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RESUM  

L’objectiu d’aquest projecte es realitzar el disseny de les instal·lacions de 
il·luminació, protecció contra incendis, ventilació – climatització, del poliesportiu 
Fum d’ Estampa situat a l’Hospitalet de Llobregat. 

Per a el disseny instal·lació d’il·luminació s’utilitzarà el programa LUX-IEP, 
procurant que els nivells d’il·luminació siguin els correctes pels usos de cada 
estança. Per a el disseny de la instal·lació de protecció contra incendis i com es 
tracta d’un edifici de pública concurrència, la primera i principal preocupació es la 
protecció i ràpida evacuació dels ocupants, posant tots els mitjans possibles. 

Per al disseny de la instal·lació de climatització – ventilació (tant com per la 
piscina com per a la resta de l’edifici), es realitzarà el càlcul de carregues 
tèrmiques i estudi psicomètric, per aconseguir un càlcul pròxim a la realitat, 
trobant així la màquina correcta que proporcionarà unes condicions d’aire 
interiors molt properes a les de càlcul. S’utilitzaran diverses màquines 
climatitzadores per l’edifici i una màquina deshumectadora per a la sala de 
piscina. 

L’últim punt del projecte serà la realització d’un pressupost detallat i del plec de 
condicions tècniques. 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es realizar el diseño de las instalaciones de 
iluminación, protección contra incendios, ventilación – climatización, del 
polideportivo Fum d’Estampa situado en Hospitales de LLobregat. 

Para el diseño de la instalación de iluminación se utilizará el programa LUX-IEP, 
procurando que los niveles de iluminación sean los adecuados según el uso de 
cada estancia. Para el diseño de la instalación de protección contra incendios i 
como se trata de un edificio de pública concurrencia, la primera i principal 
preocupación es la protección i rápida evacuación de los ocupantes, poniendo 
todos los medios posibles. 

Para el diseño de la instalación de climatización – ventilación (para la piscina i 
para el resto del edificio), se realizará el calculo de cargas térmicas i el estudio 
psicrometrico, para conseguir un cálculo próximo a la realidad, encontrando asi 
la máquina correcta que proporcionara unas condiciones de aire interiores 
cercanas a las de calculo. Se utilizarán varias maquinas para climatizar el edifici i 
una maquina deshumectadora para la sala de piscina. 

El último punto del proyecto será la realización de un presupuesto detallado i el 
pliego de condiciones técnicas. 
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ABSTRACT 

This project's objective is to sell off the design of the illumination, protection 
facilities against fires, ventilation - air-conditioning, of the poly sports car Fum 
d'Estampa once was  placed in Hospitalet de Llobregat.  
LUX will utilize program itself in order to the design of the illumination 
installation - IEP, procuring that the illumination levels be (subj) the adequate 
according to the use out of every stance. I as handles of a building of public 
concurrence, the first principal I worry herself is In order to the design of the 
protective installation against fires the protection fast I the occupant's 
evacuation, putting all of the possible means. 
In order to the design of the air-conditioning installation - ventilation ( in order to 
the swimming pool in order to the rest of the building ), I will accomplish the 
thermal - loads calculation herself the study psychometric, to get a proximate 
calculation to the reality, finding thus the correct machine that he provide an air 
conditions interior close to them of calculation. The edifice I Will utilize several 
machines to air-condition  them selves a machine to dehumidifier in order to the 
swimming pool living-room. 
The project's last point will be a detailed budget's realization I the specifications 
technical.
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