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RESUM
El present projecte té la finalitat de realitzar una instal·lació de baixa tensió, una
instal·lació mediambiental, una instal·lació de ventilació i una de contra incendis
d’un edifici destinat a vivendes i aparcament.
El propòsit de la part d’electrificació és realitzar un estudi per a la instal·lació de
baixa tensió d’un edifici destinat a vivendes i un aparcament.
S’adequaran les instal·lacions al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, posant
atenció als tipus i característiques dels conductors i espais de risc com els banys.
Es farà un estudi de càlculs de potència per tal de realitzar la instal·lació amb
una dimensió basada en la potència que s’haurà previst; escollint els tipus
d’electrificació segons si és bàsica o elevada.
També es realitzarà els diferents càlculs de seccions pels trams d’instal·lacions
que parteixen des de l’escomesa i que finalitzen a l’interior de cada habitatge, de
serveis comuns o de aparcament. Al final del projecte s’afegirà els esquemes
unifilars de cada instal·lació.
Per tal de complir amb la normativa d‘edificació de nous edificis es farà una
instal·lació de captadors solar per escalfar l’aigua domèstica de cada vivenda,
així com la instal·lació de ventilació i contra incendis de l’aparcament. Realitzant
els càlculs pertinents a cada una de les instal·lacions.

RESUMEN
El presente proyecto tiene la finalidad de realizar una instalación de baja tensión,
una instalación medioambiental, una instalación de ventilación y una de contra
incendios de un edificio destinado a viviendas y aparcamiento.
El propósito de la parte de electrificación es realizar un estudio para la instalación
de baja tensión d’un edifici destinado a viviendas y un aparcamiento.
Se adecuarán las instalaciones al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
poniéndole atención a los tipos y características de los conductores y espacios de
riesgo como los baños.
Se realizará un estudio de cálculos de potencia para realizar la instalación con
una dimensión basada en la potencia que se habrá previsto; escogiendo el tipo
de electrificación según si és básica o elevada.
También se realizarán los distintos cálculos de secciones para los tramos de
instalaciones que parten de la acometida y que finalizan en el interior de cada
vivienda, de servicios comunes o de aparcamiento. Al final del proyecto se
añaden los esquemas unifilares de cada instalación.
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Para cumplir con la normativa de edificación de nuevos edificios se realizará una
instalación de captadores solares para calentar el agua doméstica de cada
vivienda, así como la instalación de ventilación y contra incendios del
aparcamiento. Realizando los calculos correspondientes a cada una de las
instalaciones.

ABSTRACT
The goal of this project is to carry out a low tension installation, an
environmental installation and finally a ventilation and fire-prevention installation
for an apartment building with a car park area.
The intention of the electrification part is to undertake a study for the low tension
installation in the apartment building with the car park area.
The installations will meet the “Reglamento Electrónico de Baja Tension” rules,
with especial attention to the different types of wires and also to those areas of a
bigger risk like bathrooms.
A study on power calculation will be prepared to be able to carry out an
installation based on the expected power. It will allow to choose a specific
electrification, either a basic one or a high one.
Another calculation study will be made: the one for sections of those installations
that start at the service head and finish inside the apartments, inside common
areas or in the car park area. Diagrams of each single-wired installation will be
added to the project.
To be able to meet with the current requirements for new buildings, a thermal
solar installation to heat domestic water will be installed, as well as a ventilation
system and a fire prevention system for the car park area, carrying out the
specific calculations for each one of them.
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CAPÍTOL 1:
INTRODUCCIÓ I
EMPLAÇAMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ

El present projecte tindrà una vigència de 60 dies a partir de la seva data
d’entrega, és a dir a partir del dia 12 de gener de 2009.
El present projecte serà d’una instal·lació d’un edifici destinat a vivendes, locals
comercials i aparcament i estarà ubicat a la ciutat de Barcelona. Aquest edifici es
troba orientat directament a sud, ideal per a la instal·lació de plaques solars.
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CAPÍTOL 2:
OBJECTIU DEL PROJECTE

2.1. Introducció
Aquest projecte té l’objectiu de fer la instal·lació d’electrificació, de contra
incendis, de ventilació del pàrquing i instal·lació de plaques solars tèrmiques per
escalfar l’aigua, d’un edifici destinat a 40 vivendes situat a Barcelona.
El projecte tindrà diferents temes a tractar; l’electrificació d’un edifici destinat a
vivendes i locals comercials, la seva instal·lació mediambiental de plaques solars
tèrmiques i la instal·lació de contra incendis i ventilació del aparcament.

2.2. Projecte d’electrificació de l’habitatge
El propòsit d’aquest apartat és realitzar un estudi per a la instal·lació elèctrica
d’un edifici destinat a habitatges.
S’adequaran les instal·lacions al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, que
està en vigor des del setembre del 2003, posant atenció als tipus i
característiques dels conductors i espais de risc com els banys o la cuina.
Es farà un estudi de càlculs de potència per tal de realitzar la instal·lació amb
una dimensió basada en la potència que s’haurà previst.
També es realitzarà els diferents càlculs de seccions pels trams d’instal·lacions
que parteixen des de l’escomesa i que s’aniran derivant en diferents circuits per
tot l’habitatge. Al final del projecte s’afegirà els esquemes unifilars de l’edifici.
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2.3. Projecte medi ambiental
L’objectiu d’aquest apartat és realitzar l’estudi d’estalvi d’energia segons ens
marca el RITE i el CTE. L’objectiu principal és que una part de les fonts d’energia
provingui d’energies renovables, en aquest cas energia solar tèrmica per a aigua
sanitària.
Es realitzarà un estudi de la potència necessària per escalfar l’aigua de tots els
habitatges per poder fer una previsió de les plaques a instal·lar, acumuladors,
tuberies, etc.

2.4. Projecte d’electrificació de l’aparcament
L’objecte d’aquest projecte, és la realització de les instal·lacions de Baixa Tensió,
corresponents a l’aparcament d’un edifici destinat a vivendes, aquest està format
per dues plantes soterrani.
Es farà un estudi de càlculs de potència per tal de realitzar la instal·lació amb
una dimensió basada en la potència que s’haurà previst. També es realitzarà els
diferents càlculs de seccions pels trams d’instal·lacions que parteixen des de
l’escomesa i que deriven a la zona de l’aparcament.

2.5. Projecte de protecció contra incendis
L’objectiu del present apartat serà definir els diferents aparells a instal·lar per a
la detecció, avís i extinció en cas d’incendi en el pàrquing.
Es calcular quants dispositius s’han de col·locar i a on s’han de d’instal·lar.
Aquest apartat es realitzarà segons ens marca el RITE i el CTE.

2.6. Projecte de ventilació
L’objectiu d’aquest apartat serà realitzar la ventilació del pàrquing calculant
quina haurà de ser la velocitat de l’aire requerida per a ventilar segons la
superfície que tenim.
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CAPÍTOL 3:
NORMATIVA A SEGUIR

3.1. Electrificació
Ens basarem amb el que està establert al Reglament de Baixa Tensió (RBT) del
Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002, així com les normes UNE
corresponents. Del RBT ens fixarem amb les següents:
ITC-BT- 10 Previsió de càrregues per a subministres de baixa tensió.
ITC-BT- 12 Instal·lacions d’enllaç. Esquemes.
ITC-BT- 13 Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció.
ITC-BT- 14 Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació.
ITC-BT- 15 Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals.
ITC-BT- 17 Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de
comandament i protecció. Interruptor de control de potència.
ITC-BT- 18 Instal·lacions de posta a terra.
ITC-BT- 19 Prescripcions generals.
ITC-BT- 20 Sistemes d’instal·lació.
ITC-BT- 22 Protecció contra sobreintensitats.
ITC-BT- 23 Protecció contra sobretensions.
ITC-BT- 24 Protecció contra contactes directes i indirectes.
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ITC-BT- 25 Número de circuits i característiques.
ITC-BT- 27 Locals que contenen una banyera o dutxa.
ITC-BT- 28 Instal·lacions en locals de pública concurrència.
ITC-BT- 44 Receptors per enlluernant.
ITC-BT- 47 Motors.

