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1. Prefaci. 

 

1.1 Justificació del projecte. 

 
Aquest projecte neix de la necessitat d’equipar als edificis de medis que contribueixin al 

consum responsable d’energia. Hem de tenir en compte que aquestes normatives i 

imposicions no són caprici de les autoritats reguladores sinó una acció a les conseqüències que 

pateix el nostre ecosistema a les quals si no posem remei es veurà disminuïda la nostre 

qualitat de vida. 

 

Partint d’aquesta base les autoritats que s’encarreguen a la disposició d’aquest sector, posen 

com obligat compliment l’obtenció d’un certificat d’eficiència energètica emparat per el REIAL 

DECRET 47/2007,  de 19 de gener 2013 per la compra o lloguer d’immobles. Aquest certificat 

es podrà disposar de la mà de professionals tècnics vinculats al disseny o execució de les parts 

o totalitat de les obres d’edificació, com són arquitectes i enginyers. 

 

Encaminats en aquesta direcció un dels representants de l’hotel Solvi accepta la proposta 

d’aquest estudiant de ETI Elèctrics. Se li ofereix fer una reestructuració del l’hotel per tant que 

disposi d’elements que facin que el seu consum energètic sigui més sostenible. També se li 

redactarà un estudi del Solvi abans de la nostra intervenció i després d’aquesta per que quedi 

constància d’efectivitat d’aquest procés. 

 

Totes les propostes tant el procediment a seguir com l’ execució i la comprovació dels canvis, 

els farem utilitzant les eines del Ministeri d’Industria i Turisme. Aquest ministeri ha delegat 

aquesta feina a la divisió del  IDAE (Instituto de Diversificación y ahorro de Energía) que 

proporciona una sèrie de programes de càlcul que ens facilitaran la feina, lògicament veurem 

d’on i perquè surten aquestes dades. 

 

 

1.2 Motivacions. 

 
L’elecció d’aquest projecte és un recte per posa en pràctica tots els coneixements que he 

obtingut a la universitat. A Vilanova he adquirit coneixements que m’han servit pel meu 

desenvolupament tant a nivell professional com a nivell personal. Tècniques per poder 

realitzar estudis de coses que abans no coneixia simplement fent servir una normativa o un 

decàleg de procediment, com també trobar i seleccionar aquesta informació. Per tant, vaig 

decidir fer la instal·lació sencera d’un edifici de les magnituds com és l’hotel Solvi. 

 

Declinant la meva postura per la preocupació del medi ambient i per la relació futura que vull 

tenir amb el sector de la construcció sostenible i implantació de sistemes que redueixin el 

consum irresponsable de les energies, es fa l’estudi per una possible reestructuració de l’edifici 

d’una manera parcial o total amb la implantació d’aquestes opcions. 
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La construcció de l’hotel es va realitzar als anys 70. En aquells anys no es tenia coneixements 

d’aquests elements perquè o encara no estaven inventats o simplement l’ implantació era  

massa elevada. Com ara ho tenim a la nostra disposició anem a posar les mesures que als 70 

no van poder implementar. Per tant la meva motivació es actualitzar l’hotel Solvi per tal de 

que la seva classificació energètica sigui superior. 

 

 

1.3 Objectius. 

L’objectiu d’aquest document és adoptar mesures que reestructurin a l’hotel a la normativa 

actual. La normativa emprada serà el C.T.E. (Codi tècnic de L’edificació)  que ens estableix el 

camí de com ha de ser una edificació que respecti el marc legal d’aquest temps. El C.T.E. 

demana com han de ser les edificacions però el com aconseguir aquestes exigències, el 

trobarem en les següents normatives: 

 RITE (Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis) 

 REBT (Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries (ITC) BT 01 a BT 51) 

 RIGLO (Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 

instruccions tècniques complementàries ICG 01 a ICG 11) 

 RIPCI (Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis) 

 RCD (Producció i gestió de residus de construcció i demolició) 

 R.D. 235/13 (Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica  dels 

edificis)  

Per tant amb l’ajuda d’eines informàtiques com Cype MEP es farà el disseny d’una 

infraestructura eficient per tal de fer una valoració de la seva eficiència amb el propòsit de 

reflectir aquests canvis davant del seu consum energètic. 

Es vol aconseguir que les persones que no comparteixin la sostenibilitat a l’hora de construir 

edificis, s’informin que és obligat per la normativa vigent i que aquesta imposició produeix un 

estalvi econòmic considerable a les factures del subministrament energètic. 

 

1.4 Estructura del projecte. 

 

En aquest document s’adoptaran mesures que actualitzaran l’hotel a la normativa vigent. Una 

vegada realitzats els canvis es mesura la seva envergadura amb els programes facilitats pel  

MINISTERI D’INDUSTRÍA ENERGIA I TURISME, que son LIDER, CALENER VYP i CE3X. Obtinguts 

els resultats trobarem una valoració tècnica i tal como havíem vaticinat veurem una redució 

econòmica de com afecta l’estalvi energètic a l’estalvi econòmic.  
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El projecte estarà estructurat en tretze apartats, tots ells independents però dependents uns 

amb els altres si volem complir amb la normativa vigent com també garantir  el confort en les 

instal·lacions. 

Tal i com hem explicat en l’apartat anterior seguirem les exigències del Codi tècnic de 

l’edificació, d’ara endavant CTE, per complir amb la normativa vigent i garantir el confort en 

tot l’edifici. El CTE ens exigirà una sèrie de propòsits que aconseguirem amb l’ajut d’altres 

reglament com són: 

 RITE (Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis):  Ens informa de com s’ha 

d’obtenir  les exigències del C.T.E  a l’apartat  de climatització. Ens diu com es fa el 

càlcul de cargues tèrmiques  i quins aspectes s’han de tenir en compte per la seva 

elaboració. Una vegada realitzat aquest procediment ens especifica com han de ser els 

elements de climatització i quines característiques han de tenir per estar al corrent del 

marc legislatiu vigent. 

 REBT (Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries (ITC) BT 01 a BT 51): Indica com han de ser les instal·lacions 

elèctriques amb una visió de protecció davant l’usuari i preservació de les xarxes de 

generació, distribució d’energia elèctrica. 

 RIGLO (Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 

instruccions tècniques complementàries ICG 01 a ICG 11): Així com el REBT ho fa en 

l’àmbit electrotècnic, el RIGLO regula la manipulació final dels combustibles gasosos 

com la seva distribució enfocat en la seguretat del consumidor i les seves 

infraestructures.  

 RIPCI (Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis):  Ens dona eines per 

lluitar contra el foc, a nivell de prevenció i també una vegada produït disminuir els seus 

efectes davant dels  ocupants dels immobles. 

 RCD (Producció i gestió de residus de construcció i demolició):  Com ja sabem l’esser 

humà genera residus;  aquests han de ser gestionats d’una manera eficient per tal de 

que es puguin reutilitzar i sobretot que la seva manipulació i emmagatzemament  no 

sigui perjudicial per les persones que desenvolupen aquesta tasca, ni per suposat  als 

usuaris ni als altres membres de l’equip del hotel. 

