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1 Objecte. 
 
 El projecte d’instal·lació de calefacció i aire condicionat de l’ALBERG DEL 
CARME, tracta d’un edifici històric (antigament era un convent) amb tres plantes 
clarament diferenciades i d’un dúplex adossat al conjunt, data del segle XIV. De 
mesures 65 m. x 13 m.(en la seva part més ample) i de tipologia aïllada, encarada 
l’entrada principal cap a l’oest, situada en la plaça del Milcentenari e inscrita en el barri 
vell de Manresa (província de Barcelona). Formant patrimoni històric en la mateixa 
plaça amb l’església del Carme. 
 
 El sistema d’instal·lació està format per: 
 

- Per a la instal·lació de calefacció: terra radiant per plaques solars (del 
70% de la potencia total) i amb una caldera de suport (30% de la 
potencia total). 

- Per a la instal·lació d’aire condicionat: fancoils, amb els seus 
elements de regulació i control, per cada habitació; subministrades 
per una planta refredadora d’aigua - aire.  

 
 En els dos casos s’utilitzaran circuits bitubulars. 
 
 L’edifici s’utilitza principalment  per  residència d’estudiants (el 50% de 
l’ocupació) durant el període escolar i d’alberg (50% a l’hivern i a l’estiu el 100% de 
l’ocupació, tenint gran repercussió les colònies d’estiu).  
 
 
2 Abast. 
 
 El projecte recull bàsicament el càlcul i el disseny corresponents a les dues 
instal·lacions independents, incloent, també, el dimensionament de les canonades i 
accessoris que son necessaris pel bon funcionament pel qual han estat dissenyats. 
 
 Tot l’edifici està calefactat i condicionat, tret dels locals no climatitzats que son: 

 
 Calefacció: 

o L’auditori. 
o Sala de calderes. 
o Magatzems. 
o L’escala. 

 
 Aire condicionat: 

o L’auditori. 
o Sala de calderes. 
o Magatzems. 
o L’escala. 
o Cuines. 
o Serveis. 
o Dutxes. 

 
 



 8

3 Antecedents. 
 

Les alternatives estudiades, comprenen els casos següents: 
 

- Instal·lació de radiadors. 
- L’ús de bomba de calor. 
- La instal·lació de conductes per aire. 
- Les plaques solars com a mitjà productor de calor.    

 
 
4 Normes i referències. 
 
4.1 Disposicions legals i normes adoptades 

La normativa tècnica aplicable en el projecte és: 
 

- UNE 9100:1986 Calderes de vapor. Vàlvules de seguretat. 
 
- UNE 53394:1992 IN Materials plàstics. Codi de instal·lació i maneig de tubs de 

PE per a conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 
 
- UNE 53399:1993 IN Plàstics. Codi de instal·lacions i maneig de tubs de 

policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) per a la conducció d’aigua a pressió. 
Tècniques recomanades. 

 
- UNE 53495:1995 IN Materials plàstics. Codi de instal·lació de tubs de 

polipropilé copolimer per a la conducció d’aigua fred i calenta a pressió. 
Tècniques recomanades. 

 
- UNE 60601:1993 Instal·lació de calderes a gas per a calefacció i/o aigua calenta, 

de potencia útil superior a 70 kW (60 200 kcal/h). 
 

- UNE 60601/1M:1996 Instal·lació de calderes a gas para calefacció i/o aigua 
calenta, de potencia útil superior a 70 kW (60 200 kcal/h). 

 
- UNE 86609:1985 Maquinaria frigorífica de compressió mecànica. 

Fraccionament de potencia. 
 

- UNE 94101:1986 Col·lectors solars tèrmics. Definicions i característiques 
generales. 

 
- UNE 74105-1:1990 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la 

verificació dels valors d’emissió acústica establerts per a màquines i equips. Part 
1: Generalitats i definicions. 

 
- UNE 74105-2:1991 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la 

verificació dels valors d’emissió acústica establerts per a màquines i equips. Part 
2: Mètodes per a valores establerts per a màquines individuals. 