3.2. Instal·lació mediambiental
Aquesta instal·lació es basarà en el l’article 15 del CTE (Codi Tècnic d’Edificació).
Aquest document té per objectiu establir regles i procediments que permeten
complir les exigències bàsiques d’estalvi d’energia. Les seccions d’aquest
document bàsic (DB) corresponen a les exigències bàsiques HE 1 i HE 5:
HE 1 Limitació de la demanda energètica.
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.
En aquest projecte ens centrarem sobretot en el HE 1, HE 2 i HE 4.
També seran d’obligat compliment les normes UNE corresponents i el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), i les seves Instruccions
Tècniques Complementaries (ITE).
Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic
per la baixa tensió.
Ens haurem de fixar també amb el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de
Catalunya i amb l’Ordenança Municipal de la ciutat de Barcelona, on també ens
parla de la contribució mínima d’energia solar tèrmica.

3.3. Contra incendis
Ens basarem en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) del
Real Decret 1027/2007, el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) Document Bàsic SI
(Seguretat en cas d’incendi) i amb les normes UNE corresponents, d’obligat
compliment.

3.4. Ventilació de l’aparcament
Ens basarem amb el que digui el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
(RITE) del Real Decret 1027/2007 i amb l’Ordenança municipal de Barcelona.
Complirem també el que ens digui NBE-CPI-96. També haurem de complir amb
les normes UNE corresponents:

- 11 -

Roger Cervantes i Domènech

UNE 100 011 Climatització: ventilació per una qualitat acceptable de l’aire
en la climatització de locals.
UNE 100 040: protecció de les vies d’evacuació mitjançant pressurització.
UNE 100 230 Ventiladors: recomanacions per l’acoblament al sistema de
distribució.
UNE 100 165 Climatització: extracció de fums i ventilació de cuines.
UNE 100 Climatització: ventilació d’aparcaments
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CAPÍTOL 4:
CARACTERÍSTIQUES DE
L’EDIFICI

L’edifici que serà estudi d’aquest projecte està format per una planta baixa,
soterrani -1, soterrani -2, 5 plantes tipus i una planta terminal, composat per 3
escales (A, B i C), 7 locals comercials i aparcament, amb la següent distribució:
Planta soterrani -2: destinada a l’aparcament i als trasters.
Planta soterrani -1: destinada a l’aparcament i als trasters.
Planta baixa: la planta baixa està composta de set locals comercials i una
zona comunitària.
Plantes d’habitatges: l’edifici està format per 3 escales (A, B i C), té cinc
plantes tipus destinades a habitatges, cada planta està formada per set
habitatges de diferents dimensions i distribució, més una planta terminal
formada per cinc pisos, 40 habitatges en total.
Escala A: cinc plantes tipus amb tres habitatges cada una i una planta
terminal amb dos pisos, 17 habitatges en total.
Escala B: cinc plantes tipus amb dos habitatges cada una i una planta
terminal amb un pis, 11 habitatges en total.
Escala C: cinc plantes tipus i una planta terminal amb dos habitatges per
planta, 12 habitatges en total.
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A la següent taula podem veure totes les superfícies d’aquest edifici:
Taula 1. Relació entre habitatges, locals i aparcament i superfícies
Descripció

Superfície
(m2)

Aparcament planta soterrani -2

763,86

Aparcament planta soterrani -1

763,86

Local 1, planta Baixa

81,68

Local 2, planta Baixa

30,23

Local 3, planta Baixa

30,84

Local 4, planta Baixa

65,15

Local 5, planta Baixa

52,42

Local 6, planta Baixa

48,08

Local 7, planta Baixa

67,03

Escala A Habitatge 1r, 1a

63,67

Escala A Habitatge 1r, 2a

77,39

Escala A Habitatge 1r, 3a

66,46

Escala A Habitatge 2n, 1a

63,67

Escala A Habitatge 2n, 2a

77,39

Escala A Habitatge 2n, 3a

66,46

Escala A Habitatge 3r, 1a

63,67

Escala A Habitatge 3r, 2a

77,39

Escala A Habitatge 3r, 3a

66,46

Escala A Habitatge 4t, 1a

63,67

Escala A Habitatge 4t, 2a

77,39

Escala A Habitatge 4t, 3a

66,46

Escala A Habitatge 5è, 1a

63,67

Escala A Habitatge 5è, 2a

77,39
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Escala A Habitatge 5è, 3a

59,55

Escala A Habitatge 6è, 1a

79,34

Escala A Habitatge 6è, 2a

82,90

Escala B Habitatge 1r, 1a

76,89

Escala B Habitatge 1r, 2a

76,71

Escala B Habitatge 2n, 1a

76,89

Escala B Habitatge 2n, 2a

76,71

Escala B Habitatge 3r, 1a

76,89

Escala B Habitatge 3r, 2a

76,71

Escala B Habitatge 4t, 1a

76,89

Escala B Habitatge 4t, 2a

76,71

Escala B Habitatge 5è, 1a

76,89

Escala B Habitatge 5è, 2a

76,71

Escala B Habitatge 6è, 1a

55,51

Escala C Habitatge 1r, 1a

76,89

Escala C Habitatge 1r, 2a

76,71

Escala C Habitatge 2n, 1a

76,89

Escala C Habitatge 2n, 2a

76,71

Escala C Habitatge 3r, 1a

76,89

Escala C Habitatge 3r, 2a

76,71

Escala C Habitatge 4t, 1a

76,89

Escala C Habitatge 4t, 2a

76,71

Escala C Habitatge 5è, 1a

76,89

Escala C Habitatge 5è, 2a

76,71

Escala C Habitatge 6è, 1a

55,51

Escala C Habitatge 6è, 2a

48,08
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Es tracta doncs, d’un edifici de 40 habitatges, amb una instal·lació de serveis
comuns que engloba un vestíbul, les escales comunitàries, cambres de serveis i
tres ascensors. L’aparcament està emplaçat en les plantes soterranis, on també
estan situats els trasters que s’alimentaran mitjançant el propi comptador elèctric
de l’aparcament.
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CAPÍTOL 5:
ELECTRIFICACIÓ DE
L’EDIFICI

5.1. Introducció
Es tracta d’un edifici de 40 habitatges distribuïts en tres escales, amb una
instal·lació de serveis comuns que engloba un vestíbul, les escales comunitàries,
cambres de serveis i tres ascensors. L’aparcament està emplaçat en les plantes
soterranis, on també estan situats els trasters que s’alimentaran mitjançant el
propi comptador elèctric de l’aparcament.
En el present projecte dividirem la instal·lació elèctrica en tres parts, una per a
cada escala, ja que la potència a contractar seria molt elevada per fer una sola
instal·lació per a les tres escales. Així doncs a continuació farem una descripció per
a cada una de les concentracions:
Taula 2. Descripció de les diferents concentracions
ESCALA A
Concentració 1

Superfícies (m2)

Escala A Habitatge 1r, 1a

63,67

Escala A Habitatge 1r, 2a

77,39
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Escala A Habitatge 1r, 3a

66,46

Escala A Habitatge 2n, 1a

63,67

Escala A Habitatge 2n, 2a

77,39

Escala A Habitatge 2n, 3a

66,46

Escala A Habitatge 3r, 1a

63,67

Escala A Habitatge 3r, 2a

77,39

Escala A Habitatge 3r, 3a

63,67

Escala A Habitatge 4t, 1a

77,39

Escala A Habitatge 4t, 2a

66,46

Escala A Habitatge 4t, 3a

63,67

Escala A Habitatge 5è, 1a

77,39

Escala A Habitatge 5è, 2a

59,55

Escala A Habitatge 5è, 3a

79,34

Escala A Habitatge 6è, 1a

82,90

Escala A Habitatge 6è, 2a

66,46

Local 1, planta Baixa

81,68

Local 2, planta Baixa

30,23

Local 6, planta Baixa

48,08

Local 7, planta Baixa

67,03

Serveis comuns escala A
ESCALA B
Concentració 2
Escala B Habitatge 1r, 1a

76,89

Escala B Habitatge 1r, 2a

76,71

Escala B Habitatge 2n, 1a

76,89

Escala B Habitatge 2n, 2a

76,71

Escala B Habitatge 3r, 1a

76,89
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Escala B Habitatge 3r, 2a

76,71

Escala B Habitatge 4t, 1a

76,89

Escala B Habitatge 4t, 2a

76,71

Escala B Habitatge 5è, 1a

76,89

Escala B Habitatge 5è, 2a

76,71

Escala B Habitatge 6è, 1a

55,51

Local 3, planta Baixa

30,84

Local 5, planta Baixa

52,42

Serveis comuns escala B
ESCALA C
Concentració 3
Escala C Habitatge 1r, 1a

76,89

Escala C Habitatge 1r, 2a

76,71

Escala C Habitatge 2n, 1a

76,89

Escala C Habitatge 2n, 2a

76,71

Escala C Habitatge 3r, 1a

76,89

Escala C Habitatge 3r, 2a

76,71

Escala C Habitatge 4t, 1a

76,89

Escala C Habitatge 4t, 2a

76,71

Escala C Habitatge 5è, 1a

76,89

Escala C Habitatge 5è, 2a

76,71

Escala C Habitatge 6è, 1a

55,51

Escala C Habitatge 6è, 2a

48,08

Local 4, planta Baixa

65,15

Serveis comuns escala C
Aparcament comunitari
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Tal i com em dit anteriorment hi haurà tres concentracions diferents, una per cada
escala, la qual cosa vol dir que tindrem una centralització de comptadors per a
cada escala.