 R.D. 235/13 (Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica  dels 

edificis): Ens informarà de quina ha estat la repercussió del canvis efectuats i de quina 

manera han afavorit a nivell d’eficiència energètica del conjunt. 

Primer apartat: 

PREFACI. 

Són totes les explicacions que s’han vist anteriorment. Son molt necessàries per entendre 

el què i per què del desenvolupament d’aquest projecte.   
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Segon apartat: 

LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’HOTEL SOLVI. 

És important saber com és l’hotel al qual farem la reestructuració, i on està localitzat per 

poder saber quin es el criteri a seguir segons la normativa vigent.  

 

tercer apartat: 

SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB SE). 

S’explicarà quina importància tenen els tancaments del nostre edifici, no tant a nivell de 

suportar càrregues, delimitar les zones de les estàncies o controlar l’accés a la nostra 

propietat  que lògicament és molt important, sinó també actuar com a barrera de les 

inclemències del temps, com el fred (AUSENCIA DE CALOR, JA QUE EL FRED NO EXISTEIX, 

ÉS UNA SENSACIÓ QUE VE DONADA PER LA CARENCIA DE CALOR),  o la calor produïda per 

la transmissió d’energia del sol.  

 

Quart apartat: 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB SI). 

Seguint les exigències de CTE i aplicant els procediment del RIPCI, es designaran els 

elements necessaris per la prevenció d’incendis (detectors), com també en cas d’haver-hi 

foc, disposar d’elements que ens garanteixin una protecció de les persones a l’hora de 

desallotjar l’immoble. Per descomptat fer un seguiment i manteniment de les instal·lacions 

que fem servir a la lluita contra el foc.  

 

Cinquè apartat: 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (DB SUA). 

Especifica quin tipus de materials hem de fer servir per no crear accidents als usuaris. Com 

per exemple que els terres no siguis relliscosos o simplement que tinguin una resistència 

mínima garantida. També cal vigilar que no hagi cap tipus de sortint que no pugui lesionar 

als usuaris. Evitar el risc d’esvorancs o d’entrades inaccessibles.   
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Sisè apartat: 

SALUBRITAT (DB HS). 

És un dels apartats més llargs de tot el document, ja que implanta les bases per a que el 

nostre hotel tingui les condicions indispensables per garantir el confort de l’hoste. Estarà 

dividit en els següents subapartats: 

Protecció davant de la humitat(DB HS1):  Es numeraran els elements introduïts per lluitar 

contra la humitat,  la seva funció davant aquesta causa, com quina  és la conseqüència si 

no s’implementen aquests agents. 

Qualitat de l’aire interior (DB HS3): Estudia les dues possibles solucions que tenim davant 

de la renovació de l’aire que son la renovació forçada i natural. Com en quins casos es pot 

fer servir una o l’altra. 

Subministrament d’aigua (DB HS4): Hem de proveir a l’hotel d’aigua freda i d’aigua 

calenta, les dues amb les condicions de salubritat establertes i determinades pel CTE. 

Garantint les pressions i la disposició de l’aigua tal i com demana  aquest DOCUMENT 

BÀSIC. 

Evacuació d’aigües (DB HS5): Fer el disseny d’una manera lògica i ordenada per no 

perjudicar les pendents d’evacuació. Tenir en compte la separació entre l’evacuació de les 

aigües residuals i aigües pluvials. 

 

Setè apartat: 

PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL (DB HR). 

És un contaminant invisible però molt molest, que fins i tot pot crear problemes molt greus 

a la salut. En aquest apartat el CTE ha tingut una gran exigència a raó de les conseqüències 

que comporta a l’habitant de l’edifici. 

 

Vuitè apartat: 

ESTALVI D’ENERGIA I AÏLLAMENT TÈRMIC (DB HE). 

És la representació de la filosofia de la preservació del medi ambient i la lluita contra el 

canvi climàtic. En les seves parts trobarem  la solució per l’estalvi energètic. 

Limitació de la demanda energètica (DB HE1):  Principal barrera contra les inclemències 

del temps que pertorben el nostre sistema de climatització.   

Rendiment de les instal·lacions Tèrmiques (DB HE2):  Un cop calculada  la càrrega tèrmica 

que hem de vèncer per climatitzar els nostres recintes, hem de saber que no només es 

tracta de climatitzar l’espai, sinó que ho hem de fer d’una manera responsable i sostenible. 
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Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (DB HE3):  Reduirem el consum 

d’energia a la il·luminació sense restar potencia lumínica als recintes.  

Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària (DB HE4): Explicarem com l’exigència 

pot variar segons el punt geogràfic d’on es faci el càlcul. No és el mateix fer aquesta 

aportació a Burgos que a Vilanova, ja que per qüestions climàtiques, les exigències seran 

més severes a Vilanova. Per arribar a complir amb l’exigència a Burgos que es inferior que 

a Vilanova es necessitaran el mateix numero de captadors solar. 

 

Novè apartat: 

INSTAL·LACIÓ DEL GAS. 

Després de seleccionar  els nostres equips per climatitzar o per posar en funcionament 

l’hotel necessitem energia per alimentar-los la millor opció és el Gas Natural que es una 

energia neta i relativament econòmica. Gran part dels equips que generen calor seran 

alimentats a gas, per tant la seva distribució vindrà referida al RIGLO. 

 

Desè apartat: 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

La il·luminació, bombes, ventilador equips de climatització inverters, etc... seran alimentats 

i controlats per electricitat. Per tant, un bon disseny de la instal·lació elèctrica ens 

proporciona seguretat i agilitat a la maniobra. Es calcularà la instal·lació com les seves 

proteccions seguint les instruccions tècniques complementàries del REBT. 

 

Desè Primer  apartat: 

PRESSUPOST. 

Tots aquest canvis generen uns costos i els veurem desglossats en aquest apartat. Els 

càlculs estan fets mitjançant una orientació dels preus de carrer. Aquesta estimació s’ha 

obtingut del programa Cype CAD. 
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Dotzè apartat: 

CONCLUSIONS. 

Un cop obtinguts tots els resultats podem garantir que el sentiment d’estalvi energètic és 

una necessitat. Arribem a la conclusió que no tenir en compte aquestes mesures és un 

error ja que aniríem en contra de la preservació de l’ecosistema i en contra de la nostre 

economia. 

Tretzè apartat: 

BIBLIOGRAFIA. 

No per ser l’últim el menys importat. Dediquem aquest apartat a les obres que ens han 

ajudat a redactar aquest projecte de FINAL DE CARRERA. 
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2. Localització i Descripció de l’hotel SOLVI. 

 

2.1 Localització i accessos. 
 

L'obra està situada al Garraf a Vilanova i la Geltrú al Passeig Marítim de Ribes Roges nº 1, 

província de Barcelona. S'hi pot accedir mitjançant l'autopista C-32 o l'autovia passant per les 

Costes del Garraf.  

 

Vilanova i la Geltrú és la capital de la comarca del Garraf, situada a mig camí entre les 

principals àrees metropolitanes (a 40 km de Barcelona i 45 de Tarragona), amb una extensió 

total de 33,5 km2 i una població de 66.591 habitants, segons revisió del padró municipal de 

2012. És una ciutat amb una llarga i densa història, que va obtenir la Carta Pobla del rei Jaume 

I l'any 1274. 

