:
BESCANVIADOR DE CALOR IMMOSOLAR 18000193
Dimensions (mm)

119 x 525

Volum de fluid (l/h)

980

Pèrdua de pressió (kPa)

2,95

Reserva (%)

23,72

Pes (kg)

7,3

Taula 5.3. Característiques tècniques del bescanviador de calor IMMOSOLAR 18000193.

5.4.1.3. Canonades
Les canonades del circuit primari uniran els col·lectors solars amb el bescanviador de calor.
El diàmetre de les canonades s’ha determinat en funció del cabal de circulació del fluid, tenint
en compte que la velocitat del fluid no superés els 1,5 m/s i que la pèrdua de càrrega per metre
lineal de canonada no fos superior a 392,4 Pa (que corresponen a 40 mm.ca). Aquestes
canonades seran de coure i tindran les següents característiques:
TRAM

(l/h)

Primari

978,6

(mm)
22

(mm)
24

(m/s)
0,72

(Pa/m)
346,88

L (m)
12

Taula 5.4. Característiques de les canonades del circuit primari.

Per altra banda, l’aïllament d’aquestes es farà amb escumes elastòmeres de 25 mm de gruix,
tal com marca el RITE.
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5.4.1.4. Elements de regulació i control
Els elements de regulació i control principals seran els encarregats de supervisar el correcte
funcionament dels equips i per maximitzar el rendiment de la instal·lació solar tèrmica. Els
elements principals seran:
-

Bomba de circulació: Té per funció compensar la pèrdua de pressió hidrostàtica i
donar l’impuls necessari per fer circular el fluid a la velocitat adequada. Tal com
estableix el CTE i com que la instal·lació té una superfície superior a 50 m 2, es
muntaran dues bombes idèntiques en paral·lel, deixant-ne una en reserva. En aquest
cas, es preveurà el funcionament altern de les mateixes.

-

Vas d’expansió: És un element indispensable per absorbir l’augment de volum que es
produeix a l’expandir-se, per escalfament, el fluid caloportador que conté el circuit.
Tindrà una capacitat de 5 l tal i com s’ha calculat a l’annex D i estarà col·locat,
preferentment, a l’aspiració de la bomba. A més, es col·locarà a una alçada suficient
perquè s’asseguri que el fluid no es desbordi i no s’introdueixi aire al circuit primari.

-

Vàlvules: S’instal·laran vàlvules antiretorn per fer circular el fluid en la direcció
determinada, vàlvules de tall per tal d’interrompre el flux d’aigua i aïllar determinades
zones del circuit i les vàlvules de seguretat dissenyades per alliberar el fluid quan la
pressió interna del sistema que el conté superi el límit establert.

-

Purgadors: Dispositius automàtics que es col·loquen en el punt més alt per tal
d’eliminar els gasos produïts en els processos d’intercanvi de calor i en els conductes.

-

Termòmetres i manòmetres: Instal·lats per controlar els nivells de temperatura i de
pressió en determinades zones del circuit.

-

Aeroterm: Amb l’objectiu de dissipar l’excés de calor (calor sobrant).

Tots aquests elements estaran governats per una centraleta que tindrà un ampli control sobre
ells, actuant i modificant els paràmetres del sistema en funció de les condicions donades. El
sistema de control regularà els fluxos d’energia entre els captadors, el sistema d’acumulació i
el consum i controlarà els processos de càrrega i descàrrega de la instal·lació. Al plànol
número 25 es recull l’esquema unifilar de la instal·lació solar tèrmica on es pot observar la
configuració adoptada i la situació de tots els elements anteriorment descrits a les diferents
parts de la instal·lació.
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5.4.2. Circuit secundari
El circuit secundari és aquell que aprofita l’energia transferida del circuit primari per
distribuir-la i enviar-la als dipòsits acumuladors. L’aigua freda de subministrament entra per
un extrem i, per l’altre, l’aigua escalfada és enviada als punts de consum mitjançant les
canonades de consum. El cabal que circularà pel circuit secundari serà de 911,96 l/h.

5.4.2.1. Sistema d’acumulació
L’acumulador és un dipòsit on s’acumula l’aigua escalfada útil per al consum. Té una entrada
per a l’aigua freda i una sortida per a l’aigua calenta. L’aigua freda entra per sota
l’acumulador i, a mesura que s’escalfa, es desplaça cap amunt que és des d’on sortirà l’aigua
calenta per al consum. Internament, disposa d’un sistema per evitar l’efecte corrosiu de
l’aigua calenta emmagatzemada sobre els materials. Conté una capa externa de material
aïllant per evitar les pèrdues de calor i està cobert per un material que protegeix l’aïllament
davant de possibles humitats i cops. L’acumulador escollit tindrà les característiques que es
recullen a la taula 5.5:
ACUMULADOR SOLAR SALVADOR ESCODA GX-1000
Dimensions (mm)

2250 x 950 x 950

Capacitat (l)

1000

Pressió màxima (kPa)

800

Temperatura màxima (ºC)

90

Pes en buit (kg)

189

Taula 5.5. Característiques tècniques del dipòsit acumulador Salvador Escoda GX-1000.

5.4.2.2. Canonades
Les canonades del circuit secundari uniran el bescanviador de calor amb el dipòsit
acumulador. El diàmetre de les canonades, calculat com les del circuit primari, s’ha
determinat en funció del cabal de circulació del fluid, tenint en compte que la velocitat del
fluid no superés els 1,5 m/s i que la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada no fos
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superior a 392,4 Pa. L’aïllament d’aquestes es farà també amb escumes elastòmeres de 25 mm
de gruix. Les canonades seran de coure i tindran les següents característiques:
TRAM
Secundari

(l/h)
911,96

(mm)
20

(mm)
22

(m/s)
0,81

(Pa/m)
370,87

L (m)
5

Taula 5.6. Característiques de les canonades del circuit secundari.

5.4.2.3. Elements de regulació i control
Els elements principals del circuit secundari seran la bomba de circulació, encarregada
d’impulsar el fluid a la velocitat adequada, i les vàlvules antiretorn, de tall i de seguretat
pertinents. Com en el cas del circuit primari, s’instal·laran dues bombes en paral·lel ja que la
instal·lació solar té una superfície superior a 50 m 2 i ho marca el reglament. Pel que fa a les
vàlvules, tindran un funcionament similar a les instal·lades al circuit primari i estaran
governades per la centraleta de control. Les vàlvules de seguretat estaran tarades a una pressió
inferior a la màxima que admetin els components instal·lats i es tindrà un especial control
sobre el sistema d’acumulació, degut a que aquest estarà sotmès a variacions de pressió i de
temperatura.

5.4.3. Circuit de consum
El circuit de consum és aquell que uneix l’acumulador amb els punts de consum de la
instal·lació solar i per on hi circularà l’aigua escalfada al dipòsit acumulador. Les canonades
del circuit de consum es dimensionaran a partir dels grups de consum considerats i aplicant
uns coeficients de simultaneïtat en funció del nombre de grups de consum. Per fer-ho es tindrà
especial consideració el Codi Tècnic de l’Edificació, més concretament la secció DB-HS
“Salubridad”. En el present cas, es tindran fins a quatre trams diferents de canonada en funció
dels punts de consum del complex poliesportiu. Les canonades es dimensionaran com en
casos anteriors, tenint en compte que la velocitat del fluid no superi els 1,5 m/s i que la pèrdua
de càrrega per metre lineal de canonada no sigui superior a 392,4 Pa. Les característiques de
les canonades queden recollides a la taula 5.7:
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TRAM
Pavelló
poliesportiu
Bar camp
futbol
Vestidors
camp futbol
Vestidors
piscina

(l/h)

(mm)

(mm)

63
(m/s)

(Pa/m)

L (m)

4950

38

40

1,21

339,43

70

1080

22

24

0,79

317,06

30

7560

44

46

1,38

354,96

45

3888

36

38

1,06

287,57

80

Taula 5.7. Característiques de les canonades del circuit de consum.