 



 9

- UNE 74105-3: 1991 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la 
verificació dels valors d’emissió acústica establerts per a màquines i equips. Part 
3: Mètode simplificat (provisional) per a valors establerts per a lots de màquines. 

 
- UNE 74105-4: 1992 Acústica. Mètodes estadístics per a la determinació i la 

verificació dels valors d’emissió acústica establerts per a màquines i equips. Part 
4: Mètode per a valors establerts per a lots de màquines. 

 
- UNE 100000:1995 Climatització. Terminologia. 

 
- UNE 100000/1M:1997 Climatització. Terminologia. 

 
- UNE100001:1985 Climatització. Condiciones climàtiques per a projectes. 

 
- UNE 100002:1988 Climatització. Graus - dia base 15 graus C. 

 
- UNE 100010-1:1989 Climatització. Proves d’ajust i equilibrat. Part 1. 

Instrumentació. 
 

- UNE 100010-2:1989 Climatització. Proves d’ajust i equilibrat. Part 2. Mesures. 
 

- UNE 100010-3:1989 Climatització. Proves d’ajust i equilibrat. Part 3. Ajust i 
equilibrat. 

 
- UNE 100011:1991 Climatització. La ventilació per a una qualitat acceptable del 

aire en la climatització de los locals. 
 

- UNE 100014:1984 Climatització. Bases pel projecte. Condicions exteriors de 
càlcul. 

 
- UNE 100020:1989 Climatització. Sala de màquines. 

 
- UNE 100030:1994 IN Prevenció de la legionela en instal·lacions d’edificis. 

 
- UNE 100100:1987 Climatització. Codi de colors. 

 
- UNE 100151:1988 Climatització. Proves d’estanqueitat de xarxes de canonades. 

 
- UNE 100152:1988 IN Climatització. Suports de canonades. 

 
- UNE 100153:1988 IN Climatització. Suports antivibratoris. Criteris de selecció. 

 
- UNE 100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió. 

 
- UNE 100156:1989 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

 
- UNE 100157:1989 Climatització. Disseny de sistemes d’expansió. 

 
- UNE 100171:1989IN Climatització. Aïllament tèrmic. Materials y col·locació. 
- UNE 123001:1994 Xemeneies. Càlcul i disseny. 
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- UNE-EN ISO 7730:1996 Ambientes tèrmics moderats. Determinació dels 

índexs PMV i PPD i especificacions de les condiciones per a el benestar tèrmic. 
 

- I totes les referents al reglament de instal·lacions tèrmiques en edificis, el RITE. 
 

4.2 Bibliografia. 

 
- Reglament instal·lacions tèrmiques en edificis. Ed.: Ministeri de foment. 

- Catàleg Férroli.     Ed.: Férroli España S.A. 

- Catàleg Wirsbo.     Ed.: Uponor. 

- Catàleg Roca.      Ed.: Roca S.A. 

- Apunts del curs de formació professional:   “Fred i calor”    

 

4.3 Programes de càlcul. 

 
Els programes utilitzats en el càlcul de la instal·lació ha estat una versió gratuïta 

subministrada per la companyia FERROLI ESPAÑA, S.A. en la seva pagina web 
(www.ferroli.es): 

 
- Per calefacció: “Calefacció 2002”. (encara que és una versió domestica per 

potencies no superiors a 70 kW, hem pres cada planta com si fos una instal·lació 
individual, sumant-les totes al final) 

 
- Per aire condicionat: “Clima”. 

 
- Per el càlcul de plaques solars es disposa d’una fulla de càlcul subministrada pel 

tutor del projecte.  
 

 
5 Requisits de disseny. 
  

La necessitat per part de la direcció de l’alberg de poder subministrar un estat de 
confort, tant a l’hivern com a l’estiu, que es podria considerar d’hotel. La superfície útil 
necessitada per el client és d’uns 1600 m2. 
 
La normativa tècnica aplicable en el projecte és: 
 

• REBT, Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
• RITE, Reglament Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis. 