 

Figura 1: Ubicació  de Vilanova i la Geltrú al Garraf. 

 

 

L’hotel està situat a primera línia de mar, amb una bona comunicació gràcies al transport 

públic. També  disposa d'un ampli aparcament on el client podrà accedir amb vehicle propi.  

 

Les immillorables vistes i la situació de l’hotel en una localitat amb tanta història i 

transcendència con Vilanova i la Geltrú fa que el Solvi sigui una de les millors opcions del 

litoral. 
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Figura 2: Ubicació  de l’hotel  Solvi a Vilanova i la Geltrú. 

 

 

 

Figura 3: Vista de l’hotel  Solvi al Passeig Marítim de Ribes Roges nº1  Vilanova i la Geltrú. 
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2.2 Descripció de l’hotel SOLVI. 

 
L'edifici esta format per quatre plantes i un soterrani. A la planta principal està situada la 

recepció que disposa d’una consigna per poder dipositar l’equipatge de l’hoste per primera 

vegada. Darrera d’aquesta i amb els condicionaments necessaris es troba la cuina. A la part 

dreta d’aqueta planta es troba el restaurant de la casa que disposa d’una terrassa àmplia i amb 

les millor vistes per gaudir del passeig marítim. 

 

 

Figura 4: Vista de la Planta Baixa de l’hotel  Solvi. 

 

A la primera, segona i tercera planta trobem les habitacions. La gran majoria tenen vistes a 

primera línia de mar i estan ben condicionades, de manera que el visitant torni un altre cop a 

disposat de les instal·lacions. 

 

 

Figura 5: Vista de la Primera de l’hotel  Solvi. 
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A la Planta Sota Coberta trobem el Bar Chill Out amb una amplia terrassa que porta el mateix 

nom. 

 

 

Figura 6: Vista de la Planta Sota Coberta de l’hotel  Solvi. 

 

L’aparcament està situat al soterrani de l’edifici. Aquest consta de vuit places de les quals una 

es per minusvàlids.  També en aquesta planta estan part de les cambres tècniques necessàries 

pel manteniment i control de l’edifici. 

 

Figura 7: Vista del Soterrani de l’hotel  Solvi. 
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Categorització, classificació i règim del sòl 

Classificació del sòl Urbà 

Planejament d'aplicació L'edifici està situat en un sòl urbà destinat a edificis 

d'habitatges plurifamiliars i immobles turístics. 

Normativa Bàsica i Sectorial d'aplicació 

Altres plans d'aplicació No existeix un planejament complementari. 

Paràmetres tipològics (condicions de les parcel·les per a les obres de nova planta) 

Paràmetre Referència a: Planejament Projecte 

Superfície mínima de parcel·la      COMPLEIX 

Façana mínima      COMPLEIX 

        

Paràmetres volumètrics (condicions d'ocupació i edificabilitat) 

Paràmetre Referència a: Planejament Projecte 

Ocupació      54 LLITS 

Volum computable      6495,3m3 

Superfície total computable      2062m2 

Condicions d'alçària      3,15m 

 

Figura 8: Classificació i característiques de l’hotel  Solvi. 

 

 

 

Figura 9: Superficies de les plantes  de l’hotel  Solvi. 

 

A l’hotel s’hi accedeix  per la porta principal sense cap tipus de barrera arquitectònica que 

dificulti aquest procés.  

Es pot evacuar l’immoble pels llocs habilitats pel seu efecte. Disposa de passadissos amb les 

longituds mínimes per la normativa vigent. També té una entrada exclusiva pel personal. 
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3. Seguretat Estructural  (DB SE). 

Els materials emprats en la construcció de l’hotel a més de separar els diferents recintes han 

de ser capaços de resistir totes les accions i influències que puguin tenir lloc durant l’execució i 

ús, amb una durabilitat apropiada en relació amb els costos de manteniment, per un grau de 

seguretat adequada. S’han d’evitar deformacions inadmissibles , limitant a un nivell acceptable 

la probabilitat d’un comportament dinàmic i degradacions o anomalies intolerables. 

Per tant es conservaran en bones condicions aquests elements, per l’ús que es destinen, tenint 

en compte la seva vida en servei i el seu cost per una durada acceptable.  

A continuació veurem els elements més importants que conformen el conjunt de l’edifici. 

 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, amb extradossat 
autoportant, composta de:  
 

REVESTIMENT EXTERIOR: revestiment amb morter monocapa, acabat amb àrid projectat, 
color blanc, espessor 15 mm, aplicat manualment. 
 
FULLA PRINCIPAL: fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (H-16), per 
revestir, rebuda amb morter de ciment M-5. 
 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per plafó de llana de vidre, de 45 mm 
d'espessor i barrera de vapor. 
 
EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure W 625 "KNAUF" realitzat amb placa de guix 
laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant estructura formada per canals i 
muntants; 63 mm de gruix total. 
 
ACABAT INTERIOR: Pintura plàstica o també en alguns casos alicatat amb rajola de València 
llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, col·locat mitjançant morter de ciment M-5. 

 

 

Figura 10: Tancament façana  de l’hotel  Solvi. 
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Figura 11: Col·locació de extradossat de la façana  de l’hotel  Solvi. 

 

 

Envà d'una fulla amb extradossat en dues cares, compost de:  
 
EXTRADOSSAT A l'ESQUERRA: extradossat autoportant lliure W 625 "KNAUF", realitzat amb 
placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant estructura formada 
per canals i muntants; 63 mm de gruix total. 
 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per plafó de llana de vidre, de 45 mm 
d'espessor; FULLA PRINCIPAL: fulla de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, rebuda amb morter de ciment M-5. 
 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per plafó de llana de vidre, de 45 mm 
d'espessor; EXTRADOSSAT A LA DRETA: extradossat autoportant lliure W 625 "KNAUF", 
realitzat amb placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant 
estructura formada per canals i muntants; 63 mm de gruix total. 
 
 

 

Figura 12: Envà d'una fulla amb extradossat en dues cares  de l’hotel  Solvi. 
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Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de:  

FULLA PRINCIPAL: fulla de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per 

revestir, rebuda amb morter de ciment M-5. 

 AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per plafó de llana de vidre, de 45 mm 

d'espessor. 

 EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure W 625 "KNAUF", realitzat amb placa de guix 

laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant estructura formada per canals i 

muntants; 63 mm de gruix total. 

 

Figura 13: Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara de l’hotel  Solvi. 

 

Fulla de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per 
revestir, rebuda amb morter de ciment M-5. 

 

 

Figura 14: Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara de l’hotel  Solvi. 
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4. Seguretat en cas d’incendi  (DB SI). 

Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que 
s'estableixen en la taula 1.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior), que es compartimenten 
mitjançant elements la resistència al foc dels quals satisfà les condicions establertes en la taula 
1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 

A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc 
especial, les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales 
compartimentades com sector d'incendis que estiguin continguts en aquest sector no formen 
part del mateix. 