L’aïllament de les canonades es farà amb escumes elastòmeres. El gruix de l’aïllament en els
trams de canonada que transcorrin per l’exterior dels edificis serà de 35 mm per les canonades
que desemboquen al bar del camp de futbol i 40 mm per les canonades que desemboquen a la
resta dels edificis. Per la seva part, en aquells trams on la canonada discorri per l’interior dels
edificis, el gruix d’aïllament serà de 25 mm per les del bar del camp de futbol i de 30 mm per
la resta, tal com es marca al RITE i queden justificats a l’annex D del present projecte.

5.4.4. Sistema auxiliar d’energia
El sistema auxiliar d’energia serà l’encarregat d’assegurar la continuïtat del subministrament
d’energia per fer front a la demanda tèrmica. Aquest sistema es dimensionarà per cobrir el
servei en possibles escenaris on no n’hi hagués prou amb la instal·lació solar per satisfer la
demanda total d’energia. El problema radica en que l’època de major demanda d’aigua
calenta (a l’hivern) coincideix amb la temporada de menor radiació solar. Per tal de no
sobredimensionar la instal·lació solar, es disposa d’aquest sistema auxiliar d’energia per
suplir aquest dèficit energètic durant els mesos més freds. Pel que fa a la resta de l’any, el
sistema convencional funcionarà en moments puntuals quan la demanda d’energia sigui
superior a l’energia que pugui subministrar la instal·lació solar tèrmica.
En el present cas, el sistema auxiliar serà la caldera de gas natural que, com s’ha vist en
capítols anteriors, tindrà la doble funció d’alimentar el sistema de calefacció i de suport a la
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instal·lació solar tèrmica. Per fer-ho es disposarà d’un segon acumulador de 500 l de
capacitat, les característiques del qual es mostren a continuació:
ACUMULADOR SOLAR SALVADOR ESCODA GX-500
Dimensions (mm)

1690 x 770 x 770

Capacitat (l)

500

Pressió màxima (kPa)

800

Temperatura màxima (ºC)

90

Pes en buit (kg)

117

Taula 5.8. Característiques tècniques del dipòsit acumulador Salvador Escoda GX-500.

El segon acumulador (acumulador ACS) estarà col·locat proper al primer (acumulador solar),
de manera que la sortida d’aigua calenta de l’acumulador solar es connectarà amb l’entrada de
l’acumulador ACS. La caldera proporcionarà l’energia requerida quan detecti que la
temperatura en l’acumulador ACS baixi per sota una temperatura llindar. Mitjançant sondes
de temperatura es tindrà constància d’aquesta temperatura, enviant la informació a la
centraleta de control que actuarà sobre el sistema en possibles escenaris. Els acumuladors
estaran ubicats a la sala de calderes 1 del pavelló poliesportiu.

5.5. Resum de la instal·lació
La configuració adoptada serà la d’una instal·lació solar tèrmica amb acumulació solar i amb
el suport d’una caldera de gas natural com a sistema auxiliar d’energia. A l’hora de
dimensionar la instal·lació seguint la normativa, serà necessària la instal·lació de sis plaques
solars que aprofitaran la radiació solar tot transformant-la en energia tèrmica, elevant la
temperatura del fluid portador de calor que circula per l’interior d’elles. A continuació, aquest
fluid circularà fins al bescanviador on es produeix un intercanvi de calor entre els circuits
primari i secundari amb la finalitat d’escalfar la temperatura del fluid a través de la calor
captada per la radiació. Seguidament, el fluid entra en un dipòsit acumulador on l’aigua
calenta útil per al consum s’emmagatzema i posteriorment és enviada als punts de consum.
Paral·lelament a aquest dipòsit se n’instal·la un altre que serveix de suport per aquells
períodes de l’any on la instal·lació solar no pot fer front, per si sola, a la demanda.
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A la taula 5.9 queden resumits els resultats de la instal·lació solar tèrmica. A la primera
columna es mostren els mesos de l’any. A la segona queda reflectida la demanda d’energia al
complex esportiu i a la tercera columna, es recull l’energia que s’estima que serà captada pels
col·lectors solars i que s’aprofitarà per escalfar l’aigua sanitària. Finalment, a la quarta i
última columna es mostra la fracció solar per cada mes de l’any i la fracció total anual que,
com es pot veure, supera el 60% que marcava l’ordenança municipal sobre l’aprofitament
d’energia solar.
FRACCIÓ

MES

(kWh)

(kWh)

SOLAR (%)

Gener

1412

381,66

27,03

Febrer

1251

473,23

37,84

Març

1330

820,89

61,7

Abril

1235

1004,16

81,32

Maig

1249

1190,06

95,29

Juny

1770

1251,66

70,71

Juliol

1188

1328,42

100

Agost

1215

1279,49

100

Setembre

1809

1087,10

60,08

Octubre

1276

801,54

62,81

Novembre

1287

533,90

41,47

Desembre

1412

382,53

27,1

16434

10534,64

63,78

Taula 5.9. Resultats de la instal·lació solar tèrmica.
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Figura 5.2. Balanç energètic de la instal·lació solar tèrmica.

A la figura 5.2 es pot observar l’aportació solar (AS) de color blau i l’energia necessària que
ha d’aportar el sistema auxiliar (EA) en vermell. Els mesos en que s’haurà d’aportar més
energia a través del sistema auxiliar seran els mesos de desembre i de gener, coincidint amb
un període de demanda energètica elevada i de poca radiació solar. Per altra banda, la
demanda energètica és força constant al llarg de l’any tret dels mesos de juny i de setembre ja
que, com s’ha comentat en anterioritat, són els mesos en que s’han de cobrir simultàniament
les necessitats a la zona del camp de futbol, al pavelló poliesportiu i a les piscines. Durant els
mesos de juliol i agost s’observa que la cobertura solar és total, ja que en els mesos d’estiu la
radiació solar és molt elevada i hi ha més hores de sol.
Tots els càlculs, consideracions, simplificacions, disseny i exigències reglamentàries queden
recollits a l’annex D d’aquest projecte.
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CAPÍTOL 6: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

6.1. Introducció
Aquest capítol té com a objectiu principal el disseny, dimensionat i càlcul de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió del complex esportiu. Per fer-ho es seguirà el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002 i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). Es determinaran les característiques
tècniques i constructives de la instal·lació, els materials i aïllaments a utilitzar, es realitzarà
una justificació pertinent de les solucions adoptades amb la finalitat de mantenir la seguretat
de les persones, maximitzant el rendiment econòmic de les inversions i tenint en compte les
normes de l’entitat subministradora de l’energia.

6.2. Subministrament d’energia
L’empresa subministradora d’energia elèctrica és FECSA-ENDESA i la tensió de
subministrament serà de 25 kV a 50 Hz de freqüència. Aquesta tensió es lliurarà al centre de
transformació del complex esportiu i serà on es convertirà a 400/230 V amb la finalitat
d’adequar els nivells de tensió per a la seva utilització final.

6.3. Previsió de potència
La potència instal·lada al complex esportiu serà la suma de potències referents a la
il·luminació i de la força motriu dels receptors instal·lats. Per determinar la potència a
contractar s’ha aplicat un coeficient de simultaneïtat a la potència instal·lada ja que no es
preveu el funcionament de tots els receptors al mateix temps. A grans trets, es pot fer un
resum de la potència total instal·lada i la potència a contractar a la taula 6.1:
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TIPUS

POTÈNCIA (kW)

Il·luminació

92,071

Força motriu

87,8

Potència instal·lada

179,871

Coeficient de simultaneïtat

0,8

Potència a contractar

150

Taula 6.1. Resum de la potència instal·lada i a contractar al complex esportiu.