5.2. Previsió de la potència
Tal com diu la ITC-BT-10, apartat 2.1, la càrrega màxima per habitatge depèn
del grau d’utilització que es desitgi arribar. S’estableixen els següents graus
d’electrificació: bàsica (5750 W) i elevada (9200 W).
En el present projecte es consideraran que totes les vivendes tindran una
previsió de potència de 5750 W, d’electrificació bàsica, degut a que no hem
previst la instal·lació de grans equips electrodomèstics com aire condicionat, ni
cap instal·lació domòtica.
Per calcular la càrrega corresponent al conjunt de vivendes haurem d’aplicar un
factor de simultaneïtat, tal i com ens indica l’apartat 3.1. de la ITC-BT-10.
Tal i com ens diu l’apartat 3 de la ITC-BT-16, les concentracions de comptadors
no poden superar una potència de 150 kW, així doncs procedirem a fer la
previsió de potències per a cada concentració.

5.2.1. Previsió de la potència escala A
Càrrega corresponent al conjunt d’habitatges
Tot seguit es procedirà al càlcul de la potència del conjunt d’habitatges de la
centralització de l’escala A.
Segons la Instrucció ITC-BT 10, apartat 3.1, la càrrega corresponent a un conjunt
de vivendes s’obtindrà multiplicant la mitja aritmètica de les potències màximes
previstes per a cada habitatge, per el coeficient de simultaneïtat indicat en la
següent taula, segons el número de vivendes.
Taula 3. Coeficient de simultaneïtat segons número de vivendes
Nº de vivendes
(n)

Coeficient de
simultaneïtat

Nº de vivendes
(n)

Coeficient de
simultaneïtat

1

1

12

9,9

2

2

13

10,6

3

3

14

11,3

4

3,8

15

11,9

5

4,6

16

12,5

6

5,4

17

13,1

7

6,2

18

13,7

8

7

19

14,3
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9

7,8

20

14,8

10

8,5

21

15,3

11

9,2

n>21

15,3+(n-21)·0,5

Observant la taula anterior podem dir que el coeficient de simultaneïtat a aplicar
en un conjunt de 17 habitatges és del 13,1.
Així doncs la potència total, a preveure, pel conjunt de 17 habitatges, sabent que
totes les vivendes tindran una electrificació bàsica (5750 W), serà de:
5750 x 13,1 = 75325 W

Potència total del conjunt de 17 habitatges

75.325 W

Càrrega corresponent als locals comercials
Seguint la Instrucció ITC-BT 10, apartat 3.3, es preveurà una potència mínima
de 100 W/m2, de superfície de local, amb un mínim, 3.450 W
El càlcul de potència prevista per cada local serà de:
Taula 4. Càlcul de potències dels locals de l’escala A
Superfície
Locals

(m2)

Potència
Total (W)

local 1

81,67

8167

local 2

30,23

3450

local 6

48,08

4808

local 7

67,03

6703

Potència total del conjunt de locals comercials
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Càrrega corresponent als serveis comuns de l’edifici
La potència prevista per als serveis comuns serà la següent:

Potència prevista de serveis comuns

17.370 W

Tot seguit seleccionarem la potència a contractar; aquesta la trobarem a la taula
de potències normalitzades que tenim a continuació:
Taula 5. Potències normalitzades

La potència a contractar dels serveis comuns, segons l’anterior taula amb
subministrament trifàsic de 230/400 V serà de:

Potència total de serveis comuns

20.785 W

Sumant les potències considerades i exposades del conjunt d’habitatges, locals
comercials, aparcament i serveis comuns, ens resulta, segons es pot comprovar
una potència total:

Potència total a considerar en escala A
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5.2.2. Previsió de la potència escala B
Càrrega corresponent al conjunt d’habitatges
Tot seguit es procedirà al càlcul de la potència del conjunt d’habitatges de la
centralització de l’escala B.
Tal i com em dit anteriorment, segons la Instrucció ITC-BT 10, apartat 3.1, la
càrrega corresponent a un conjunt de vivendes s’obtindrà multiplicant la mitja
aritmètica de les potències màximes previstes per a cada habitatge, per el
coeficient de simultaneïtat indicat en la taula 3 del subapartat anterior, segons el
número de vivendes.
Observant la taula 3 del subapartat anterior podem dir que el coeficient de
simultaneïtat a aplicar en un conjunt de 11 habitatges és del 9,2.
Així doncs la potència total, a preveure, pel conjunt de 11 habitatges, amb
electrificació bàsica (5750 W), serà de:
5750 x 9,2 = 52900 W

Potència total del conjunt de 11 habitatges

52.900 W

Càrrega corresponent als locals comercials
Seguint la Instrucció ITC-BT 10, apartat 3.3, es preveurà una potència mínima
de 100 W/m2, de superfície de local, amb un mínim, 3.450 W
El càlcul de potències del locals és el següent:
Taula 6. Càlcul de potències dels locals de l’escala B
Superfície
Locals

(m2)

Potència
Total (W)

local 3

30,84

3450

local 5

52,42

5242

Potència total del conjunt de locals comercials

8.692 W

Càrrega corresponent als serveis comuns de l’edifici
La potència prevista per als serveis comuns serà la següent:

Potència prevista de serveis comuns
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Tot seguit seleccionarem la potència a contractar; aquesta la trobarem a la taula
5 de potències normalitzades que tenim al subapartat anterior. Així doncs la
potència a contractar dels serveis comuns, segons la taula amb subministrament
trifàsic de 230/400 V serà de:

Potència total de serveis comuns

17.321 W

Sumant les potències considerades i exposades del conjunt d’habitatges, locals
comercials, aparcament i serveis comuns, ens resulta, segons es pot comprovar
una potència total:

Potència total a considerar en escala B

78.913 W

5.2.3. Previsió de la potència escala C
Càrrega corresponent al conjunt d’habitatges
Tot seguit es procedirà al càlcul de la potència del conjunt d’habitatges de la
centralització de l’escala C.
Segons la Instrucció ITC-BT 10, apartat 3.1, i observant la taula 3 del subapartat
5.2.1, podem dir que el coeficient de simultaneïtat a aplicar en un conjunt de 12
habitatges, amb grau d’electrificació bàsica és de 9,9.
Així doncs la potència total, a preveure, pel conjunt de 12 habitatges serà de:
5750 x 9,9 = 56925 W
Potència total del conjunt de 12 habitatges

56.925 W

Càrrega corresponent als locals comercials
Seguint la Instrucció ITC-BT 10, apartat 3.3, es preveurà una potència mínima
de 100 W/m2, de superfície de local, amb un mínim, 3.450 W.
El càlcul de potències del local és el següent:
Taula 7. Càlcul de potències dels locals de l’escala C
Superfície
Locals

(m2)

Potència
Total (W)

local 4

65,15

6515
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Potència total del conjunt de locals comercials

6.515 W

Càrrega corresponent als serveis comuns de l’edifici
La potència prevista per als serveis comuns serà la següent:

Potència prevista de serveis comuns

14.770,8 W

Tot seguit seleccionarem la potència a contractar; aquesta la trobarem a la taula
5 de potències normalitzades que tenim al subapartat 5.2.1. Així doncs la
potència a contractar dels serveis comuns, segons la taula amb subministrament
trifàsic de 230/400 V serà de:

Potència total de serveis comuns

17.321 W

Càrrega corresponent a l’aparcament
Seguint la Instrucció ITC-BT 10, apartat 3.4. es preveurà una potència mínima
de 20 W/m2, donada l’existència d’una ventilació forçada en aquesta planta
Taula 8. Càlcul de potències de l’aparcament
Superfície
Aparcament

(m2)

Potència
Total (W)

Plantes -1 i -2

1522,05

30554,4

La potència prevista per l’aparcament serà la següent:

Potència prevista aparcament

30.554,8 W

Tot seguit seleccionarem la potència a contractar; aquesta la trobarem a la taula
5 de potències normalitzades que tenim al subapartat 5.2.1. Així doncs la
potència a contractar de l’aparcament, segons la taula amb subministrament
trifàsic de 230/400 V serà de:

Potència total de l’aparcament

31.177 W

Sumant les potències considerades i exposades del conjunt d’habitatges, locals
comercials, aparcament i serveis comuns, ens resulta, segons es pot comprovar
una potència total:
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Potència total a considerar en escala C

111.938 W

5.3. Subministrament de l’energia elèctrica
Tal com indica la ITC-BT-10 apartat 6, les empreses distribuïdores estaran
obligades a efectuar el subministrament de forma que permeti el funcionament
de qualsevol receptor monofàsic de potència major o igual a 5750 W a 230 V fins
a 14490 W a 230 V.

5.3.1. Empresa Subministradora
L’empresa subministradora de l’energia elèctrica, serà FECSA-ENDESA que
proporcionarà una tensió de 230/400 V en forma trifàsica més neutre.
Com indica el REBT, article 13, si en cas de que la previsió de càrregues fos
superior als 50 kVA o que la demanda de potència d’un nou subministrament
sigui superior a aquesta potència, la propietat del immoble haurà de reservar un
local destinat la instal·lació d’un centre de transformació.
En el nostre cas, degut a que tenim una potència de més de 50 kVA, en l’edifici
s’haurà de reservar un espai per tal d’instal·lar un centre de transformació, que
anirà a càrrec de l’empresa subministradora. Aquest centre de transformació
serà de 400 kW degut a què tenim una potència total de 310 kW. Serà un model
PFU de la marca Ormazabal, en els annexes es mostra la seva fitxa de
característiques.

5.4. Escomesa
L’escomesa és la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la
caixa o caixes generals de protecció o unitat funcional equivalent.
Atenent al seu traçat, al sistema d’instal·lació i a les característiques de la xarxa,
les escomeses poden ser:
Aèria: posada sobre la façana o tibada sobre pal.
Subterrània: amb entrada i sortida o amb derivació.
Mixtes: aèrio-subterrànies.
En aquest estudi no considerarem, en cap moment aquesta escomesa, com a
objecte d’aquest projecte, donat que és total responsabilitat de la Companyia
Subministradora, tant en el seu càlcul, com en la seva execució.
En aquest projecte es considerarà que l’escomesa és subterrània.

5.5. Instal·lació d’enllaç
Segons la ITC-BT-12, apartat 1, la instal·lació d’enllaç és aquella que uneix la
caixa general de protecció amb la instal·lació interior o receptores de l’habitatge.
Les parts de que constitueixen la instal·lació d’enllaç són:
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Caixa General de Protecció (CGP).
Línia General d’Alimentació (LGA).
Elements per a la ubicació de Comptadors (CC).
Derivació Individual (DI).
Caixa per a l’Interruptor de Control de Potència (ICP).
Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP).

5.5.1. Esquema per més d’un usuari
En el nostre cas la col·locació dels comptadors es farà de forma centralitzada en
més d’un lloc, cada escala tindrà la seva pròpia centralització. Per tant, tal i com
ens diu l’apartat 2.2.3. de la ITC-BT-12, el següent esquema és d’aplicació en el
cas de centralitzacions de comptadors de forma distribuïda mitjançant
canalitzacions elèctriques prefabricades, que compleixin el que esta establert en
la norma UNE-EN 60439-2.

Figura 1. Esquema per a varis usuaris amb comptadors en forma
centralitzada en més d’un lloc.
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On:
1. Xarxa de distribució.
2. Escomesa.
3. Caixa general de protecció.
4. Línia general d’alimentació.
5. Interruptor general de maniobra.
6. Caixa de derivació.
7. Emplaçament de comptadors.
8. Derivació individual.
9. Fusible de seguretat.
10. Comptador.
11. Caixa per interruptor de control de potència.
12. Dispositius generals de comandament i protecció.
13. Instal·lació interior.

5.6. Caixa General de Protecció
Són les caixes on s’ubiquen els elements de protecció de les línies generals
d’alimentació.
En el nostre cas, que l’edifici té un centre de transformació en l’interior (situat a
la planta baixa), tal i com ens diu l’apartat 1 de la ITC-BT-13, els fusibles del
quadre de baixa tensió d’aquest centre podran utilitzar-se com a protecció de la
línia general d’alimentació, desenvolupant la funció de caixa general de protecció
(CGP). En aquest cas, la propietat i el manteniment de la protecció seran de
l’empresa subministradora.
Quan l’escomesa sigui subterrània s’instal·larà sempre un nínxol en la paret, que
es tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10
segons UNE-EN 50102, revestida exteriorment d’acord amb les característiques
de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposant d’una tanca o candau
normalitzat per l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es trobarà
a un mínim de 30 cm del terra.
Serà una caixa on es col·locaran tres fusibles de 250 A en el cas de les escales A
i C, i tres fusibles de 160 A en el cas de l’escala B i una borna seccionable pel
conductor neutre.
Amb aquesta C.G.P., s’inicia la instal·lació interior, essent aquesta mateixa caixa
i tota la instal·lació que parteix d’ella, responsabilitat de la propietat de l’edifici i
també de projectista i instal·lador elèctric que la realitzi.
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5.7. Línia general d’alimentació
Tal i com ens indica la ITC-BT-14, la línia general d’alimentació és aquella que
enllaça la CGP amb la centralització de comptadors. D’una mateixa línia general
d’alimentació poden fer-se derivacions per diferents centralitzacions de
comptadors.
El traçat de la línia general d’alimentació serà el més curt i rectilini possible,
discorrent per zones d’ús comú. Les dimensions d’altres tipus de canalitzacions
hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%.
Quan la línia general d’alimentació passi verticalment ho farà per l’interior d’un
conducte d’obra de fàbrica empotrat o adossat al forat de l’escala per llocs
comuns. S’evitaran les corbes, els canvis de direcció i la influència tèrmica
d’altres canalitzacions de l’edifici. Aquest conducte serà registrable i precintable
en cada planta, i s’establiran tallafocs cada tres plantes com a mínim i les seves
parets tindran una resistència al foc de RF 120 segons NBE-CPI-96. Les tapes de
registre tindran una resistència al foc mínima, RF 30. Les dimensions mínimes
del conducte seran de 30 x 30 cm i es destinarà únicament i exclusivament a
allotjar la línia general d’alimentació i el conductor de protecció.
Els conductors a utilitzar, tres de fase i un de neutre, seran de coure o alumini,
unipolars i aïllats, sent la seva tensió assignada 0.6/1 kV. Els cables seran no
propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
La secció dels cables haurà de ser uniforme en tot el seu recorregut i sense
empalmes, exceptuant les derivacions realitzades en l’interior de caixes per
l’alimentació de centralitzacions de conductors. La secció mínima serà de 10 mm2
en coure o 16 mm2 en alumini.
Per el càlcul de la secció dels cables es tindrà en compte tant la màxima caiguda
de tensió permesa, com la intensitat màxima admissible.
La caiguda de tensió màxima permesa serà:
Per línies generals d’alimentació destinades a comptadors totalment
centralitzats: 0.5%.
Per línies generals d’alimentació destinades a centralitzacions parcials de
comptadors: 1%.
La intensitat màxima admissible a considerar serà la fixada en la UNE 20460-5523 amb els factors de correcció corresponents a cada tipus de muntatge,
d’acord amb la previsió de potències establertes en la ITC-BT-10.
En el nostre projecte hi haurà tres línies generals d’alimentació (LGA), una per a
cada escala. La LGA es realitzarà mitjançant cable de coure d’una tensió
d’aïllament de 0,6/1 kV. lliure d’halògens i circularà tal i com s’expressa en el
plànol de distribució de la planta baixa, pel fals sostre existent dels vestíbuls
comunitaris. A continuació mostrarem les seccions de cada línia general
d’alimentació per a cada escala:
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Taula 9. Seccions línia general d’alimentació
Escala

Secció LGA

Escala A

3x150+95 mm2

Escala B

3x70+35 mm2

Escala C

3x95+50 mm2

En tota la seva longitud aquesta línia s’instal·larà dins de safata de PVC cega
amb tapa, que circularà un tram pel sostre de la planta aparcament, i altre tram,
pel fals sostre de la planta baixa i en el seu recorregut s'evitaran corbes tancades
o canvis bruscs de direcció.
En cap punt del seu recorregut, no es col·locarà cap caixa de derivació, o altre
mitjà que permeti la connexió a aquesta línia de qualsevol derivació.