En sectors d'ús 'Residencial Públic', els elements que separen habitacions per a allotjament, 
així com oficis de planta no considerats locals de risc especial, posseeixen una resistència al foc 
mínima EI 60. A més, a causa de la superfície construïda de l'establiment (major que 500 m²), 
les seves portes d'accés posseeixen una resistència al foc mínima EI2 30-C5. 

Les portes de pas entre sectors d'incendi compleixen una resistència al foc EI2 t-C5, sent 't' la 
meitat del temps de resistència al foc requerit a la paret en la que es troba, o bé la quarta part 
quan el pas es realitza a través d'un vestíbul d'independència i dues portes. 

Els ascensors que comuniquen sectors diferents entre sí, o zones de risc especial amb la resta 
de l'edifici, estan compartimentats. Disposen en cada accés de portes E30 o vestíbul 
d'independència amb portes EI2 30-C5 o superior. 

Tota zona l'ús de la qual sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici, o de l'establiment en 
el que estigui integrada, constituirà un sector d'incendi diferent quan superi els límits que 
estableixi la taula 1.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 
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S'han disposat els mitjans d'evacuació i els equips i instal·lacions adequats per a fer possible el 
control i l'extinció de l'incendi, així com la transmissió de l'alarma als ocupants, perquè puguin 
abandonar o arribar a un lloc segur dins de l'edifici.  

A l’hotel Solvi es disposen de vies d’evacuació tal i com ho demana la normativa amb una 
amplada superior a 80 Cm i una llargària de recorreguts no superior a 25 metres. Segons  CTE  
aquestes vies limiten la seva longitud segons el tipus d’edifici i de la seva ocupació segons la 
taula 3.1 del CTE DB SI3.  

 

 

Figura 15: Vies d’evacuació de la Planta Baixa de l’hotel  Solvi. 

 

 

Figura 16: Vies d’evacuació de la Planta Primera de l’hotel  Solvi. Te la mateteixa distribució que la Planta Segona 

i Tercera. 
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Figura 17: Vies d’evacuació del Soterrani de l’hotel  Solvi.  

 

 

 

Figura 18: Vies d’evacuació de la Planta Sota Coberta de l’hotel  Solvi. 

 



 
REESTRUCTURACIÓ DE L’HOTEL SOLVI MITJANÇANT CRITERIS D’ESTALVI D’ENERGIA MEMÒRIA  

 

 
 

L'accés des de l'exterior està garantit, i els buits compleixen les condicions de separació per a 
impedir la propagació del foc entre sectors.  

 

 

 

Figura 19: Vestíbuls Independents per crear els  buits per aïllar al foc a l’hotel  Solvi. 

 

 

No es produeix  incompatibilitat d'usos.  

 

 

Figura 20: Distribució de la Cuina a l’hotel  Solvi 
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Un element de lluita contra el foc no substitueix a l’altre, en un mateix recinte poden haver-hi 
diversos tipus com és el cas de la cuina que disposa d’aquests tres elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Elements de lluita contra el foc a l’hotel  Solvi. Extintor, Ruixador, BIE. 
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Per descomptat l’hotel Solvi està proveït de detectors d’incendi que accionen elements 
automàtics que s’activen per la lluita contra el foc. Tots aquests estan governats des d’una 
centraleta. 

 

 

 

Figura 22: Esquema de sistema de detecció d’incendi a l’hotel  Solvi. 
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L'estructura portant de l'edifici s'ha dimensionat perquè pugui mantenir la seva resistència al 
foc durant el temps necessari, amb l'objecte que es puguin complir les anteriors prestacions. 
Tots els elements estructurals són resistents al foc durant un temps igual o superior al del 
sector d'incendi de major resistència.   

La resistència al foc ve marcada per les inicials EI(segons normativa europea) substituint RF 
(normativa UNE) on el número que porta darrera indica els minuts que pot aguantar  davant 
de foc. 

 

                                                                  

Figura 23: Elements estructurals amb EI 120 a l’hotel  Solvi. 

 

 

 

Figura 24: Taula d’exigències segons normativa a l’hotel  Solvi. 

 

No s'ha projectat cap tipus de material que per la seva baixa resistència al foc, combustibilitat 
o toxicitat pugui perjudicar la seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants.  
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5. Seguretat d’utilització i accessibilitat  (DB SUA). 

L’hotel Solvi com la resta d’edificis han de respectar la DB SUA que garanteix la seguretat dels 
usuaris a l’utilitzar les instal·lacions. Per tant hem de disposar com a mínim dels següents 
elements: 

Els sòls projectats són adequats per  afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es 
dificulti la mobilitat, limitant el risc que els usuaris pateixin caigudes.  

 

 

Figura 25: Disposició de sòls l’hotel  Solvi. 

 

Els buits, canvis de nivell i nuclis de comunicació s'han dissenyat amb les característiques i 
dimensions que limiten el risc de caigudes, al mateix temps que es facilita la neteja dels 
envidraments exteriors en condicions de seguretat.  

 

  

Figura 26: Accessos i disposició dels elements per facilitar l’entrada a minusvàlids a l’hotel  Solvi. 
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Els elements fixos o practicables de l'edifici s'han dissenyat per  limitar el risc que els usuaris 
puguin patir impactes o aixafament.  

El disseny de l'edifici ha de facilitar la circulació de les persones i la sectorització amb elements 
de protecció i contenció en previsió del risc d'aixafada, per a limitar el risc causat per 
situacions amb alta ocupació.  

En les zones d'aparcament o de trànsit de vehicles, s'ha realitzat un disseny adequat per a 
limitar el risc causat per vehicles en moviment.  

El dimensionament  de les instal·lacions de protecció contra el llamp s'ha realitzat d'acord al 
Document Bàsic SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció d’aquest.  

L'accés a l'edifici i a les seves dependències s'ha dissenyat de manera que es permet a les 
persones amb mobilitat i comunicació reduïdes la circulació per l'edifici en els termes previstos 
en el Document Bàsic SUA 9 Accessibilitat i en la normativa  específica.  
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6. Salubritat  (DB HS). 

 

6.1 Protecció davant de la humitat DB HS 1. 

El CTE a la DB HS1 ens indica com hem de protegir  la nostra obra davant les inclemències 

externes,  en particular contra les possibles infiltracions d’aigua que danyarien l’estructura i 

restaria confort al conjunt. 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit als murs que estan en contacte amb el terreny s'obté 
mitjançant la taula 2.1 de CTE DB HS 1, en funció de la presència d'aigua i del coeficient de 
permeabilitat del terreny. 

La presència d'aigua depèn de la posició relativa del sòl en contacte amb el terreny respecte al 
nivell freàtic, pel que s'estableix per a cada mur, en funció del tipus de sòl assignat. 

