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A. Càlculs  

A.1. Càlculs electricitat 

A.1.1 Fórmules 

Circuits monofàsics: 

θcos⋅
=

U
PI  

On,  

I= Intensitat [A] 

P= Potència de càlcul [W] 

U= Tensió de línia [V] 230 V 

cos θ= factor de potència 

 

u = 
SUC
PL
⋅⋅
⋅⋅2

 

On, 

u= caiguda de tensió (cdt) [V] 

L= longitud de la línia (m) 

P= Potència de càlcul 

K= Conductivitat del Coure [Ω-1] 

U= Tensió de línia [V] 

Per la intensitat màxima admissible s’ha utilitzat com a referència la ITC-BT 19, apartat 2.2.3 
taula 1 que es presenta a continuació. La caiguda de tensió s’ha pres com a màxim de 1,5 % 
perquè es tracta d’una derivació individual, tal i com s’ha explicat a la memòria. El tipus de 
conductor és el cable de coure de amb aïllament XLPE (columna 6). 
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Taula A.1. Intensitats admissibles (A) al aire 40ºC. Nº de conductors amb càrrega i naturalesa d’aïllament 

 

A.1.2. Taula de resultats 

 

Taula A.2. Taula de resultats de la instal·lació elèctrica 
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A.2. Càlculs climatització 

A.2.1. Fórmules 

Per fer el càlcul de les càrregues tèrmiques, s’ha dissenyat un full de càlcul que utilitza les 
següents fórmules: 

 

Càrregues a través de parets, terres i sostre: 

TKAQsen Δ⋅⋅=  

On,  Q= càrrega per transmissió (W) 

 A= Superfície de tancament (m2) 

K= Coeficient global de transmissió (W/m2ºC), tabulat segons el material del que 
estigui fet. 

 TΔ = Diferència de temperatures (ºC) 

 

Càrregues a través de superfícies de vidre 

• Transmissió per conducció - convecció 

q= K (Te – Tl) 

 q= càrrega tèrmica (W) 

 K= Coeficient global de transmissió (W/m2ºC) 

 Te= Temperatura exterior (ºC) 

 Tl= Temperatura local (ºC) 

• Transmissió de calor per radiació 

Existeixen taules que proporcionen els valors d’aportació a través del vidre, en funció 
de la latitud i de l’hora del dia. 
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Càrrega deguda a la ventilació 

La quantitat de calor sensible i latent aportat com càrrega en forma  instantània s’obté com: 

• Càrrega sensible: 

)( lp TTeCVventQsen −⋅⋅⋅= ρ   

Qsen= Càrrega sensible (W) 

Cp= Calor específic de l’aire (J/kgºC) 

Te= Temperatura exterior (ºC) 

Tl= Temperatura local (ºC) 

• Càrrega latent 

Qlat= Vvent·ρ·hfg·(We- Wl) 

Q= càrrega latent (W) 

hfg= calor latent de canvi de fase (J/kg) 

We= relació d’humitat de l’aire exterior (kg/kg) 

Wl= relació d’humitat de l’aire del local (kg/kg) 

Vvent= cabal de ventilació (m3/s) 

ρ = densitat de l’aire de ventilació (kg/m3) 

Càrregues per infiltracions 

Aire que entra en la instal·lació per diferència de pressions entre l’interior i l’exterior. 

Depenent del tipus de tancament s’acostuma a agafar els següents valors: 

 Qualitat de tancament dolenta: + de 45 m3/h 

Qualitat de tancament regular: 15 m3/h – 45 m3/h 

 Qualitat de tancament bona: 0 a 15 m3/h 
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A.2.2 Taula de resultats: 

 

Taula A.3. Càlcul de càrregues frigorífiques 
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Taula A.4. Càlcul de calefacció 
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A.3 Projecte enllumenat 

A.3.1. Llum artificial 
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A.3.2. Llum artificial i natural 
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B. Plànols  

B.1. Llistat de plànols 

1. Situació i emplaçament 

2. Distribució d’espais i mobiliari 

3. Plànol d’instal·lacions: Electricitat 

4. Plànol d’instal·lacions: Telecocomunicacions 

5. Plànol d’instal·lacions: Fontaneria 

6. Plànols d’instal·lacions: Contraincendis  

7. Plànols d’instal·lacions: Climatització 

8. Plànol d’instal·lacions: Esquema unifilar 

9. Imatges interior del taller (I) 

10. Imatges interior del taller (II) 

11. Imatges interior del taller (III) 