5.8. Centralització de comptadors
Segons la ITC-BT-16 del RBT, els comptadors i altres dispositius per a la mesura
de l’energia elèctrica podran estar ubicats en: mòduls, panells o armaris.
Aquesta centralització haurà de permetre de forma directa la lectura del
comptador i interruptors horaris, així com la resta dels dispositius de mesura,
quan sigui precís. Les parts transparents que permetin la lectura directa hauran
de ser resistents als raigs ultraviolats.
Els cables tindran una tensió assignada de 450/750 V i conductors de coure de
classe 2 segons la norma UNE 21022, amb un aïllament sec, i seran no
propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda (lliures
d’halògens).
Quan s’utilitzin mòduls o armaris, aquests hauran de disposar de ventilació
interna per evitar condensacions sense que disminueixi el seu grau de protecció.
En el present projecte hi haurà una centralització de comptadors per a cada
escala.
La Concentració de comptadors elèctrics, segons la instrucció ITC-BT 16, apartat
2.2, donat que conté més de 16 comptadors, s’emplaçarà en un local destinat
exclusivament a aquest fi; estarà situat al vestíbul de la planta baixa del edifici i
serà de fàcil accés, tal com s’observa en el plànol de distribució de planta baixa.
Segons la ITC-BT-16, apartat 2.2.1, el local ha de tenir una altura mínima de
2,30 m i una amplada mínima en les parets ocupades pels comptadors de 1,50
m; la distància entre la paret on s’instal·len fins al primer obstacle serà d’un
mínim de 1,10 m; i la distància entre els laterals d’aquesta concentració i les
seves parets confrontant serà de 20 cm. La porta d’accés obrirà cap l’exterior i
disposarà d’unes mesures no inferiors a 0,70x2 m.
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Seguint amb el mateix apartat 2.2.1 de la ITC-BT-16, aquest local estarà situat a
la planta baixa, serà de fàcil i lliure accés, tal com portal o recinte de portaria, i
el local mai pot coincidir amb el d’altres serveis tals com sala de calderes,
concentracions de comptadors d’aigua o gas, sales de màquines, etc. Aquest
local mai servirà de pas ni d’accés a altres locals.
El local on allotgem la concentració de comptadors disposarà d’un punt de llum,
accionat per interruptor, una presa de corrent d’usos diversos, i una llumenera
autònoma d’emergència, que proporcionarà un nivell lumínic mínim de 5 lux
durant una hora.
Tal i com ens diu l’apartat 3 de la mateixa ITC, les concentracions de comptadors
estaran concebudes per a allotjar els aparells de mesura, comandament, control i
protecció de totes i cada una de les seves derivacions individuals que s’alimenten
des de la pròpia centralització.
Seguint am el mateix apartat, la col·locació de la centralització de comptadors es
realitzarà de tal manera que de la part inferior fins al terra hi hagi una distància
mínima de 0,25 m i que el quadrant de lectura de l’aparell de mesura situat més
alt que no superi el 1,80 m.
Segons la instrucció ITC-BT 16 apartat 3, cadascuna de les concentracions de
comptadors, estaran formades elèctricament per les següents unitats funcionals:
Unitat funcional d’interruptor general de maniobra
La seva funció es deixar fora de servei, en cas de necessitat, tota la centralització
de comptadors. Aquesta unitat s’instal·larà en una envoltant de doble aïllament
independent, que contindrà un interruptor de tall omnipolar, d’obertura en
càrrega i que garanteixi que el neutre no sigui tallat abans que els altres pols.
S’instal·larà entre la línia general d’alimentació i l’embarrat general de la
concentració de comptadors.
Aquest interruptor general de maniobra (IGM) serà, com a mínim, 160A, per a
previsions de potència fins a 90kW i de 250A, per a les superiors a aquesta fins a
150kW. Així doncs, en el nostre cas, col·locarem un IGM de 160A en la
concentració de l’escala B i en les concentracions de les escales A i C en
col·locarem un de 250A a cada una.
Unitat funcional d’embarratge general i fusibles de seguretat
Aquesta unitat conté l’embarrat general de la concentració i els fusibles de
seguretat corresponents a tots els subministres que estiguin connectats a ella.
Disposarà d’una protecció aïllant que eviti contactes accidentals amb l’embarrat
general a l’accedir als fusibles de seguretat.
Disposarem d’un fusible de seguretat per cada derivació individual amb un valor
de 63 A pels habitatges i de 80 A pels serveis comuns. Aquest fusible ens
protegeix la línia que va des de l’embarrat fins a la caixa de proteccions de cada
derivació.
Unitat funcional de mesura
Aquesta unitat conté els comptadors, interruptors horaris i/o dispositius de
comandament per a la mesura de l’energia elèctrica.
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Unitat funcional d’embarratge de protecció i borns de sortida
Aquesta unitat conté l’embarrat de protecció on es connectaran els cables de
protecció de cada derivació individual, així com els borns de sortida de les
derivacions individuals. L’embarrat de protecció haurà d’estar senyalitzat amb el
símbol normalitzat de posta a terra i connectat a terra.

5.9. Derivació Individual
La ITC-BT-15 ens defineix la derivació individual com la part de la instal·lació
que, partint de la línia general d’alimentació, subministra energia elèctrica a una
instal·lació d’usuari. S’inicia en l’embarrat general i comprèn els fusibles de
seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandaments i
protecció.
Cada derivació individual serà totalment independent de les derivacions
corresponents a altres usuaris.
En el cas d’edificis destinats principalment a vivendes les derivacions individuals
hauran de discórrer per zones d’ús comú.
Les derivacions individuals, circularan en aquest edifici per l’interior d’un calaix
d’obra existent junt l’ascensor comunitari, de mesures 0,65x0,30 m (degut a que
tenim entre 13 i 24 derivacions individuals) segons ens indica la següent taula:
Taula 10. Dimensions mínimes de la canalització o conducte d’obra de
fàbrica

DIMENSIONS (m)
AMPLADA L (m)
Profunditat Profunditat
Número de
derivacions

P = 0,15 m P = 0,30 m
una fila

dues files

Fins 12

0,65

0,5

13 - 24

1,25

0,65

25 - 36

1,85

0,95

36 - 48

2,45

1,35

Segons la Instrucció ITC-BT 15, apartat 2, aquest calaix d’obra serà totalment
exclusiu per aquest fi, no podent circular per ell cap altre tipus de instal·lació; les
parets que l’envolten seran d’un grau de resistència al foc RF120, i es deixaran
tapes de registre a cada pis d’una altura mínima de 0,30 m, i a una distància del
sostre de 0,20 m, amb un grau de protecció al foc de RF30, tal com s’observa el
croquis adjunt.
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Figura 2. Croquis calaix d’obra
Es deixarà instal·lat un tub de reserva per cada deu derivacions individuals o
fracció, des de les concentracions de comptadors fins a les vivendes o locals, per
poder atendre fàcilment a possibles ampliacions.
Segons la instrucció ITC-BT 15, apartat 3, els conductors a utilitzar seran de
coure o alumini amb una tensió assignada de 450/750 V, no propagadors
d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, (lliures d’halògens).
Circularan sota tub de P.V.C., corrugat reforçat, grau de protecció 7, de diàmetre
exterior mínim 32 mm, segons la instrucció ITC-BT 21.
Per cada derivació individual circularà un fil de comandament per possibilitar
l’aplicació de diferents tarifes. Els cables tindran la secció especificada a
continuació pels cables polars, neutre i protecció, i de 1,5 mm2 pel fil de
comandament; Els colors dels conductors seran negre, marró o gris pel
conductor de fase, blau pel conductor neutre i groc verd pel conductor de
protecció o terra.
Per al càlcul de la secció dels conductors es tindrà en compte el següent:
1. La demanda prevista per cada usuari, que serà com a mínim la fixada per la