Coeficient de permeabilitat del terreny: Ks: 1 x 10-4 cm/s 

 
Per tant, l'Assaig GEO tècnic reunirà les següents característiques: 
  

Tipus de construcció C-2 

Grup de terreny T-1 

Distància màxima entre punts de reconeixement 30 m 

Profunditat orientativa dels reconeixements 12 m 

Nombre mínim de sondeigs mecànics 2 

Percentatge de substitució per proves contínues de penetració 70 % 

  

Les tècniques de prospecció seran les indicades a l'Annex C del Document Bàsic SE-C. L'Estudi 
GEO tècnic inclourà un informe redactat i signat per un tècnic competent, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (segons l'Apartat 3.1.6 del Document Bàsic SE-C). 
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A l’hotel Solvi els elements que lluiten contra la infiltracions d’aigua son els següents: 
 
 

 
 

Llistat de capes: 

 

1 -  Morter monocapa                                             1.5 cm 

2 - Fàbrica de maó ceràmic buit                              14 cm 

3 - Separació                                                              1.3 cm 

4 -Llana mineral                                                         4.5 cm 

5 - Barrera de vapor Z3                                             0.1 cm 

6 -  Placa de guix laminat                                          1.5 cm 

Gruix total:                                                     22.9 cm 

 

 
Figura 27: Protecció contra elements exteriors a l’hotel  Solvi. 

 

 

 

Llistat de capes:  

  

1 - Enrajolat de rajoles de marbre Crema Llevant    2 cm   

2 - Morter auto anivellant de ciment                      0.2 cm    

3 - Base de morter auto anivellant de ciment          4 cm    

4 -  Llana mineral                                                            4 cm    

5 -  Solera de formigó en massa                                15 cm    

6 -  Film de polietilè                                                  0.02 cm    

7 -  Poliestirè                                                                    4 cm   

      Gruix total:                                                      29.22 cm  

Figura 28: Protecció contra infiltració al Soterrani de l’hotel  Solvi. 
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Llistat de capes:  

 

1- Paviment laminat                                                                                          0.7 cm  
2 - Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat                                                   0.3 cm  
3 - Morter auto anivellant de ciment                                                                   0.2 cm 
4 - Morter auto anivellant de ciment                                                                   0.2 cm  
5 - Base de morter auto anivellant de ciment                                                         4 cm  

6 - llana mineral                                                                                                  8 cm  
7 - Forjat unidireccional 25 +5 cm (revoltó de formigó)                                         30 cm  

8 - Formigó amb argila expandida com a àrid principal d 1200                                 5 cm  
9 - Betum feltre o làmina                                                                                     1 cm  
10 - MW Llana mineral [0.04 W / [mK]]                                                                 6 cm  
11 - Betum feltre o làmina                                                                                    1 cm  

12 - Morter de ciment o calç per obra i per arrebossat / lliscat 1250 <d <1450         4 cm  
13 - Guarnit de guix                                                                                          1.5 cm  

14 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o escaiola                                 ---  
       Gruix total:                                                                                               61.9 cm 

 
Figura 29: Protecció contra infiltració a la Planta Baixa de l’hotel  Solvi. 

 
 

 

 

Llistat de capes:  

 

1 - Paviment de gres rústic                                                                                                                 1 cm  

2 - Morter de ciment                                                                                                    4 cm  
3 - Geotèxtil de polièster                                                                                        0.08 cm  
4 - Poliestirè extruït                                                                                                     5 cm  
5 - Geotèxtil de polièster                                                                                       0.06 cm  
6 - Impermeabilització asfàltica monocapa adherida                                        0.36 cm  
7 - Formació de pendents amb argila expandida abocada en sec                          10 cm  
8 - Betum feltre o làmina                                                                                             1 cm  
9 - MW Llana mineral [0.04 W / [mK]]                                                                    6 cm  
10 - Betum feltre o làmina                                                                                            1 cm  
11 - Forjat unidireccional 25 +5 cm (revoltó de formigó)                                       30 cm  
      Gruix total:                                                                                                                                  58.5 cm 

Figura 30: Protecció contra infiltració a les Plantes entre mitges de l’hotel  Solvi. 
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Llistat de capes:  

 
1 - Paviment laminat                                                                                                    0.7 cm  
2 - Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat                                                       0.3 cm  
3 - Morter auto anivellant de ciment  acabat fi                                                         0.2 cm  
4 - Morter auto anivellant de ciment  acaba gros                                                      0.2 cm  
5 - Base de morter auto anivellant de ciment                                                               4 cm  
6 - llana mineral                                                                                                              8 cm  
7 - Morter de ciment o calç per obra i per arrebossat / lliscat 1250 <d <1450            4 cm  
8 - Betum feltre o làmina                                                                                                1 cm  
9 - MW Llana mineral [0.04 W / [mK]]                                                                       6 cm  
10 - Betum feltre o làmina                                                                                               1 cm  
11 - Formigó amb argila expandida com a àrid principal d 1200                                 5 cm  
12 - Forjat unidireccional 25 +5 cm (revoltó de formigó)                                          30 cm  
      Gruix total:                                                                                                                                  60.4 cm 

Figura 31: Protecció contra infiltració a la  Planta Sota Coberta de l’hotel  Solvi. 

 

 

6.2 Qualitat de l’aire interior DB HS 3. 
 

Les estàncies han de disposar de sistemes de renovació de l’aire tal i com demana el CTE DB 

HS4, per tant l’hotel Solvi disposa dels elements necessaris per fer aquestes renovacions de 

manera forçada (fem servir ventiladors) i de manera natural (per mitja de finestres o 

obertures) 

 

 

 

Figura 32: Exigència de ventilació per recintes a l’hotel  Solvi. 
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Figura 33: Exemple de ventilació natural a l’hotel  Solvi. 

 

 

Figura 34: Exemple de ventilació natural a l’hotel  Solvi. 

 

Càlcul de les obertures de ventilació 

Local 
Au 

(m²) 

qv 

(l/s) 

qe 

(l/s) 

Amin 

(cm²) 

Obertures de ventilació 

Núm. Tab 
qa 

(l/s) 

Areal 

(cm²) 

Dimensions 

(mm) 

Garatge 297.3  1500.0  1500.0  500.0  12 E 125.0 531.3 
 

425 x 125 
 

  

Abreviatures utilitzades 

Au Àrea útil Núm. Nombre de reixes/obertures iguals 

qv Cabal de ventilació mínim exigit. Tab 
Tipus d'obertura (A: admissió, E: extracció, P: pas, 

M: mixta) 

qe 
Cabal de ventilació equilibrat (+/- entrada/sortida 

d'aire) 
qa Cabal de ventilació de l'obertura. 

Amin Àrea mínima de l'obertura. Areal Àrea real de l'obertura. 
 

 

Figura 35: Càlcul de ventilació al garatge de l’hotel  Solvi. 



 
REESTRUCTURACIÓ DE L’HOTEL SOLVI MITJANÇANT CRITERIS D’ESTALVI D’ENERGIA MEMÒRIA  

 

 
 

6.3 Subministrament d’aigua DB HS 4. 

Hem de provi l’hotel d’aigua freda i d’aigua calenta, totes dues amb les condicions de 

salubritat establertes i determinada per el CTE. Garantint les pressions i la disposició de l’aigua 

tal i com demana aquest DOCUMENT BÀSIC. 