En aquest sentit, la contractació de potència es farà en alta tensió a través del centre de
transformació que disposa el complex esportiu. A l’annex E, corresponent a la instal·lació
elèctrica, es detallen tots els receptors instal·lats, la seva potència associada i les
consideracions que s’han pres per determinar el coeficient de simultaneïtat assignat.

6.4. Instal·lació que enllaça amb el CT
La instal·lació que enllaça amb el CT unirà el centre de transformació propietat de
l’ajuntament amb les instal·lacions interiors o receptores d’aquest. Així doncs, aquesta
instal·lació començarà en el centre de transformació i acabarà en els dispositius generals de
comandament i protecció del quadre general del complex esportiu.

6.4.1. Derivació individual
La derivació individual és la part de la instal·lació que subministra energia elèctrica a les
instal·lacions interiors del complex esportiu. L’inici de la derivació és al quadre de baixa
tensió del centre de transformació i compren els esmentats dispositius generals de
comandament i protecció.
Els conductors de la línia de derivació individual seran de coure, aïllats a l’interior de tubs
enterrats, del tipus RZ1-K (AS). Tindran una tensió assignada de 0,6/1 kV, de classe 5 i amb
un aïllament de polietilè reticulat (XLPE).
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La derivació individual de la instal·lació tindrà una longitud de 50 m i estarà formada per
conductors de 4x150 + 70 mm2 de secció, allotjats a l’interior de tubs de 180 mm de diàmetre.
Finalment i tal com marca el reglament, la caiguda de tensió haurà de ser inferior a l’1%.

6.4.2. Dispositius generals de comandament i protecció
Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a prop possible del
punt d’entrada de la derivació individual i estaran ubicats a l’interior d’un o diversos quadres
de distribució des d’on partiran els circuits interiors. Els embolcalls dels quadres elèctrics
s’ajustaran a les nomes UNE 20451 i UNE-EN 60439-3.
Els dispositius generals de comandament i protecció seran els que es marquen a continuació:
-

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permet el seu accionament
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.

-

Interruptors diferencials, destinats a la protecció contra contactes indirectes de tots els
circuits.

-

Dispositius de tall omnipolar per cada un dels circuits interiors, amb la funció de
protegir-los de les sobrecàrregues i curtcircuits.

-

Dispositius de protecció de sobretensions permanents i transitòries.

L’interruptor general automàtic tindrà un poder de tall suficient per la intensitat de curtcircuit
que es pugui presentar en el punt de la seva instal·lació. Per altra banda, la resta d’interruptors
automàtics i diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit que puguin presentar-se.
La sensibilitat dels interruptors diferencials es determinarà seguint la ITC-BT-24 del
Reglament Electrotècnic.

6.5. Instal·lació interior i prescripcions generals
La instal·lació interior és aquella que, alimentada per la xarxa de distribució, té com a objectiu
principal la utilització de l’energia elèctrica. Les condicions específiques i tècniques que ha de
complir es recullen a les instruccions tècniques complementàries, de la 19 a la 27, del REBT.
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A l’hora d’elaborar les diferents línies en funció dels receptors, es procura aconseguir un
màxim d’equilibri entre les càrregues que suporten els diferents conductors que en formen
part. Per tant, per mantenir aquest equilibri es pretendrà que les càrregues receptores estiguin
repartides entre les diferents fases.

6.5.1. Conductors actius
Els conductors i cables utilitzats en les instal·lacions seran de coure aïllats tal i com es detalla
a la ITC-BT-20. La secció dels conductors es determinarà de forma que la caiguda de tensió
entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 3% de la
tensió nominal per a l’enllumenat i del 5% per la força motriu i altres usos. Aquesta caiguda
de tensió es determina considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar
simultàniament i es podrà compensar entre la de la instal·lació interior i la de les derivacions
individuals, de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits
especificats per ambdues. La secció del conductor neutre serà, com a mínim, igual a la de les
fases tenint en compte els corrents harmònics degut a les càrregues no lineals i possibles
desequilibris
Les intensitats màximes admissibles es regiran per tot el que s’indica a la norma UNE 20460-5
i el seu annex.
Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables, especialment el conductor
neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin
els seus aïllaments. Així doncs, el conductor neutre quedarà identificat amb el color blau clar,
al conductor de protecció amb un color verd – groc i les fases de color marró o negre.

6.5.2. Conductors de protecció
Els conductors de protecció se’ls aplicarà tot el que s’indica a la norma UNE 20460-5-54.
Aquests conductors serveixen per unir elèctricament les masses de les instal·lacions a certs
elements amb la finalitat d’aconseguir la protecció contra contactes indirectes.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la que es mostra a la taula 6.2:
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Secció dels conductors de fase o polars

Secció mínima dels conductors de

de la instal·lació (mm2)

protecció (mm2)

S ≤ 16

S*

16 < S ≤ 35

16

S > 35

S/2

* Amb un mínim de:
- 2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització d’alimentació i tenen una protecció mecànica.
- 4 mm2 si els conductors no formen part de la canalització d’alimentació i no tenen una protecció mecànica.

Taula 6.2. Secció corresponent als conductors de protecció.

6.5.3. Subdivisió de les instal·lacions i equilibri de càrregues
Les instal·lacions es dividiran de forma que les pertorbacions originades per avaries que
puguin produir-se en un punt determinat només afectin certes parts de la instal·lació. Així
doncs i per aconseguir-ho els dispositius de protecció estaran adequadament coordinats i seran
selectius respecte els dispositius generals de protecció que els precedeixin.
Les instal·lacions es classificaran en diversos circuits, segons les necessitats, amb la finalitat
d’evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit, limitant les conseqüències de fallada,
facilitant les verificacions, assajos i manteniments i impedint els riscos que podrien resultar de
la fallada d’un sol circuit que pogués expandir-se.
Per altra banda, per a que es mantingui el major equilibri possible a la càrrega dels conductors
que formen part de la instal·lació, es procurarà que les càrregues quedin repartides entre les
fases.

6.5.4. Connexions
En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions o derivacions per simple
enrotllament entre sí dels conductors, sinó que s’haurà de realitzar utilitzant borns de
connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, permetent-se
també la utilització de brides de connexió.
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6.6. Elements de protecció
6.6.1. Tubs i canals protectores
Les consideracions pertinents pel que fa als tubs i canals protectores es realitzarà seguint la
ITC-BT-21. Les dimensions dels tubs no enterrats utilitzats a la instal·lació elèctrica són les
que es prescriuen a la norma UNE-EN 60423. Pel que fa als tubs enterrats, les dimensions
corresponents es detallen a la norma UNE-EN 50086.
El traçat de les canalitzacions i dels tubs que contindran els conductors es farà seguint
recorreguts horitzontals i verticals, buscant la millor senzillesa i procurant que el seu traçat no
molesti en el devenir de les diferents activitats.
Les canalitzacions de les instal·lacions interiors (poliesportiu, vestidors del camp de futbol,
vestidors de la piscina i bar del camp de futbol) es realitzaran en canals protectors encastats a
la paret. Aquests canals, amb aïllament PVC, tindran unes dimensions de 100 x 50 mm i
compliran amb tot el que s’especifica a la norma UNE-EN 50085.
Pel que fa a les canalitzacions exteriors, els conductors estaran allotjats a l’interior de tubs
enterrats amb un diàmetre de tub depenent de la secció del cable i del nombre de conductors
tal i com es recull a la taula 6.3:
Secció

Nombre de conductors

nominal
dels

≤6

7

8

9

10

1,5

25

32

32

32

32

2,5

32

32

40

40

40

4

40

40

40

40

50

6

50

50

50

63

63

10

63

63

63

75

75

16

63

75

75

75

90

25

90

90

90

110

110

35

90

110

110

110

125

conductors
(mm2)

Taula 6.3. Diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors a protegir.
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Per més de 10 conductors per tub o per conductors o cables de seccions diferents a instal·lar
en un mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim, igual a quatre vegades la secció
ocupada pels conductors.
Finalment i pel que fa a les canalitzacions de la sala de calderes, els cables es desenvoluparan
a l’interior de safates metàl·liques perforades de 100 x 35 mm de secció per tal de facilitar-ne
l’accés i reparació en cas d’avaria.