ITC-BT-10, i que la seva intensitat està controlada pels dispositius privats de
comandament i protecció.
2. La caiguda de tensió màxima admissible serà:

a) Per al cas de comptadors concentrats en més d’un lloc: 0,5%.
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b) Per al cas de comptadors totalment concentrats: 1%.
c) Per el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari
en que no existeix línia general d’alimentació: 1,5%.
Per acomplir la instrucció ITC-BT 15, apartat 3, que fixa una caiguda de tensió
màxima del 1%, en les derivacions individuals, corresponents a comptadors
totalment concentrats i tal com es justifica en la taula de càlculs adjunta al
termini d’aquesta memòria; en l’escala A realitzarem la primera planta, la segona
i les portes 1 i 2 de la tercera planta amb un conductor de 2x10+10 mm2 i a
partir de la quarta planta i la porta 3 de la tercera planta utilitzarem una secció
de 2x16+16 mm2. Els serveis comuns tindran un conductor de 4x6+6 mm2 i en
els locals utilitzarem una secció de 4x10+10 mm2.
En l’escala B realitzarem els habitatges de la concentració amb conductor de
secció, en el cas de les plantes 1, 2 i 3, de 2x10+10 mm2, en el cas de les
plantes 4, 5 i 6 la secció del conductor serà de 2x16+16 mm2, els serveis
comuns amb un conductor de 4x6+6 mm2 i en els locals utilitzarem una secció
de 4x10+10 mm2.
En l’escala C realitzarem els habitatges de la concentració amb conductor de
secció, en el cas de les dues primeres plantes, de 2x10+10 mm2, en el cas de les
plantes 3, 4, 5 i 6 la secció del conductor serà de 2x16+16 mm2, els serveis
comuns amb un conductor de 4x6+6 mm2 i en el local utilitzarem una secció de
4x10+10 mm2. L’aparcament tindrà una secció de 4x10+10 mm2.

5.10. Dispositius generals
comandament i protecció

i

individuals

de

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a prop
possible del punt d’entrada de la derivació en el local o habitat de l’usuari tal com
diu la instrucció ITC-BT-17. En habitatges i en locals comercials i industrials en
els que procedeixi, es col·locarà una caixa pel interruptor de control de potència,
immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment independent i
precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin
els dispositius generals de comandament i protecció.
En habitatges, s’haurà de preveure la situació dels dispositius de comandament i
protecció al costat de la porta d’entrada, i no podrà col·locar-se en dormitoris,
banys, etc. L’altura a la qual es situaran aquests dispositius, mesurada des del
nivell del terra, estarà compresa entre 1,4 i 2 metres, per als habitatges.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció s’ubicaran en el
interior d’un o varis quadres de distribució d’on partiran els circuits interiors.
L’embolcall pel interruptor de control de potència serà precintable, i les seves
dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa horària a
aplicar.
Aquests dispositius seran com a mínim:
Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu
accionament manual i que estigui dotat d’elements de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent del
interruptor de control de potència.
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Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits; excepte que la protecció contra contactes
indirectes s’efectuï mitjançant altres dispositius.
Dispositiu de tall omnipolar, destinats a la protecció contra les
sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits interior de l’habitatge
o local.
Dispositius de protecció contra sobretensions si fos necessari.

5.11. Protecció contra sobreintensitats
Tal i com ens diu l’apartat 1 de la ITC-BT-22, tot circuit estarà protegit contra els
efectes de les sobreintensitats que es poden presentar, per això la interrupció
d’aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per a
les sobreintensitats previsibles.
Les sobreintensitats poden estar motivades per:
Sobrecàrregues degudes als aparells d’utilització o defectes d’aïllament de
gran impedància.
Curtcircuits.
Descàrregues atmosfèriques.
Les normes de protecció són: alfabètica:
a) Protecció contra sobrecàrregues. El límit d’intensitat de corrent admissible
en un conductor ha de quedar garantida per el dispositiu de protecció
utilitzat.
b) Protecció contra curtcircuits. En l’origen de tot circuit es col·locarà un
dispositiu de protecció contra curtcircuits que la seva capacitat de tall
estarà d’acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el
punt de la seva connexió.
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits han de situar-se
en el punt en el que es produeix un canvi, tal com una variació de la secció, de la
naturalesa o sistema d’instal·lació, que produeixi una reducció del valor de la
corrent admissible dels conductors.
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues podran situar-se aigües avall
del canvi que s’ha dit anteriorment si la part del cablejat situat entre el punt del
canvi i el dispositiu de protecció no inclou ni derivacions ni preses de corrent i
compleix com a mínim una de les següents condicions:
Es troba protegida contra curtcircuits.
La seva longitud no supera els 3 metres, està realitzada de manera que
redueix al mínim el risc de curtcircuit, i està instal·lada de manera que es
redueix el mínim risc d’incendi o perill per a les persones.
S’exigirà sempre una coordinació i selectivitat entre els interruptors de protecció
per tal de que primer actuï l’interruptor més proper al punt on s’ha produït la
sobrecàrrega o curtcircuit.
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5.12. Protecció contra les sobretensions
Segons la ITC-BT-23, apartat 3, es poden distingir dos tipus de sobretensions:
Les produïdes com a conseqüència de la descàrrega directe del raig.
Les degudes a la influència de la descàrrega llunyana del raig,
commutacions de la xarxa, defectes de la xarxa, efectes inductius,
capacitius…
En la següent taula es podrà observar quatre categories de sobretensions
diferents, indicant a cada cas el nivell de tensió suportada a impulsos segons la
tensió nominal de la instal·lació:
Taula 11. Categories de sobretensions

Categoria I: s’aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i e estan
destinats a ser connectats a la instal·lació elèctrica fixa. En aquest cas, les
mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la
instal·lació fixa o entre la instal·lació fixa i els equips, amb objecte de
limitar les sobretensions un nivell específic (ordinadors, equips electrònics
molt sensibles…).
Categoria II: s’aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació
elèctrica fixa (electrodomèstics, eines portàtils…).
Categoria III: s’aplica als equips i materials que formen part de la
instal·lació elèctrica fixa i a altres equips pels quals es requereix un alt
nivell de viabilitat (armaris de distribució, embarrats, paramenta,
canalitzacions…).
Categoria IV: s’aplica als equips i materials que es connecten en l’origen
de la instal·lació o molt propers, aigües a dalt del quadre de distribució
(comptadors, aparells de telemesura…).
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5.13. Protecció
indirectes

contra

contactes

directes

i

5.13.1. Protecció contra contactes directes
Segons la ITC-BT-24, apartat 3, aquesta protecció consisteix en prendre les
mesures destinades a protegir les persones contra els perills que poden derivarse d’un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics.
Els medis a utilitzar són habitualment els següents:
Protecció per aïllament de les parts actives.
Protecció per mitjà de barreres o envolupants.
Protecció per mitjà d’obstacles.
Protecció per posta fora d’abast per allunyament.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.

5.13.2. Protecció contra contactes indirectes
Segons la ITC-BT-24, apartat 4, aquesta protecció s’aconsegueix mitjançant
l’aplicació de les mesures següents:
Protecció per tall automàtic de l’alimentació: està destinat a impedir que
una tensió de contacte, de valor suficient, es mantingui durant un temps
tal que pugui resultar un risc.
Protecció per utilització d’equips de la classe II o per aïllament equivalent.
Protecció en locals o emplaçaments no conductors.
Protecció mitjançant connexions equipotencials no connectades a terra.
Protecció per separació elèctrica.

5.14. Número de circuits interiors de l’habitatge
i característiques
Segons la ITC-BT-25, apartat 2.1, els circuits de protecció privats constaran amb
un mínim de:
Un interruptor general automàtic de tall omnipolar amb
manual, d’intensitat nominal mínima de 25 A i dispositius
contra sobrecàrregues i curtcircuits. L’interruptor general és
del interruptor per al control de potència i no es pot substituir

accionament
de protecció
independent
per aquest.

