
DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D’UN HOTEL

RESUM 

El present projecte tracta sobre l’execució de les instal·lacions per a un hotel format per dos edificis 
aïllats amb forma de L. 

Per a la realització de les instal·lacions es pretén realitzar un traçat òptim tenint en conta la normativa 
aplicable i es procura utilitzar materials amb un cicle de vida alt per a minimitzar el manteniment. Amb 
aquestes dos premisses es redueix el cost material i mediambiental, factors que avui dia són fonamentals 
per al progrés sostenible del planeta. 

Les instal·lacions realitzades són les següents: 

Instal·lació de lampisteria: subministrament d’aigua freda sanitària, producció i distribució d’aigua 
calenta sanitària i producció d’ACS mitjançant captadors solars. 

Instal·lació de Sanejament: Sistema mixt de distribució interior per a evacuació d’aigües residuals i 
aigües pluvials. 

Instal·lació de Climatització: Subministrament d’aire condicionat i calefacció mitjançant un sistema de 
climatització centralitzat. 

Instal·lació de ventilació: Renovació de l’aire interior amb unitats de tractament d’aire i expulsió de 
l’aire de cuines i cambres de bany mitjançant extractors. 

Instal·lació de gas: Subministrament de gas als aparells de consum de les cuines i a les calderes de 
producció d’ACS. 

Instal·lació elèctrica: Subministrament d’electricitat als aparells de consum, a les lluminàries i a les 
lluminàries d’emergència. 

Instal·lació de telecomunicacions: Donar accés a internet (STBA), televisió per cable, satèl·lit i radio 
(RTV) i accés telefònic (STDP). 

Instal·lació de contra incendis: Dotació de bases d’incendi equipades (BIES), extintors, detectors 
d’incendi, ruixadors automàtics, llums d’emergència i senyalització d’emergència. 

Instal·lació d’energia solar fotovoltaica: Proporcionar electricitat obtinguda mitjançant col·lectors solars 
fotovoltaics. 

Instal·lació d’ascensors: Donar accés a les plantes superiors dels edificis mitjançant els ascensors. 

The present project is the implementation of facilities for a hotel consisting of two isolated buildings 
with L-shaped. 

For the layout of the facilities we intend to perform an optimal route considering tells applicable 
regulations and try to use materials with a high life cycle to minimize maintenance. With these two 
assumptions reduces material cost and environmental factors that today are critical to sustainable 
progress in the world. 

The installations are: 

Installation of plumbing: Cold water supply sanitary, hot water production and distribution of sanitary 
hot water production by solar. 

Installation of Sanitation: Mixed system of internal distribution to evacuation of wastewater and 
rainwater. 

Installation of Air Conditioning: Provision of air conditioning and heating through a centralized air 
conditioning system. 

Installation of ventilation: Renovation of indoor air handling units with air and expelling air from 
kitchens and bathrooms using extractors. 

Installation of gas: Gas supply to consumer appliances in kitchens and boilers produce hot water. 

Electrical installation: Supply of electricity to consumer devices, the lights and emergency lights. 

Installation of telecommunications: Provide Internet access, cable television, satellite and radio and dial. 

Installation of fire: Allocation bases equipped fire, fire extinguishers, fire detectors, automatic sprinklers, 
emergency lighting and emergency signs. 

Installation of solar PV: Providing electricity obtained by photovoltaic solar collectors. 

Installation of elevators: Provide access to the upper floors of buildings with elevators. 