6.6.2. Protecció contra contactes directes i indirectes
El present apartar descriu les mesures destinades a assegurar la protecció de les persones i
animals domèstics contra els xocs elèctrics. Aquesta protecció consisteix en prendre les
mesures destinades a protegir les persones contra els perills que puguin derivar-se d’un
contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. Els mitjans a utilitzar són habitualment
de protecció per aïllament de les parts actives, per mitjà de barreres, embolcalls o obstacles.
Les parts actives hauran d’estar recobertes amb un aïllament que només pugui ser eliminat
destruint-lo. A més, aquestes parts hauran d’estar situades a l’interior d’embolcalls o
protegides per barreres que posseeixin, com a mínim, un grau de protecció IPXXB segons la
noma UNE20324. Les superfícies superiors de les barreres o embolcalls fàcilment accessibles
respondran a un grau de protecció mínim de IP4X o IPXXD. Aquestes barreres o embolcalls
es fixaran de forma segura i seran de robustesa i durabilitat suficient per mantenir els graus de
protecció exigits. Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir els embolcalls o treure parts
d’aquests, s’utilitzaran eines d’aquesta finalitat, traient la tensió de les parts actives protegides
i no podent ser restablerta fins després de tornar a col·locar les respectives barreres.
La protecció davant dels contactes indirectes es farà mitjançant els interruptors diferencials,
que detectaran i desconnectaran les fugues a terra. Així doncs, es desconnectarà la part de la
instal·lació quan una persona realitza un contacte directe i també quan es produeix una fuga a
terra a través d’una carcassa (connectada a terra) evitant així el contacte indirecte. Les seves
característiques i normes queden contemplades a la norma UNE 20 383-75.
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6.6.3. Protecció contra sobreintensitats
Tot circuit ha d’estar protegir contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se
en el mateix, per això la interrupció d’aquests circuit es realitzarà en un temps convenient o
estarà dimensionat per les sobreintensitats previsibles, tal i com es recull a la ITC-BT-22.
Tots els elements d’un circuit elèctric (cables, transformadors, interruptors, etc.) tenen una
intensitat nominal que és la intensitat per la qual han estat dissenyats i, per tant, el valor
màxim que pot passar en règim permanent sense que es cremin o s’espatllin. Un defecte de
corrent és aquell que produeix una circulació de corrent superior a la nominal. Les
sobreintensitats o defectes de corrent poden estar motivats per sobrecàrregues degudes als
aparells d’utilització o defectes d’aïllament de gran impedància, a curtcircuits o bé a
descàrregues d’origen atmosfèric.
-

Sobrecàrregues: És aquell tipus de defecte que produeix una circulació de corrent
superior a la nominal: entre aproximadament el 110% i el 200% de la intensitat
nominal. Les sobrecàrregues poden ser provocades per la connexió excessiva d’un
gran nombre d’aparells, per sobrecàrrega mecànica de motors, per l’arrencada de
motors o altres aparells o bé per avaries de motors en funcionament. En general,
provoquen un escalfament excessiu dels elements del circuit, amb la conseqüent
degradació dels aïllaments, i poden fer que el circuit es cremi al cap d’un temps que
dependrà de l’excés d’intensitat.

-

Curtcircuits: Els curtcircuits són defectes que produeixen una intensitat en la
instal·lació molt superior al valor nominal. Segons el tipus d’instal·lació, es considera
que hi ha un curtcircuit a partir d’un valor que oscil·la entre 2·I N i 15·IN. És provocat
per la connexió a través d’una impedància molt petita de dues o més fases o d’una fase
i el neutre. Quan es produeix un curtcircuit és necessari desconnectar ràpidament la
instal·lació o la part d’aquesta ja que apareixen dos efectes que són destructius en
intervals de temps molt curts: l’efecte tèrmic i l’efecte electrodinàmic.

Els dispositius encarregats de dur a terme la protecció enfront les sobreintensitats seran els
interruptors automàtics magnetotèrmics. Aquests aparells són capaços d’establir, suportar i
interrompre corrents en les condicions normals de funcionament del circuit, així com establir,
suportar durant un temps especificat i interrompre, corrents de sobrecàrrega i curtcircuit que
puguin produir-se en qualsevol punt de la instal·lació elèctrica situada per sota de
l’interruptor. Els interruptors magnetotèrmics seran de corba C, de tall omnipolar, amb un
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poder de tall igual o major a la intensitat de curtcircuit del tram corresponent i amb un temps
de tall inferior al temps que els conductors tarden a arribar a la seva temperatura límit. A més,
a l’hora d’escollir l’interruptor més adequat es tindran en compte els criteris de selectivitat
(consultar annex E), probabilitat de defectes i els termes econòmics.
A l’hora d’escollir la intensitat nominal de l’interruptor magnetotèrmic, s’ha de satisfer la
següent condició:

On la intensitat nominal de l’interruptor magnetotèrmic ( ) ha de ser superior a la intensitat
pel qual s’ha dissenyat el circuit segons la previsió de càrrega ( ) i inferior a la intensitat
màxima admissible que suporta el cable del tram considerat ( ), regulat segons la norma
UNE 20460-5-523.

6.6.4. Protecció contra sobretensions
La protecció contra sobretensions es realitza seguint les premisses que s’indiquen a la
ITC-BT-23 del REBT. En aquesta instrucció es detallen les proteccions de les instal·lacions
elèctriques interiors contra les sobretensions transitòries que es transmeten per les xarxes de
distribució i que s’originen, generalment, com a conseqüència de les descàrregues
atmosfèriques, commutacions de les xarxes i defectes en les mateixes.
Les sobretensions que es poden presentar corresponen a dues tipologies diferenciades:
-

Sobretensions permanents: Les sobretensions permanents són augments de tensió de
centenes de volts (valors de tensió superior al 110% del valor nominal) durant un
període de temps indeterminat degut a la descompensació de les fases causat per la
desconnexió o ruptura del neutre. L’alimentació d’equips amb una tensió
significativament superior a aquella per la qual han estat dissenyats pot general el
sobreescalfament d’aquests, reduint la seva vida útil, provocant la seva destrucció i, en
el pitjor dels casos, derivant en un incendi.

-

Sobretensions transitòries: Les sobretensions transitòries són impulsos de tensió
molt elevats caracteritzats per un alt valor de pic i una breu i ràpida duració (de l’ordre
de microsegons). Són originats bàsicament per causes d’origen atmosfèric (llamps) i
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commutacions a la xarxa elèctrica. Els efectes que provoquen en els aparells de la
instal·lació són el mal funcionament, deteriorament i posterior destrucció dels equips.

Per fer front a les sobretensions permanents s’utilitzarà una bobina de protecció que
controlarà la tensió de la instal·lació. Aquesta bobina anirà associada a l’interruptor automàtic
i, en cas de sobretensió, provocarà el disparament de l’interruptor associat desconnectant així
la instal·lació. Per la seva part, per protegir la instal·lació de les sobretensions transitòries
s’utilitzaran limitadors de sobretensió, connectats en paral·lel a la instal·lació, aigües amunt
de l’interruptor diferencial de capçalera.