Un o varis interruptors diferencial que garantissin la protecció contra
contactes indirectes de tots els circuits, amb una intensitat diferencialresidual màxima de 30 mA i intensitat assignada superior o igual que la
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del interruptor general. Quan s’utilitzin interruptors diferencials en sèrie,
s’haurà de garantir que tots els circuits queden protegits davant
d’intensitats diferencials-residuals de 30 mA com a màxim, podent-se
instal·lar altres diferencials d’intensitat superior a 30 mA en sèrie, sempre
que es compleixi l’anterior.
Dispositius de protecció contra sobretensions, en el cas que sigui
necessari.
Segons l’apartat 2.3 de la ITC-BT-25 i sabent que les nostres vivendes tenen un
grau d’electrificació bàsica, els tipus de circuits independents seran els indicats a
continuació i estaran protegits cada un d’ells per un interruptor automàtic de tall
omnipolar amb accionament manual i dispositius de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuits.
Taula 12. Circuits necessaris per una electrificació bàsica
ELECTRIFICACIÓ
BÀSICA
C1

Circuit de distribució interna, destinat a alimentar els
punts d’il·luminació.

C2

Circuits de distribució interna, destinat a presses de
corrent d’ús general i frigorífic.

C3

Circuit de distribució interna, destinat a alimentar la
cuina i el forn.

C4

Circuit de distribució internat, destinat a alimentar la
rentadora, el rentaplats i el termo elèctric.

C5

Circuit de distribució interna, destinat a alimentar les
presses de corrent de les cambres de bany, així com
les bases auxiliars de la cuina.

Segons l’apartat 3 de la mateixa ITC, en la taula que es mostra a continuació es
relacionen els circuits mínims previstos amb les seves característiques
elèctriques. Aquesta taula ens descriu la secció mínima per a cada circuit segons
els seus punts màxims d’utilització, així com la intensitat mínima del interruptor
automàtic i els seus factors de simultaneïtat i d’utilització.
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Ja que la nostra instal·lació d’interior de vivendes fa referència a una
electrificació bàsica, només ens haurem de fixar en els circuits C1, C2, C3, C4 i
C5. En cas de superar els punts d’utilització o preses per circuit haurem de
desdoblar el circuit pertinent.
Els punt d’utilització seran els descrits a continuació, i responen a l’especificat en
la instrucció ITC-BT 25, apartat 4, que ens marca el nombre mínim de punts de
utilització de cada estança.
Es tindrà especial compte en la col·locació d’endolls múltiples al costat de les
preses de televisió, i es mantindrà la distància de 50 cm, per a la col·locació
d’endolls fora dels àmbits de l’aigüera i l’encimera.
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Taula 14. Punts d’utilització mínims

Degut a que en les nostres vivendes amb grau d’electrificació bàsica no tenim els
circuits 8, 9 i 10 destinats a calefacció, aire condicionat i assecadora,
respectivament; per tant, no serà necessària la seva instal·lació.
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5.15. Quadre
comandament

general

de

protecció

i

El quadre general de protecció i comandament estarà situat en el punt més
proper possible de l’entrada de la derivació individual corresponent, junt a la
porta d’entrada de l’habitatge i es col·locarà segons s’indica en l’esquema adjunt:

Figura 3. Quadre general de protecció i comandament

El calibratge del PIA corresponent a cada circuit, és realment la protecció dels
conductors que integren aquest circuit; es a dir:
Si un circuit està realitzat amb conductor de secció 1,5 mm2, que té una
intensitat màxima admissible de 15 Ampers, l’interruptor magnetotèrmic de
protecció, serà de 10 A, per que mai pugui circular pel conductor una intensitat
de corrent superior a la seva màxima admissible; de la mateixa manera, un cable
de 2,5 mm2, amb una intensitat màxima admissible de 21 A., estarà protegit, per
un PIA de 16 A; el cable de 4 mm2, amb una intensitat màxima admissible de 27
A., per un PIA de 20 A., i el cable de 6 mm2, amb una intensitat màxima de 36
A., per un PIA de 25 A.
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5.15.1. Quadre
habitatge

general

de

protecció

i

comandament

interior

En total, en l’edifici, tenim 40 habitatges distribuïts en les tres escales, a
continuació mostrem els dispositius del quadre general de protecció i
comandament d’una vivenda tipus.
Està compost per un interruptor de control de potència de 25 A, un interruptor
general automàtic de 25 A amb protecció contra sobretensions, un interruptor
diferencial generals de 40 A amb sensibilitat de 30 mA, que protegeix els 5
circuits de la instal·lació. Cada circuit estarà protegit per un PIA que en el circuit
C1 serà de 10 A, en el C2 i C5 de 16 A, en el C3 de 25 A i en el C4 de 20 A, tal i
com s’observa en l’esquema unifilar adjunt a aquesta memòria.
En el nostre cas, per la decisió de dotar a aquests habitatges d’un grau
d’electrificació bàsica, els dispositius generals de comandament i protecció seran:
Un interruptor general automàtic amb protecció de sobretensions, II, de
25 A.
Un interruptor diferencial bipolar d’una intensitat nominal de 40 A i
sensibilitat de 30 mA que controlarà tots els circuits.
Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria.
En total l’habitatge disposarà doncs, de 5 circuits:
Taula 15. Circuits interior habitatge
Circuit C1
Circuit C2

Encarregat de la il·luminació, alimentat amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Aquest està comandant els endolls de usos diversos i
frigorífic amb línia de 2x2,5+2,5 mm2

Circuit C3

Per a cuina i forn, amb línia de 2x6+6 mm2.

Circuit C4

Destinat a la rentadora, amb una línia de 2x4+4 mm2.

Circuit C5

Destinat als endolls dels banys, amb línia de 2x2,5+2,5
mm2.

5.15.2. Quadre general de protecció i comandament serveis comuns
escala A
Està compost per un interruptor de control de potència de 30 A, un interruptor
general automàtic de 30 A amb protecció contra sobretensions, dos interruptor
diferencial generals de 40 A amb sensibilitat de 30 mA i 4 interruptors
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diferencials generals de 40 A amb sensibilitat de 300 mA, que es distribueixen de
la següent manera:
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 30 mA pels circuits: C5
(enllumenat d’emergència escala A), C3 (enllumenat vestíbuls escala A) i
C2 (enllumenat escala A).
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 30 mA pels circuits: C6 (endolls
d’usos diversos) i C4 (enllumenat cambres comptadors 1).
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 300 mA per cada circuit que va al
subquadre de l’ascensor 1 (C1), al subquadre RITI (C8), al subquadre de
RITS (C9) i al d’energia solar 1 (C7); és a dir en total 4 diferencials.

Cada circuit estarà protegit per un PIA que serà de 10 A en els circuits C2, C3,
C4, C7, C8 i C9; PIA de 16 A pels circuits C1 i C6; un de 6 A pel circuit C5; tal i
com s’observa en l’esquema unifilar adjunt a aquesta memòria.
En aquest cas els dispositius generals de comandament i protecció seran:
Un interruptor general automàtic amb protecció de sobretensions, II, de
30 A.
Sis interruptors diferencials, dos amb una intensitat nominal de 40 A i
sensibilitat de 30 mA i els altres quatre d’una intensitat nominal de 40 A i
sensibilitat de 300 mA.
Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria.
En total els serveis comuns de l’escala A disposarà doncs, de 9 circuits:
Taula 16. Circuits serveis comuns escala A
Circuit C1
Circuit C2
Circuit C3
Circuit C4
Circuit C5
Circuit C6

Encarregat del subquadre de l’ascensor 1, alimentat amb
línia de 4x6+6 mm2
Encarregat de l’enllumenat de l’escala A amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Destinat a l’enllumenat
2x1,5+1,5 mm2

dels

vestíbuls

amb

línia

de

Destinat a l’enllumenat de cambres de comptadors 1 amb
línia de 2x1,5+1,5 mm2
Per a l’enllumenat d’emergència amb línia de 2x1,5+1,5
mm2
Encarregat dels endolls amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
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Circuit C7

Per el subquadre d’energia solar 1 amb línia de 4x6+6 mm2

Circuit C8

Per el subquadre RITI amb línia de 4x6+6 mm2

Circuit C9

Per el subquadre RITS amb línia de 4x6+6 mm2

5.15.3. Quadre general de protecció i comandament serveis comuns
escala B
Està compost per un interruptor de control de potència de 25 A, un interruptor
general automàtic de 25 A amb protecció contra sobretensions, dos interruptor
diferencial generals de 40 A amb sensibilitat de 30 mA i dos interruptors
diferencials generals de 40 A amb sensibilitat de 300 mA, que es distribueixen de
la següent manera:
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 30 mA pels circuits: C7
(enllumenat d’emergència escala B), C4 (enllumenat vestíbul principal), C3
(enllumenat vestíbuls) i C2 (enllumenat escala B).
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 30 mA pels circuits: C5
(enllumenat exterior), C8 (endolls d’usos diversos) i C6 (enllumenat
cambres de comptadors 2).
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 300 mA per cada circuit que va al
subquadre de l’ascensor 2 (C1) i al subquadre d’energia solar 2 (C9); és a
dir en total dos diferencials.