El subministrament a Vilanova i la Geltrú, tal i com assegura la companyia de l’aigua, te les 

següents característiques: 

Escomeses  

Tub de polietilè PE 100, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2  

 
Figura 34: Característiques de la línia de subministrament d’aigua a l’hotel  Solvi. 

 

Pressió del subministres 

La pressió variarà entre 3,5 a 4 bars 

 

Anomalies  

Es preveuen talls en el servei per culpa de la reestructuració en les instal·lacions. S’aconsella 

disposar d’una reserva per contrarestar aquets talls.  La solució adoptada per l’hotel es disposa 

d’un Aljub de 100 000L. 

 

Condicions de Servei 

Aquest Document Bàsic ens demana un recull de condicions reflectides en el quadre que hi ha 

a continuació. Totes aquestes exigències són complertes per l’hotel Solvi  

 



 
REESTRUCTURACIÓ DE L’HOTEL SOLVI MITJANÇANT CRITERIS D’ESTALVI D’ENERGIA MEMÒRIA  

 

 
 

 

Figura 35: Exigències demanades per DB HS4 que compleix  l’hotel  Solvi. 

 

Per calcular i aconseguir aquestes exigències es fan servir les següents formules: 

 

Factor de fricció: 

 

 

Pèrdues de càrrega 
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La col·locació dels aparell de consum d’aigua han de tenir aquestes característiques 

 

Figura 36: Disposició dels aparells segons DB HS4 que compleix  l’hotel  Solvi. 

 

Els diàmetres i materials han de ser els següents: 

 

Figura 37: Diàmetre dels aparells segons DB HS4 que compleix  l’hotel  Solvi. 

 

 

Figura 38: Resum de la instal·lació d’aigua segons DB HS4 que compleix  l’hotel  Solvi. 



 
REESTRUCTURACIÓ DE L’HOTEL SOLVI MITJANÇANT CRITERIS D’ESTALVI D’ENERGIA MEMÒRIA  

 

 
 

6.4 Evacuació d’aigües DB HS 5. 

 

Així com al subministrament de l’aigua, l’evacuació vindrà dictada per DB HS 5. A continuació 

tenim una taula amb els diàmetres mínims per al sifó i la derivació individual. 

 

 

Figura 39: Taula segons DB HS 5 que compleix  l’hotel  Solvi. 

 

 

Els diàmetres indicats en la taula són vàlids per a ramals individuals la longitud dels quals no 

sigui superior a 1,5 m. 

 

Figura 40: Disposició de aparells segons DB HS 5 que compleix  l’hotel  Solvi. 

 

 



 
REESTRUCTURACIÓ DE L’HOTEL SOLVI MITJANÇANT CRITERIS D’ESTALVI D’ENERGIA MEMÒRIA  

 

 
 

Pel dimensionament de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant, segons el 

nombre màxim d'unitats de desguàs i el pendent del ramal col·lector, s'ha utilitzat la taula 

següent: 

 

Figura 41: Disposició de diàmetre segons DB HS 5 que compleix  l’hotel  Solvi. 

 

Baixants 

El dimensionament de les baixants s'ha realitzat d'acord amb la següent taula, en la 

qual es fa correspondre el nombre de plantes de l'edifici amb el nombre màxim 

d'unitats de desguàs i el diàmetre que li correspon a la baixant, sent el diàmetre de la 

mateixa  constant en tota la seva altura i considerant també el màxim cabal que pot 

descarregar des de cada ramal en la baixant: 

 

Figura 41: Disposició de diàmetre segons DB HS 5 que compleix  l’hotel  Solvi. 
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Xarxa d'aigües pluvials. 

El disseny de les vies d’ evacuació es fan seguint aquest quadre, recordant que la evacuació 

d’aigües residuals i les aigües pluvials van separades. 

 

 

Figura 42: Disposició de nombre de buneres depenent la seva superfície segons DB HS 5 que compleix  l’hotel  
Solvi. 

 

Baixants 

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, utilitzada per cada 

baixant d'aigües pluvials s'ha obtingut de la taula següent. 

 

Figura 43: Diàmetre de baixant depenent la superfície a evacuar segons DB HS 5 que compleix  l’hotel  Solvi. 
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7. Protecció davant del Soroll DB HR. 

 
El soroll es un contaminant invisible però molt perjudicial per la salut de les persones que 

estan disposades als seus efectes. 

 

Transmissió del soroll 

Es pot transmetre en qualsevol  direcció. El CTE disposa d’un esquema que ens facilita la lluita 

contra la seva extinció.  

 

Figura 44: Esquema de propagació del soroll segons DB HR del CTE. 

 

 

La disposició de les estàncies influeixen al càlcul. 

 

Figura 45: Esquema de propagació del soroll segons DB HR del CTE. 
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Aïllament acústic 

Per realitzar l’ estudi de l'aïllament acústic de l'edifici es  calculen totes les possibles 

combinacions de parelles d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, segons la 

normativa vigent (CTE DB HR). El mètodes de càlcul per a l'estimació d'aïllament acústic a 

soroll aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre recintes i aïllament a soroll aeri 

provinent de l'exterior  són descrits a les normes UNE EN 12354-1,2,3 . 

 

Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació 

verticals. 

A continuació es disposa de les opcions escollides en els recintes més peculiars de l’hotel Solvi. 

Són els recintes que han presentat més problemes a l’efectuar el càlcul. La resta de dades es 

troben al projecte d’una manera més extensa. 

 

Figura 45: Resolució de recintes afectats per la propagació del soroll a l’hotel Solvi. 
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Estudi acústic 

El resum del estudi acústic de les habitacions 205 i 206, té aquestes característiques: 

 

El resultat ens informa que l’elecció dels elements de protecció contra el soroll ha estat la 

correcta. 

 

El càlcul del soroll es basa en la mitja de tots els elements,  per tant encara que la mitja 

aritmètica sigui la suficient,  a l’aplicar a la fórmula no trobaríem aquesta concordança. 

 

Temps de REVERBERACIÓ: 

És el temps necessari per a que la intensitat  disminueixi  fins una milionèsima del seu valor 

inicial, o per a que el nivell d’intensitat disminueixi en 60dB. CTE a l’Article  2.2  detalla  quin ha 

de ser el valor límit de cada recinte. 

L’exemple més clar seria  el soroll que es produeix quan cau o roda una bala (canica). 
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8. Estalvi d’energia i aïllament Tèrmic DB HE. 

 
El CTE ens donarà una sèrie de directives per aconseguir un consum responsable d’energia.   

 

 

8.1 Limitació de la demanda energètica DB HE 1. 

L'edifici disposa d'un conjunt de característiques tals que limita adequadament la demanda 

energètica necessària per a arribar a el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de 

l'ús de l'edifici i del règim d'estiu-hivern. Les seves característiques d'aïllament i inèrcia, 

permeabilitat a l'aire i exposició a la radiació solar, redueixen el risc d'aparició d'humitats de 

condensació superficials i intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i 

tractant adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar  

problemes higro-tèrmics en els mateixos.  