6.6.5. Preses de terra
Tal i com s’explica a la ITC-BT-18, les preses de terra es realitzen amb l’objectiu de limitar la
tensió que, respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques,
assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en
els materials elèctrics utilitzats.
La connexió a terra és una unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap mena de protecció,
d’una part del circuit elèctric o part conductora que no pertany al mateix a través d’una presa
de terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes enterrats a terra. Mitjançant aquesta instal·lació
s’aconseguirà que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima al terreny no
apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas dels
corrents de defecte o les descàrregues d’origen atmosfèric a terra.
El valor màxim que podrà tenir la resistència de la presa de terra serà aquell que al llarg de la
vida de la instal·lació i en qualsevol època de l’any no es puguin produir tensions de contacte
superiors a 24 V a les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (quadres elèctrics,
suports metàl·lics, etc.). Degut a la gran extensió de terreny i la diversitat del complex, a
l’hora de realitzar el dimensionament s’ha considerat que cada instal·lació tingués la seva
presa de terra amb la finalitat de reduir al màxim la tensió entre el terra i la presa de terra.
Així doncs, tots els receptors d’enllumenat, força motriu i les bases dels endolls estan
connectats a les seves corresponents línies de terra. Aquestes línies de terra corresponen a
esteses de cable de 1x35 mm2 de coure (Cu), a la xarxa general de terres existents del
complex.
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Atès que les diferents instal·lacions es troben força separades, s’han realitzat tres preses de
terra: la presa de terra del pavelló poliesportiu, la presa de terra de la zona del camp de futbol
i la presa de terra de les piscines i el camp de tennis. Cadascuna d’aquestes terres s’han
realitzat amb quatre piques d’acer recobertes de coure de 16 mm de diàmetre i de dos metres
de llargària, clavades verticalment. A més, s’uniran les tres preses de terra entre sí a fi de
reduir la resistència global de presa de terra. La instal·lació de terres s’ha realitzat en espais
on puguin donar resistències menors. Al costat del quadre general s’hi situarà el born
principal de posada a terra on es podrà mesurar la resistència de presa a terra. A l’annex E es
detalla la metodologia i els càlculs que en deriven de la instal·lació de posada a terra.

6.7. Dimensionament de la instal·lació
Es dimensionaran les diferents línies d’alimentació dels circuits interiors, tan d’enllumenat
com de força motriu, tenint en compte les càrregues receptores, els corrents harmònics
d’arrencada i el desequilibri entre les fases. Atenent això, la potència aparent es considerarà
1,8 vegades la potència en W de les làmpades i tubs de descàrrega.
Pel que fa als factors de potència dels receptors, es considerarà un valor de 0,95 per
l’enllumenat i per les màquines receptores i equips se’ls assignarà un factor de potència de
0,85. Per la seva part, el forn del bar del camp de futbol se li assignarà un factor de potència
unitari.
La màxima caiguda de tensió entre l’origen i qualsevol punt de la instal·lació serà igual o
menor al 3% en cas que el receptor sigui l’enllumenat i igual o inferior al 5% per la força
motriu. Quan les línies alimentin motors, els conductors de connexió que alimenten a un sol
motor es dimensionaran per una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor,
tal i com es prescriu a la ITC-BT-47.
Respecte a la secció dels conductors, aquesta es determinarà fent ús de la norma
UNE 20460-5-523 que modifica la taula 19.2 del REBT, que en funció del tipus d’instal·lació
i de la classe d’aïllament relaciona la secció del conductor en funció de la intensitat màxima
admissible. S’ha de tenir en compte també que es dimensionaran els cables i proteccions amb
la finalitat que la intensitat de càlcul de la línia sigui inferior a la intensitat nominal del
dispositiu de protecció i aquesta inferior a la intensitat màxima admissible del cable.
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6.8. Compensació d’energia reactiva
6.8.1. Descripció general
Totes les màquines elèctriques alimentades en corrent altern converteixen l’energia elèctrica
subministrada en treball mecànic i en calor. La companyia mesura aquesta energia en kWh i
es denomina energia activa. L’energia activa representa en realitat l’energia, és a dir, l’energia
que realment s’aprofita quan funciona un equip elèctric i realitza un treball.
L’energia reactiva, per la seva part, és l’energia consumida pels motors, transformadors i tots
els dispositius o aparells elèctrics que posseeixen algun tipus de bobina per crear un camp
electromagnètic. Aquestes bobines que formen part del circuit elèctric constitueixen càrregues
per al sistema que consumeixen tan potència activa com potència reactiva i, l’eficiència del
seu treball, depèn el factor de potència. Mentre més baix sigui el factor de potència (més
allunyat de la unitat) més gran serà la potència reactiva consumida. Aquesta potència no
produeix cap mena de treball útil i perjudica la transmissió de l’energia a través de les línies
de distribució elèctrica, per això el seu consum està penalitzat per la companyia
subministradora d’energia. La unitat de mesura de la potència reactiva és el var.

6.8.2. Elecció de la bateria de condensadors
Amb la finalitat de compensar la potència reactiva, la bateria de condensadors escollida es
situarà al costat del quadre general.
La potència reactiva a compensar, calculada a l’annex E, és de 81,477 kvar. Així doncs, la
bateria de condensadors triada té una potència reactiva de 90 kvar, configurats en 9 graons de
10 kvar que es connecten de manera automàtica en funció dels requeriments de potència
reactiva a compensar. S’ha escollit una bateria de 90 kvar per tenir una reserva de
compensació per una possible ampliació futura. Com que el factor de potència no pot ser
capacitiu, quan al complex esportiu hi hagi connectats tots els receptors considerats
(funcionament a plena càrrega), la bateria de condensadors tindrà activats fins a vuit graons
(80 kvar) amb un factor de potència de 0,99996.
La bateria de condensadors escollida és la Schneider Capacitor and Banks 50 Hz 400/415 V
network voltage Varset Classi les característiques la qual es troben a l’apartat E.6.4 (annex E).
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CAPÍTOL 7: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MT
7.1. Introducció
Aquest capítol té com a objectiu principal el càlcul i dimensionament del centre de
transformació a instal·lar al complex esportiu. Per fer-ho, es detallaran les descripcions,
especificacions de les característiques tècniques, de seguretat i les condicions legals que s’han
de complir. La normativa principal que es seguirà serà el Reglament sobre les condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de
Transformació (RD-3275/82) del 12 de novembre del 1982 publicat al BOE (nº 288) l’1 de
desembre del 1982 i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE RAT i
modificacions. Paral·lelament, també es consultarà el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries i les normes particulars de la
companyia subministradora d’energia FECSA-ENDESA.

7.2. Subministrament d’energia
L’empresa subministradora d’energia elèctrica és FECSA-ENDESA i la tensió de
subministrament serà de 25 kV a 50 Hz de freqüència. Aquesta tensió es lliurarà al centre de
transformació del complex esportiu i serà on es convertirà a 400/230 V, amb la finalitat
d’adequar els nivells de tensió per a la seva utilització final.
La potència a contractar, tal i com s’ha determinat al capítol 6, serà de 150 kW i l’empresa
subministradora d’energia l’entregarà en forma d’anell mitjançant dues línies subterrànies que
arriben fins al centre de transformació que alimenta el complex esportiu.