 
• Normes complementàries per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a 

Baixa Tensió: 
- Regulació de mesures d’aïllament de les instal·lacions elèctriques. 
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- Reglamentació de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el  

Subministrament d’Energia. 
 
• Seguretat i Higiene Laboral: Ordenança general de seguretat i higiene al treball. 

 
• Reglament de seguretat i higiene del treball. 

 
• Norma bàsica de l’edificació. Prevenció contra incendis (NBE-CPI). 

 
 Un requisit és que la instal·lació d’aire condicionat ha d’estar realitzat per 
fancoils, per que al ser una obra vella, si es fes amb conductes d’aire suposaria un cost 
important en conductes i en fals sostre, si es volgués aquesta opció. Per tant busquem el 
mínim cost de la instal·lació i la màxima producció. 
 
 Com que son dos circuits diferents necessitarem dos annexes de càlculs 
diferents, l’un per la calefacció i l’altre per l’aire condicionat. 
 
 
6 Anàlisi de les solucions. 
 
 Primer vam sospesar utilitzar una instal·lació de radiadors, ja que resulta el més 
normal, però com que volem el mínim cost i el mínim impacte visual (ja que és un 
edifici històric), ens va obligar a adoptar un sistema que no generes molt soroll, que 
gastes poc i que no es veies; per tant ens vam decidir a utilitzar terra radiant (que en el 
nostre cas ja està instal·lat en l’edifici) per plaques solars (que estan subvencionades per 
la generalitat cosa que afavoreix a l’alberg ja que pertany a aquesta administració) . 
  
 En la instal·lació d’aire condicionat vam sospesar la idea de l’aire com a mitjà 
condicionador, però com que això reportaria un fals sostre o un manteniment al sostre, 
ens vam decidir pels fancoils, que al ser com radiadors (sabent que abans hem dit que 
no usarem radiadors per l’impacte visual, però en aquest cas no queda més remei que 
fer-ho perquè dintre de lo dolent, és el menys dolent) queden més a l’abast de possibles 
reparacions.    
 
 També en l’auditori vam pensar de posar-ho com una habitació més en l’edifici, 
però és una part de l’alberg que s’usa en contades ocasions, per això vam decidir no 
climatitzar-lo.  
 
 La planta refredadora podia ser oberta o tancada i ens vam decantar per la 
tancada ja que Manresa és una ciutat amb molta pols i pol·len (dels arbres del riu), això 
podria provocar l’obstrucció d’alguns dels accessoris.  
 
 
7 Resultats finals. 

 
La instal·lació de calefacció constarà només de caldera de gas, per tant excloem 

les plaques, com ja hem exposat en l’annex següent. 
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Com veiem en els plànols de plantes (plànols 1, 2, 3 i 4) només s’ha enumerat la 
meitat de l’edifici ja que l’altre meitat es exactament igual (només varien algunes 
mides); encara que en els mateixos plànols ja està descrit d’aquesta manera. 

 
El terra radiant (plànols 5, 6, 7 i 8) l’instal·larà una empresa especialitzada amb 

aquests tipus d’instal·lacions. Els càlculs de les canonades de calefacció les farà la 
pròpia empresa esmentada anteriorment. 

 
No s’han dibuixat els serpentins del terra radiant (plànols 5, 6, 7 i 8), per que el 

radi de gir de la corba del serpentí depèn dels diàmetres de les canonades. A més 
quedaria una mica atapeït ja que serien moltes línies en poc espai.   

  
 La instal·lació elèctrica de les màquines, dels fancoils i de la centraleta 
electrònica va a càrrec també, d’una empresa especialitzada. Si calgués també es podria 
comptar en el pressupost, però aquest no es el cas. 
 
 En la sala de calderes (plànol 9) les bombes estan posades d’una manera una 
mica peculiar, i això es deu a que la sala es una mica petita i la caldera es bastant gran 
en comparació amb la sala. També es fa d’aquesta manera per que siguin fàcilment 
accessibles. 
 
 L’esquema de principi (plànols 10 i 20) no està a escala ja que es simplement un 
esquema, que no es res més que un dibuix molt simplificat de com va la instal·lació.  
 