 

 

 

Aquest resultat el calcularem amb el programa d’àmbit estatal  LIDER 

 

Figura 46: Resultat de l’estudi de l’hotel Solvi amb el programa LIDER. 
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El resultat del mateix estudi  abans d’introduir els canvis segons el programa LIDER ha estat 

negatiu 

.  

Figura 47: Resultat de l’estudi de l’hotel Solvi amb el programa LIDER abans d’efectuar la reestructuració. 

 

 

8.2 Rendiment de les instal·lacions Tèrmiques DB HE 2. 

El CTE en demana les exigències mínimes que hem de complir per climatitzar els recintes, com 

havíem comentat abans necessitem el  RITE per aconseguir aquest propòsit. 

Del RITE obtenim els següents paràmetres. 

             Estació   Temperatura     Velocitat del  aire           Humitat 

Estiu         23 a 26 C              < 0.18 m/s                 40-60% (*) 

Hivern      20 a 24 C                < 0.15 m/s                40-60% (* ) 

 

A l’hora de climatitzar l’hotel hem de satisfer les necessitats tèrmiques que sabem a partir dels 

resultats d’anàlisi de carregues tèrmiques.  Sabem la potència dels nostres equips hem de fer 

servir el sentit comú per seleccionar-los. 

L ‘instal·lació del terra radiant és una opció que hem de rumiar. Solament posarem terra 

radiant en estàncies on la climatització sigui permanent, ja que és una mala elecció per llocs on 

hem de disposar del seu efecte de forma instantània, el temps que triga en arribar a actuar es 

considerat.   
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Figura 48: Col·locació de terra radiant. 

 

A l’estiu la climatització a l’estiu es realitzarà amb equips INVERTERS d’última generació per 

reduir el consum energètic. A més aquest equips són més silenciosos, amb un control 

mitjançant programes informàtics  i amb la possibilitat d’una programació  molt completa. 

 

 

Figura 49: Equip INVERTER DAIKIN. 

En l’apartat de Salubritat DB HS 3 del CTE, ens demana una renovació d’aire interior. Per 

complir amb aquesta exigència he d’introduir aire d’exterior. Si no disposem de cap element 
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que s’oposi que l’aire entri amb carència de calor o calent, gastarem  més energia. És per això 

que emprarem el RECUPERADOR DE CALOR ESTÀTIC.  

 

 

Figura 50: Equip RECUPERADOR DE CALOR. 

 

Per tant l’estudi realitzat de l’hotel Solvi després de la seva reestructuració fent servir el 
programa CALENER VYP es el següent: 

 

 

Figura 51: Resultat de rendiment de les instal·lacions després de la reestructuració. 
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Aquí podem valorar si la reestructuració feta a l’hotel Solvi es favorable. 

 

 

Figura 49: Equip INVERTER DAIKIN. 

 

Hem passat de la qualificació E a la B, l’hotel Solvi ha experimentat un canvi radical a nivell 

d’eficiència energètica. 

 

8.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació DB HE 3. 
 

L’elecció correcta de les lluminàries vindrà marcat pel Valor d'eficiència energètica de la 

instal·lació VEEI (W/m²) que està regulat pel CTE. Aquest ens indica quina és la potència que 

hem d’utilitzar per il·luminar els recintes.  L’índex vindrà donat pels Watts per metre quadrat 

que instal·lem. 

 Zones comuns 

VEEI màxim admissible: 4.50 W/m² 

Planta Recinte 

Índex 

del 

local 

Nombre de 
punts 

considerats 

en el 

projecte 

Factor de 

manteniment 

previst 

Potència 

total 
instal·lada 

en 

làmpades 

+ equips 

aux. 

Valor 
d'eficiència 

energètica 

de la 

instal·lació 

Luminància 

mitja 

horitzontal 
mantinguda 

Índex 

d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment 

de color 

de les 

làmpades 

                     

    K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                     

Soterrani Lavabo de Dones P-1 (Lavabo de planta) 1 15 0.80 20.00 2.70 108.48 12.0 85.0 

Soterrani Lavabo d'Homes P-1 (Lavabo de planta) 1 18 0.80 20.00 2.50 111.72 12.0 85.0 

Soterrani Vest -1 A (Vestíbul d'independencia) 1 15 0.80 24.00 3.30 144.65 3.0 85.0 

Soterrani Vest -1 B (Vestíbul d'independencia) 0 13 0.80 16.00 3.40 136.32 9.0 85.0 

Planta baixa Lavabo Homes 0 (Lavabo de planta) 0 11 0.80 8.00 4.10 131.41 0.0 85.0 

Planta baixa Lavabo Dones 0 (Lavabo de planta) 0 12 0.80 8.00 4.30 123.78 0.0 85.0 

Planta baixa Vest 0 (Vestíbul d'independencia) 0 14 0.80 28.00 4.10 164.01 0.0 85.0 

Sota Coberta Vest 4 (Vestíbul d'independencia) 0 16 0.80 24.00 4.20 148.13 2.0 85.0  
                                                                                                     146.00 
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La potència instal·lada de la nova il·luminació en aquest tram es de 146W. En la instal·lació 

antiga no es contemplava aquest índex i per tant la il·luminaria instal·lada era la següent. 
   P (W) 

       

Soterrani Lavabo de Dones P-1 (Lavabo de planta) 75.00 

Soterrani Lavabo d'Homes P-1 (Lavabo de planta) 75.00 

Soterrani Vest -1 A (Vestíbul d'independencia) 90.00 

Soterrani Vest -1 B (Vestíbul d'independencia) 90.00 

Planta baixa Lavabo Homes 0 (Lavabo de planta) 75.00 

Planta baixa Lavabo Dones 0 (Lavabo de planta) 75.00 

Planta baixa Vest 0 (Vestíbul d'independencia) 90.00 

Sota Coberta Vest 4 (Vestíbul d'independencia) 90.00  
  

L’antiga potència instal·lada al mateix sector era de 660W. Agafant aquest sector com a mostra  

de tota la potència instal·lada, podríem afirmar que amb la nova obtenim una reducció de un 

22,12% 

 

8.4 Contribució solar mínima d’aigua calenta Sanitària DB HE 4. 

 

Determinació de la radiació  

Per a obtenir la radiació solar efectiva que incideix sobre els captadors s'han tingut en compte 

els següents paràmetres:  

 

 

 

Dimensionat de la superfície de captació  

El dimensionat de la superfície de captació s'ha realitzat mitjançant el mètode de les corbes 'f' 

(F-Chart), que permet realitzar el càlcul de la cobertura solar i del rendiment mig per a 

períodes de càlcul mensuals i anuals.  

S'assumeix un volum d'acumulació equivalent, de forma aproximada, a la càrrega de consum 

diari terme mitjà. La superfície de captació es dimensiona per a aconseguir una fracció solar 

anual superior a el 70%, tal com s'indica a l'apartat 2.1, 'Contribució solar mínima', de la secció 

HE 4 DB-HE CTE.  

El valor resultant per a la superfície de captació és de 42.00 m², i per al volum de captació de 

3500 l.  
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Figura 50: Contribució mínima a l’hotel Solvi. 