7.3. Situació del centre de transformació
El centre de transformació es situarà al costat de l’entrada principal del carrer Torres,
col·locant-se a la frontera entre l’espai públic i la parcel·la del complex esportiu, complint
amb la premissa que la distància entre el centre de transformació i qualsevol parcel·la veïna és
superior a un metre. Al plànol número 2 (i al 6 amb més detall) es pot observar la situació del
centre de transformació en la parcel·la del complex esportiu.
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7.4. Descripció del centre de transformació
L’edifici que allotjarà el centre de transformació serà un mòdul prefabricat de formigó de
6,08 m d’amplada, 2,38 m de profunditat i 3,05 m d’alçada. El model escollit serà el PFU-5
de la marca ORMAZÁBAL.
El centre de transformació constarà d’un embolcall on es troba tot l’aparellatge elèctric i els
altres equips elèctrics. Tindrà cinc cel·les de maniobra (dues cel·les de companyia, una
d’abonat, una de protecció i una de mesura). Dins del centre de transformació també s’hi
trobarà el transformador en qüestió i, al secundari d’aquest, es disposarà d’un quadre de baixa
tensió per donar sortida a les línies de baixa tensió.

7.5. Característiques del centre de transformació escollit
El centre de transformació PFU-5 de la marca ORMAZÁBAL es composa de:
-

Aparellatge de MT amb aïllament integral en gas.

-

Unitats de protecció, control i mesura.

-

Transformador de MT/BT d’emplenat integral en dielèctric líquid.

-

Aparellatge de BT: dos quadres de BT de fins a vuit sortides per quadre

-

Interconnexions directes per cable MT i BT.

-

Circuit de presa de terra

-

Circuit d’enllumenat i serveis auxiliars

-

Edifici monobloc de formigó.

A més, el mòdul prefabricat constarà d’una peça que sosté la base i les parets, una altre que
forma la solera i una tercera peça que forma el sostre. Complementàriament, s’incorporaran
petites peces per constituir un centre de transformació de superfície i maniobra exterior (tipus
caseta), i s’assegurarà l’estanqueïtat mitjançant juntes de goma esponjosa entre les peces
exteriors principals. Aquestes peces tenen una armadura metàl·lica, estant unides entre sí per
mitja d’anells de coure i a una presa de terra, formant una superfície equipotencial que envolta
completament el centre. Les peces metàl·liques exposades a l’exterior estaran tractades
adequadament contra la corrosió i les portes i reixes estaran elèctricament aïllades, presentant
una resistència de 10 kΩ respecte el terra envoltant.
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7.6. Instal·lacions elèctriques del centre de companyia
La xarxa de la qual s’alimenta el centre de transformació és de tipus subterrània, amb una
tensió de 25 kV i amb uns nivells d’aïllament, segons la instrucció MIE-RAT 12, que es
mostren a continuació:

Tensió pel material
(

)

Tensió suportada nominal als
impulsos tipus llamp (cresta)

kV eficaços

kV a terra i entre fases

36

170

Tensió suportada nominal
de curta duració a
freqüència industrial
kV eficaços a terra i entre
fases
70

Taula 7.1. Nivells d’aïllament nominals associats als valors normalitzats de tensió.

Tot l’aparellatge que s’utilitzarà tindrà una tensió assignada de 36 kV, segons normativa, ja
que la tensió de subministrament a clients de mitjana tensió a Catalunya és de 25 kV.

7.7. Característiques de l’aparellatge de mitjana tensió
Com s’ha comentat a l’apartat 7.4, el centre de transformació escollit consta d’un mòdul
prefabricat a l’interior del qual s’hi allotgen cinc cel·les de maniobra i el transformador en
qüestió.
Les cel·les escollides són de tipus CGM 36 i formen un sistema d’equips modulars de
dimensions reduïdes, amb una funció específica per cada cel·la. Cadascuna disposa del seu
propi embolcall metàl·lic i tenen un aïllament integral d’hexafluorur de sofre (SF 6). En el
present cas, les cel·les de maniobra seran les següents:
-

Cel·la entrada – sortida de línia de la companyia (tipus CML)

-

Cel·la entrada – sortida de línia de la companyia (tipus CML)

-

Cel·la de línia d’abonat (tipus CMIP)

-

Cel·la de protecció (tipus CMP-V)

-

Cel·la de mesura (tipus CMM)
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La rigidesa mecànica de la xapa i el seu galvanitzat garanteixen que la seva base no sigui
deformable i tingui una gran resistència a la corrosió. La part frontal, per la seva part, està
pintada i inclou la placa de característiques elèctriques, el manòmetre, l’esquema elèctric i els
accessos als accionaments de comandament. A la part interior es troben les preses de les
làmpades de senyalització de tensió i el panell d’accés als cables i fusibles.
Pel que fa al tanc de les cabines, d’acer inoxidable, conté l’interruptor, l’embarrat i el
portafusibles. El gas SF6 es troba al seu interior a una pressió absoluta de 130 kPa. A més, el
tanc consta d’un dispositiu d’evacuació de gasos que, en cas d’arc intern, permet la seva
sortida fins a la part posterior de la cel·la, evitant així la incidència sobre les persones
L’embarrat inclòs al tanc està dimensionat per suportar, a més del corrent calculat, les
intensitats tèrmica i dinàmica assignades.

7.7.1. Cel·les de línia de la companyia (CML)
Les cel·les de línia de la companyia (entrada – sortida) són del tipus CML-36 i estan
compostes per un mòdul metàl·lic, amb aïllament i tall en SF6, que incorpora al seu interior un
embarrat superior de coure i una derivació amb un seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i
aïllament, amb la finalitat de poder realitzar maniobres en la línia de subministrament. A més,
també contindrà un interruptor seccionador d’obertura en càrrega de 400 A i de 36 kV de
tensió assignada i captadors capacitius per la detecció de tensió als conductors que composen
l’escomesa.
Les cel·les tindran unes dimensions de 1800 mm d’alçada, 850 mm de fondària, 420 mm
d’amplada i un pes de 140 kg. Les característiques constructives es recullen a continuació:
Capacitat de ruptura (A)

400

Intensitat de curtcircuit – valor de cresta (kA)

40

Intensitat de curtcircuit – valor tèrmic (kA)

16

Capacitat de tancament (kA)

40

Comandament interruptor

Manual

Caixa de control

No

Taula 7.2. Característiques constructives de les cel·les de línia.
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7.7.2. Cel·la de línia d’abonat (CMIP)
La cel·la de línia d’abonat és del tipus CMIP 36 i disposa d’un interruptor seccionador
d’obertura en càrrega de l’embarrat principal del centre de transformació de 400 A i de 36 kV
de tensió assignada. A més, també conté un seccionador rotatiu de posada a terra. La capacitat
de tancament sobre curtcircuit és de 40 kA de cresta (16 kA tèrmica) i el comandament de
l’interruptor és manual.
La cel·la tindrà unes dimensions de 1800 mm d’alçada, 850 mm de fondària, 420 mm
d’amplada i un pes de 125 kg.