 Els fancoils (plànols 11, 12, 13 i 14) son de la marca Ferroli i depenen de la 
necessitat tèrmica de cada habitació, van des de 900 fins a les 6000 fr/h (sense ser 
aquestes les potencies exactes). Els fancoils incorporen de fabrica vàlvules de tres vies, 
que com es lògic, no estan en els esmentats plànols. 
 
 En els isomètrics (plànols 15, 16, 17 i 18) el sistema d’eixos x, y i z, estan 
dibuixats amb uns angles de 30, 120 i 90º respectivament  
 

En la terrassa (plànol 19) les bombes estan instal·lades sota teulat per evitar 
possibles desperfectes per la climatologia, així com també per evitar que s’oxidin molt 
més ràpid que a la intempèrie. 
 
 
8 Ordre de prioritat entre els documents bàsics. 
 
 Per tal d’evitar possibles discrepàncies durant la execució d’aquest projecte, 
l’autor defineix l’ordre de prioritat entre els documents bàsics dels que en consta 
segons: 

1- Plec de condicions 

2- Plànols 

3- Memòria 

4- Pressupost 
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9 Relació d’habitacions. 
 
 Per no crear confusions en els fulls de càlcul, posem la relació d’aquests amb els 
dels plànols de planta, per tant, tenim: 
 

 Plànol nº1: 
o Nº1 correspon en els fulls de càlculs a hall. 
o Nº2 correspon en els fulls de càlculs a serveis. 
o Nº3 correspon en els fulls de càlculs a cuina. 
o Nº4 correspon en els fulls de càlculs a menjador. 
o Nº5 correspon en els fulls de càlculs a sala estar. 
 

 Plànol nº2: 
o Nº1 correspon en els fulls de càlculs a menjador. 
o Nº2 correspon en els fulls de càlculs a rebedor duplex. 
o Nº3 correspon en els fulls de càlculs a cuina duplex. 
o Nº4 correspon en els fulls de càlculs a direcció i adm. 
o Nº5 correspon en els fulls de càlculs a dormitori esq. 
o Nº6 correspon en els fulls de càlculs a dormitori dreta. 
o Nº7 correspon en els fulls de càlculs a rebedor. 
o Nº8 correspon en els fulls de càlculs a dutxa. 
o Nº9 correspon en els fulls de càlculs a bany adaptat. 
 

 Plànol nº3: 
o Nº1 correspon en els fulls de càlculs a dúplex hab. D1. 
o Nº2 correspon en els fulls de càlculs a dúplex hab. D2. 
o Nº3 correspon en els fulls de càlculs a bany dúplex. 
o Nº4 correspon en els fulls de càlculs a serveis d. resi. 
o Nº5 correspon en els fulls de càlculs a serveis h. resi. 
o Nº6 correspon en els fulls de càlculs a dorm.4 dalt resi. 
o Nº7 correspon en els fulls de càlculs a passadís resi. 
o Nº8 correspon en els fulls de càlculs a dorm.4baix resi esq. 
o Nº9 correspon en els fulls de càlculs a dorm. petit resi. 
o Nº10 correspon en els fulls de càlculs a sala ord. resi. 
o Nº11 correspon en els fulls de càlculs a sala estar. 
 

 Plànol nº4: 
o Nº1 correspon en els fulls de càlculs a sala estudis. 
o Nº2 correspon en els fulls de càlculs a dorm4 dalt resi. 
o Nº3 correspon en els fulls de càlculs a dorm2 dalt resi. 
o Nº4 correspon en els fulls de càlculs a dor2 dalt resi. 
o Nº5 correspon en els fulls de càlculs a dorm4 baix resi. 
o Nº6 correspon en els fulls de càlculs a dorm2 baix resi. 
o Nº7 correspon en els fulls de càlculs a dor2 baix resi. 
o Nº8 correspon en els fulls de càlculs a dorm. dalt alb. 

 
En els plànols 3 i 4 les habitacions es repeteixen per l’alberg, per tant, la 

denominació es manté també per l’alberg.   