 

L'energia produïda no supera, en cap mes, el 110% de la demanda de consum, i no hi ha 

una demanda superior al 100% per a tres mesos consecutius.  

La cobertura solar anual aconseguida mitjançant el sistema és igual al 70%.  
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9. Instal·lació del Gas. 

El dimensionament de la instal·lació receptora de gas és efectuat segons els criteris establerts 

en el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 

instruccions tècniques complementàries (ICG01 a ICG11), aprovat pel Reial Decret 919/2006, 

de 28 de juliol, segons el qual: 

Les instal·lacions receptores de gas amb subministrament a una pressió màxima d'operació 

(MOP) inferior o igual a 5 bar es realitzaran conforme a la norma UNE 60670-4:2005. 

 

Seguint aquest criteris la  instal·lació de GAS NATURAL de l’hotel Solvi tindrà aquestes 

característiques: 

 

Figura 51: Instal·lació de GAS NATURAL  a l’hotel Solvi. 
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10. Instal·lació Elèctrica. 

La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix a calcular la secció mínima 

normalitzada que satisfà simultàniament les tres condicions següents: 

a)Criteri de la intensitat màxima admissible o d'escalfament. La temperatura del 

conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, no ha de superar 

en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials que 

s'utilitzen per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les normes 

particulars dels cables i és de 70°C per a cables amb aïllaments termoplàstics i de 90°C 

per a cables amb aïllaments termostables. 

 

b) Criteri de la caiguda de tensió.: La circulació de corrent a través dels conductors 

ocasiona una pèrdua de potència transportada pel cable i una caiguda de tensió o 

diferència entre les tensions en l'origen i extrem de la canalització. Aquesta caiguda de 

tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en cada part de la instal·lació, 

amb l'objectiu de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel cable. 

 

c) Criteri per a la intensitat de curtcircuit: La temperatura que pot arribar al conductor 

del cable, com a conseqüència d'un curtcircuit o sobre intensitat de curta durada, no 

ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta durada (per menys de 5 

segons) assignada als materials utilitzats per l'aïllament del cable. Aquesta 

temperatura s'especifica en les normes particulars dels cables i és de 160°C per a 

cables amb aïllament termoplàstics i de 250°C per a cables amb aïllaments 

termostables. 

 

Els fusibles protegeixen als conductors de patir sobrecàrregues i curtcircuits. Es comprova que 

la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que: 

 

sent: 

Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 

In: Intensitat nominal del dispositiu de protecció, en A 

Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 

I2: Intensitat de funcionament de la protecció, en A. En el cas dels fusibles de tipus G 

es pren igual a1,6 vegades la intensitat nominal del fusible. 
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La distribució de les fases s'ha realitzat de manera que la càrrega està el més equilibrada 

possible. 

 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

1 CPM-1 - 49368.3 49368.3 49368.3 

1 Quadre individual 1 148104.9 49368.3 49368.3 49368.3 

 

Derivacions individuals 

  

Dades de càlcul 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

1 Quadre individual 1 148.10 22.88 RZ1-K (AS) 3x185+2x95 219.45 341.00 0.28 0.28  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Quadre individual 1 RZ1-K (AS) 3x185+2x95 
Conducte d'obra de 
fàbrica D=160 mm 

341.00 1.00 - 341.00 
 
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Quadre individual 1 RZ1-K (AS) 3x185+2x95 219.45 250 400.00 341.00 100 12.000 4.920 28.91 0.60 364.21 

 

Els resultats i procediments es poden trobar de manera més extensa al PROJECTE DE FINAL DE 
CARRERA. 
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11. Pressupost. 

 

A continuació disposem del resumen del pressupost total de l’obra de l’hotel Solvi.   

 RESUM DEL PRESSUPOST 

Capítol Import (€) 

1 Condicionament del terreny 44.616,44 

2 Estructures 153.144,44 

3 Façanes 123.599,24 

4 Particions 113.425,22 

5 Instal·lacions 580.316,81 

6 Aïllaments e impermeabilitzacions 81.135,20 

7 Cobertes 67.753,99 

8 Revestiments 170.186,22 

9 Senyalització i equipament 29.631,67 

10 Urbanització interior de la parcel·la 14.258,63 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 1.378.067,86 

          

El pressupost d'execució material és d’ UN MILIÓ TRES-CENTS SETANTA-VUIT MIL SEIXANTA-
SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS.  
 
El preu sembla desorbitat però aquest és el preu que tindria la construcció total de l’hotel 

Solvi. Lògicament també disposem del preu només de les instal·lacions on amb la nostra 

mostra d’estalvi teníem una reducció de consum d’un 22,12%.  

 

Total Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions :   580.316,81 
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12. Conclusions. 
 

Als apartats anteriors hem vist un conjunt de normes i procediments que ens dirigeixen en el 

disseny com a l’elecció de materials que conformen les part dels edificis, des de com han de 

ser els diàmetres de les canonades de l’aigua fins com hem de calcular la potència lumínica per 

contribuir a l’estalvi energètic.  

 

Tot aquest conjunt d’obligacions estan destinades a fer que l’edifici sigui el més confortable  

possible. Encara que algunes normes són molt exigents totes s’han redactat seguint el sentit 

comú. 

 

La introducció de sistemes d’il·luminació amb làmpades LED produeix al Solvi un estalvi 

important i també dóna la possibilitat de no modificar la instal·lació, només faria falta canviar 

la lluminària antiga per aquesta nova. 

 

La contribució solar mínima d’aigua calenta Sanitària, a més de ser una obligació es un recurs 

ple d’avantatges ja que es pot generar aigua calenta  per mitja del sol i sense connectar-nos a 

cap tipus d’endoll. Els rendiments dels captadors han incrementat al llarg de tota aquesta 

dècada i es preveu que continuaran augmentant, ara ronden una mitja d’un 70%. 

 

En la climatització també hem aconseguit grans resultats. La comprovació que hem fet, tant  

amb el programa LIDER com a CALENER VYP, recolza aquesta afirmació, encara que nosaltres 

ja vaticinàvem aquesta conclusió al trobar reduïdes les cargues tèrmiques. 

 

Aquesta i totes les altres afirmacions  ens fan veure que la construcció sostenible fa que els 

edificis gastin menys energia,  per tant menys despeses al seu subministrament energètic. 

 

En la reestructuració que ha patit l’hotel Solvi hem canviat: l’estructura, els tancaments, les 

instal·lacions i alguns accessos. Tot amb l’objectiu de ser més eficients no sols a nivell energètic 

sinó a nivell general.   

 

Veient el pressupost he arribat a la conclusió que els canvis són notables  però potser seria 

més barat construir un altre SOLVI al costat que reestructurar-lo. També només es podria  

modificar l’apartat d’instal·lacions on trobàvem una reducció d’un 22,12% de consum 

energètic. 

 

Encara que aquest preu espanti a tothom podem assegurar que els combustibles que fem 

servir ara no son combustibles inesgotables, per tant s’han d’utilitzar amb un sentiment 

responsable per poder conservar el planeta on vivim i el llegat de les nostres futures 

generacions. 
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