7.7.3. Cel·la de protecció (CMP-V)
La cel·la de protecció és del tipus CMP-V 36 i està composta per un mòdul metàl·lic, amb
aïllament i tall en SF6, que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure i una
derivació amb un interruptor seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i posició de
posada a terra dels conductors de l’escomesa, inferior frontal mitjançant borns de connexió.
A més, la cel·la incorpora un interruptor automàtic de 400 A, de tres pols i de tall en buit, amb
una tensió assignada de 36 kV, un poder de tall de 16 kA i amb un comandament manual.
Posteriorment a l’interruptor automàtic, també s’hi ubiquen tres transformadors toroïdals
d’intensitat per a la protecció de les fases.
La cel·la tindrà unes dimensions de 1800 mm d’alçada, 850 mm de fondària, 600 mm
d’amplada i un pes de 238 kg. Les característiques constructives i dels aparells que contindrà
la cel·la de protecció es mostren a continuació:
Capacitat de ruptura (A)

400

Intensitat de curtcircuit (kA)

40 / 16 tèrmica

Capacitat de tancament (kA)

40

Interruptor automàtic

Tripolar tipus IV de 400 A, 36 kV i Icc de 16 kA

Relé de protecció

3F+N amb grau de protecció IP33

Transformadors d’intensitat

3 Toroïdals relació 30-15/1 A classe 5P20 i 30 VA

Comandament interruptor

Manual

Taula 7.3. Característiques constructives i dels aparells de la cel·la de protecció.
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7.7.4. Cel·la de mesura (CMM)
La cel·la de mesura és del tipus CMM 36 i està unida amb un pont amb la part inferior de la
cel·la de protecció, mitjançant un cable de 150 mm2 Cu DHV 18/30 kV.
La cel·la tindrà unes dimensions de 1950 mm d’alçada, 1160 mm de fondària, 1100 mm
d’amplada i un pes de 290 kg. Al seu interior conté tres transformadors d’intensitat, tres
transformadors de tensió, un joc de claus d’enclavament per fixar el seccionador de presa de
terra de la cel·la de protecció, amb la finalitat que no es pugui obrir la porta de la cel·la de
mesura fins que no es posi a terra la cel·la de protecció, i borns de connexió. Les
característiques dels transformadors de tensió i d’intensitat es recullen a continuació:
Transformadors de tensió

3 de 36 kV relació 27500/

Transformadors d’intensitat

: 110/

classe 0,5 i 25 VA

3 de 36 kV relació 20-10/5 A classe 0,5S i 10 VA

Taula 7.4. Característiques dels aparells de la cel·la de mesura.

En contacte amb les transformadors es col·locarà l’equip de mesura, tancat amb pany i situat a
la part frontal per tal que es pugui fer la lectura sense necessitat d’entrar a l’edifici. L’equip de
mesura consta d’un comptador electrònic d’energia activa i reactiva, un rellotge, un
maxímetre i un element de registre.

7.8. Transformador escollit
El transformador a instal·lar al centre de transformació serà de tipus trifàsic, reductor de
tensió, amb el neutre accessible en el secundari i de potència 250 kVA. Així doncs, la relació
de transformació serà de 25/0,4 kV, la seva refrigeració serà natural i estarà submergit en
dielèctric líquid.
La connexió del transformador serà en triangle al primari (banda de mitjana tensió) i en
estrella al secundari (banda de baixa tensió), amb el neutre accessible i connectat al terra de
servei.
El transformador escollit és de la marca ORMAZÁBAL i les seves característiques principals
es mostren a la taula 7.5:
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Dimensions (mm)

1376 x 930 x 915

Potència assignada (kVA)

250

Tensió d’aïllament (kV)

36

Tensió secundaria en buit (V)

420

Índex horari

Dyn11

Pèrdues en buit (W)

650

Pèrdues en càrrega (W)

3500

Tensió de curtcircuit (%)

4,5

Caiguda de tensió (%) a plena càrrega (cosφ=0,8)

3,72

Rendiment (%) a plena càrrega (cosφ=0,8)

97,97

Pes (kg)

1000

Taula 7.5. Característiques tècniques del transformador ORMAZÁBAL 250 kVA.

7.9. Pont de mitjana tensió
El pont de MT té com a funció principal connectar elèctricament la cel·la de mesura (CMM)
amb el primari del transformador. Aquest pont està format per tres conductors unipolars de
18/30 kV del tipus 3x1x150 mm2 Al DHV.

7.10. Pont del transformador
El pont del transformador uneix elèctricament el secundari del transformador amb el quadre
de baixa tensió. El pont del transformador és la part menys protegida de tota la instal·lació i
els conductors que composen les fases seran del tipus 3x1x240 mm2 i el neutre 1x1x240 mm2.
Els conductors estaran aïllats, seran de coure, de tipus RV i tindran una tensió assignada de
0,6/1 kV.
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7.11. Quadres elèctrics
Els quadres elèctrics que es preveuen a instal·lar seran el quadre de baixa tensió, destinat a
allotjar l’interruptor general i els fusibles de protecció, i el quadre general del centre de
transformació, que allotjarà les alimentacions dels serveis auxiliars.

7.11.1. Quadre de baixa tensió
L’estructura del quadre de baixa tensió està composta per un bastidor de xapa de color crema,
d’unes dimensions de 1690 mm d’alçada, 290 mm de fondària, 290 mm d’amplada i un pes de
100 kg. El quadre de baixa tensió està destinat a ser utilitzat en xarxes de distribució
d’instal·lacions d’interior i la seva funció principal és rebre el circuit principal de baixa tensió
procedent del transformador i distribuir-lo en un nombre determinat de circuits individuals.
El quadre de baixa tensió allotjarà els dispositius de protecció següents:
-

Interruptor general

-

Fusibles

L’interruptor general es dimensionarà en funció de la potència màxima que pot entregar el
transformador i els fusibles en funció de la intensitat màxima que circuli per la línia de
derivació individual que protegeixen. En aquest sentit, hi haurà dues línies de derivació
individual. La primera línia unirà el quadre de baixa tensió amb el quadre general del complex
esportiu i la segona connectarà el quadre de baixa tensió amb el quadre general del centre de
transformació.
Per tant i complint amb el que s’ha explicat, l’interruptor general tindrà una intensitat nominal
de 400 A i un poder de tall de 20 kA. Per la seva part, els fusibles seran de 320 A el que
protegeix la línia de derivació que alimenta el quadre general del complex esportiu i de 25 A
el que protegeix la línia que enllaça amb el quadre general del centre de transformació.
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7.11.2. Quadre general del centre de transformació
El quadre general del centre de transformació s’ha instal·lat amb l’objectiu de protegir els
serveis que es requereixin al centre de transformació, com són l’enllumenat general i els
endolls monofàsics.
El quadre general estarà protegir per un interruptor general automàtic de capçalera, de 20 A
d’intensitat nominal i 20 kA de poder de tall. A continuació un protector contra sobre tensions
permanents i un altre de transitòries, tots dos bipolars, i un interruptor diferencial bipolar i
instantani, de 40 A d’intensitat nominal i 30 mA de sensibilitat. Finalment, es col·locarà un
interruptor magnetotèrmic bipolar de 10 A i de 10 kA de poder de tall per protegir
l’enllumenat, un altre d’idèntiques característiques per protegir l’enllumenat d’emergència i
un interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A i de 10 kA de poder de tall per protegir els
endolls monofàsics.
Els càlculs i el dimensionament de les proteccions queden recollits a l’annex F d’aquest
projecte. Per la seva part, l’esquema unifilar del quadre general del centre de transformació es
pot consultar al plànol número 16.

7.12. Línies de derivació individual
Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, del quadre de baixa tensió del centre de
transformació surten dues línies que deriven al quadre general del complex esportiu (DI 1) i al
quadre general del centre de transformació (DI 2).
La línia de derivació individual (DI 1) que enllaça el quadre de baixa tensió amb el quadre
general del complex esportiu està formada per conductors de coure de secció 4x150 mm 2 i
amb conductor de protecció de 70 mm2, amb una tensió assignada de 0,6/1 kV, aïllament de
polietilè reticular (XLPE) lliure d’halògens. Els conductors tindran una longitud de 50 m.
Pel que fa a la línia de derivació (DI 2) que connecta el quadre de baixa tensió amb el quadre
general del centre de transformació està formada per conductors de coure de secció 2x10 mm2
i amb conductor de protecció de 10 mm2, amb una tensió assignada de 0,6/1 kV, aïllament de
polietilè reticular (XLPE) lliure d’halògens. Els conductors tindran una longitud de 2 m.
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7.13. Preses de terra
Segons la normativa MIE-RAT-13, s’han de considerar dos sistemes de preses de terra, la
presa de terra de protecció i la presa de terra de servei. La presa de terra de protecció és
necessària per garantir l’equipotencialitat de tots els elements del centre de transformació. Per
la seva part, la presa de terra de servei s’utilitza per connectar-hi els neutres.

7.13.1. Presa de terra de protecció
Es connectaran a aquesta presa de terra totes les parts metàl·liques interiors del centre de
transformació que normalment estan sense tensió, però que poden estar-ne com a
conseqüència d’avaries, accidents, descàrregues de tipus atmosfèric o sobretensions. Per tant:
-

Carcasses de transformadors

-

Xassís i bastidors dels aparells de maniobra

-

Embolcalls dels conjunts d’aparellatge de mitjana tensió (cabines i cel·les)

-

Armaris i cofres amb aparells i elements de baixa tensió

-

Pantalles i/o blindatges dels cables de mitjana tensió

En general, doncs, tots aquells elements metàl·lics que continguin i/o suportin parts en tensió
les quals, per una fallada o perforació del seu aïllament a massa, poden quedar en tensió.
A l’hora de dur a terme la presa de terra de protecció s’ha previst la utilització d’un elèctrode
de tipus 60-25/5/44 format per quatre piques de 4 m de longitud, de 14 mm de diàmetre i
enterrades a una profunditat de 0,5 m. Les piques es col·locaran formant un rectangle de
dimensions 6 m x 2,5 m i s’uniran entre sí mitjançant un conductor de coure de 50 mm 2 de
secció. El valor de la resistència de la presa de terra ha resultat ser de 22,2 Ω.
.

7.13.2. Presa de terra de servei
Es connecten a aquesta presa de terra els punts o elements que formen part dels circuits
elèctrics de mitjana tensió i baixa tensió. Concretament:
-

En els transformadors, el punt del neutre del secundari de baixa tensió.
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En els transformadors d’intensitat i de tensió, un dels borns de cada un dels
secundaris.

-

En els seccionadors de presa de terra, el punt de tancament en curtcircuit de les tres
fases i desconnexió a terra.

La presa de terra de servei es durà a terme amb la col·locació de quatre piques de 2 m de
longitud alineades i separades 3 m entre sí, de 14 mm de diàmetre i enterrades a una
profunditat de 0,5 m. El codi que designa l’elèctrode és el 5/42.
Per altra banda, el valor de la resistència de la presa de terra de servei ha resultat ser de
31,2 Ω, inferior als 37 Ω de resistència màxima validant així els càlculs pertinents.

7.13.3. Distància entre terres
La màxima diferència de potencial que pot aparèixer entre el neutre de baixa tensió i una
presa de terra llunyana no afectada no ha de ser mai superior a 1000 V.
Per garantir aquesta independència, s’ha calculat la distància entre les terres i ha resultat ser
de 20,61 m (consulteu annex F). Per tant, la separació mínima entre les terres ha de ser
precisament aquest valor calculat.

7.14. Sistemes de protecció contra incendis
Per la determinació de les mesures de protecció contra incendis que es poden donar en
instal·lacions elèctriques de mitja tensió es tindrà en compte el que es recull a continuació:
-

Possibilitat de propagació de l’incendi a altres parts de la instal·lació.

-

Possibilitat de propagació de l’incendi a l’exterior de la instal·lació, pel que respecta
danys a tercers.

-

Presència o absència de personal de servei permanent a la instal·lació.

-

Naturalesa i resistència al foc de l’estructura de l’edifici i les cobertes.

-

Disponibilitat de mitjans públics de lluita contra incendis.

Amb caràcter general, s’aplicarà tot el que s’indica al document DB-SI “Seguridad en caso de
incendio” del Codi Tècnic de l’Edificació i el “Reglamento de Instalaciones de Protección
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contra Incendios” (RIPCI) pel que respecta a les característiques dels materials de
construcció, resistència al foc de les estructures, compartimentació, evacuació, etc.
Tal i com indica la MIE-RAT 14, es col·locaran dos extintors d’eficàcia 89B a l’interior del
recinte en un lloc de fàcil accés. Així mateix, es col·locarà l’enllumenat d’emergència
pertinent.

7.15. Mesures de seguretat i senyalització
Les cel·les del centre de transformació disposaran d’una sèrie d’enclavaments funcionals que
responen als que queden definits per la norma UNE 20.099 i que són els següents:
-

Només serà possible tancar l’interruptor amb el seccionador de terra obert i amb el
panell davanter tancat.

-

El tancament del seccionador de la presa de terra només serà possible amb
l’interruptor obert.

-

L’obertura del panell d’accés al compartiment dels cables només serà possible amb el
seccionador de presa de terra tancat.

-

Amb el panell davanter retirat, serà possible obrir el seccionador de presa de terra per
realitzar assajos dels cables, però no serà possible tancar l’interruptor.

A més dels enclavaments funcionals ja definits, les diferents funcions podran fixar-se
mitjançant tancaments.
El centre de transformació comptarà amb les senyalitzacions corresponents de perill per a
parts amb tensió, quadres d’instruccions per a la maniobra de la instal·lació i de primers
auxilis. A l’interior del centre, també, hi haurà allotjada una banqueta aïllant i una caixa amb
guants per a 36 kV.
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CONCLUSIONS
En aquest projecte s’han proposat diferents instal·lacions per tal de satisfer les necessitats
bàsiques en un complex esportiu. Per tal de realitzar-les i legalitzar-les, s’ha seguit
estrictament les diferents normatives d’aplicació amb la finalitat de garantir el seu
funcionament.
Així doncs i a grans trets, s’ha fet un estudi de les làmpades i lluminàries més adequades per a
la il·luminació interior dels recintes i la il·luminació dels espais exteriors, amb l’objectiu de
minimitzar la potència instal·lada i amb el cost més baix possible.
Per altra banda s’han escollit les mesures de protecció contra incendis segons els nivells de
risc dels diferents sectors d’incendi i dels locals amb caràcter especial, amb la finalitat
d’impedir que les persones sofreixin danys físics i limitar el màxim possible els danys
econòmics i materials que possiblement podrien donar lloc.
Seguidament, s’ha dimensionat el sistema de calefacció del complex esportiu. En aquest
aspecte, s’ha decidit que la pista del pavelló es climatitzés a partir d’una unitat de tractament
de l’aire i que s’impulsés l’aire per la pista a través de conductes amb reixes difusores. Per la
resta de sales interiors s’ha decidit utilitzar radiadors de diferents mides en funció de la
grandària de les sales a condicionar tèrmicament.
Paral·lelament a la instal·lació de calefacció, s’ha dut a terme la instal·lació solar tèrmica per
la producció d’aigua calenta sanitària. S’ha arribat a la conclusió que calen sis col·lectors
solars per tal de satisfer la demanda d’aigua calenta i s’ha dissenyat tot el sistema de
conductes per transportar l’aigua calenta des dels punts de generació als punts de consum.
Pel que respecta la part elèctrica, s’han dimensionat els elements de protecció i maniobra que
conformen la instal·lació elèctrica de baixa tensió, així com la secció, quantitat i tipus de
conductors utilitzats. A més, s’ha dimensionat el centre de transformació que alimenta el
complex esportiu, calculant i dimensionant les proteccions i les cel·les d’aquest.
Finalment, també s’ha realitzat un estudi sobre l’impacte ambiental que suposa el
desenvolupament del projecte i s’han proposat diverses premisses amb la finalitat de
minimitzar-lo. Finalment s’ha calculat el pressupost del projecte, resultant ser 472451,02 €.
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