Cada circuit estarà protegit per un PIA que serà de 10 A en els circuits C2, C3,
C4, C5, C6, C7 i C9; PIA de 16 A pels circuits C1 i C6; un de 6 A pel circuit C5;
tal i com s’observa en l’esquema unifilar adjunt a aquesta memòria.
En aquest cas els dispositius generals de comandament i protecció seran:
Un interruptor general automàtic amb protecció de sobretensions, II, de
30 A.
Cinc interruptors diferencials, dos amb una intensitat nominal de 40 A i
sensibilitat de 30 mA i els altres dos d’una intensitat nominal de 40 A i
sensibilitat de 300 mA.
Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria.
En total els serveis comuns de l’escala A disposarà doncs, de 9 circuits:
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Taula 17. Circuits serveis comuns escala B
Circuit C1
Circuit C2
Circuit C3
Circuit C4
Circuit C5
Circuit C6
Circuit C7

Encarregat del subquadre de l’ascensor 2, alimentat amb
línia de 4x6+6 mm2
Encarregat de l’enllumenat de l’escala B amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Destinat a l’enllumenat
2x1,5+1,5 mm2

dels

vestíbuls

amb

línia

de

Destinat a l’enllumenat del vestíbul principal amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Per a l’enllumenat exterior amb línia de 2x1,5+1,5 mm2
Destinat a l’enllumenat de cambres de comptadors 2 amb
línia de 2x1,5+1,5 mm2
Per a l’enllumenat d’emergència amb línia de 2x1,5+1,5
mm2

Circuit C8

Encarregat dels endolls amb línia de 2x2,5+2,5 mm2

Circuit C9

Per el subquadre d’energia solar 2 amb línia de 4x6+6 mm2

5.15.4. Quadre general de protecció i comandament serveis comuns
escala C
Està compost per un interruptor de control de potència de 25 A, un interruptor
general automàtic de 25 A amb protecció contra sobretensions, dos interruptor
diferencial generals de 40 A amb sensibilitat de 30 mA i dos interruptors
diferencials generals de 40 A amb sensibilitat de 300 mA, que es distribueixen de
la següent manera:
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 30 mA pels circuits: C5
(enllumenat d’emergència escala C), C3 (enllumenat vestíbuls escala C) i
C2 (enllumenat escala C).
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 30 mA pels circuits: C6 (endolls
d’usos diversos) i C4 (enllumenat cambres comptadors 2).
1 diferencial de 40 A amb sensibilitat de 300 mA per cada circuit que va al
subquadre de l’ascensor (C1) i al d’energia solar (C7); és a dir en total dos
diferencials.
Cada circuit estarà protegit per un PIA que serà de 10 A en els circuits C2, C3,
C4, i C7; PIA de 16 A pels circuits C1 i C6; un de 6 A pel circuit C5; tal i com
s’observa en l’esquema unifilar adjunt a aquesta memòria.
En aquest cas els dispositius generals de comandament i protecció seran:
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Un interruptor general automàtic amb protecció de sobretensions, II, de
25 A.
Quatre interruptors diferencials, dos amb una intensitat nominal de 40 i
sensibilitat de 30 mA i els altres dos d’una intensitat nominal de 40 A i
sensibilitat de 300 mA.
Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria.
En total els serveis comuns de l’escala A disposarà doncs, de 7 circuits:
Taula 18. Circuits serveis comuns escala C
Circuit C1
Circuit C2
Circuit C3
Circuit C4
Circuit C5

Encarregat del subquadre de l’ascensor 3, alimentat amb
línia de 4x6+6 mm2
Encarregat de l’enllumenat de l’escala C amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Destinat a l’enllumenat
2x1,5+1,5 mm2

dels

vestíbuls

amb

línia

de

Destinat a l’enllumenat de cambres de comptadors 3 amb
línia de 2x1,5+1,5 mm2
Per a l’enllumenat d’emergència amb línia de 2x1,5+1,5
mm2

Circuit C6

Encarregat dels endolls amb línia de 2x2,5+2,5 mm2

Circuit C7

Per el subquadre d’energia solar 3 amb línia de 4x6+6 mm2

5.15.5. Subquadre ascensor
A continuació mostrarem els elements del subquadre de l’ascensor, en tot l’edifici
tindrem un total de tres subquadres d’aquest estil, un per a cada ascensor de
cada escala.
Està compost per un interruptor manual de 16 A i dos interruptors diferencials de
40 A amb sensibilitat de 30 mA que protegeix els cinc circuits que hi ha. El
primer diferencial protegirà el motor de l’ascensor i el segon els altres circuits.
Cada circuit estarà protegit per un PIA que serà de 10 A en els circuits C2, C3 i
C4; PIA de 16 A pel circuit C1; un de 6 A pel circuit C5; tal i com s’observa en
l’esquema unifilar adjunt a aquesta memòria.
En aquest cas els dispositius generals de comandament i protecció seran:
Un interruptor manual de 16 A per si s’ha de desconnectar el subquadre.
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Dos interruptors diferencials una intensitat nominal de 40 i sensibilitat de
30 mA que controlaran tots els circuits.
Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria.
En total el subquadre de l’ascensor disposarà doncs, de 5 circuits:
Taula 19. Circuits subquadre ascensor
Circuit C1
Circuit C2
Circuit C3
Circuit C4
Circuit C5

Encarregat del motor de l’ascensor, alimentat amb línia de
4x6+6 mm2
Encarregat de l’enllumenat de la cabina de l’ascensor amb
línia de 2x1,5+1,5 mm2
Destinat a l’enllumenat del rosari de l’ascensor amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Destinat a l’enllumenat de la cambra de l’ascensor amb
línia de 2x1,5+1,5 mm2
Per a l’enllumenat d’emergència amb línia de 2x1,5+1,5
mm2

5.15.6. Subquadre energia solar
En total tenim tres cambres d’energia solar, una per a cada escala, a continuació
mostrem els elements de protecció i comandament d’una d’elles.
Està compost per un interruptor manual de 10 A i dos interruptors diferencials de
40 A amb sensibilitat de 30 mA que protegeix els quatre circuits que hi ha. El
primer diferencial protegirà els circuits C1, C2 i C4 i el segon a les bombes. Cada
circuit estarà protegit per un PIA que serà de 10 A en els circuits C1 i C3; PIA de
16 A pel circuit C2; un de 6 A pel circuit C4; tal i com s’observa en l’esquema
unifilar adjunt a aquesta memòria.
En aquest cas els dispositius generals de comandament i protecció seran:
Un interruptor manual de 10 A per si s’ha de desconnectar el subquadre.
Dos interruptors diferencials amb una intensitat nominal de 40
sensibilitat de 30 mA que controlaran tots els circuits.

i

Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria.
En total el subquadre de l’ascensor disposarà doncs, de 4 circuits:
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Taula 20. Circuits subquadre energia solar
Circuit C1
Circuit C2
Circuit C3
Circuit C4

Encarregat de l’enllumenat de la cambra d’energia solar,
alimentat amb línia de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat dels endolls amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
Destinat a per a les tres bombes amb línia de 2x1,5+1,5
mm2
Per a l’enllumenat d’emergència amb línia de 2x1,5+1,5
mm2

5.15.7. Subquadre RITI i RITS
Aquest dos subquadres seran iguals amb la única diferència que el subquadre
RITI estarà situat a la planta baixa i el subquadre RITS estarà a la planta
coberta. Així doncs mostrarem només elements de protecció i comandament d’un
d’ells entenent que l’altre serà idèntic.
Està compost per un interruptor manual de 10 A i un interruptor diferencial de 40
A amb sensibilitat de 30 mA que protegeix els tres circuits que hi ha. Cada circuit
estarà protegit per un PIA que serà de 10 A en el circuit C1; PIA de 16 A pel
circuit C2; un de 6 A pel circuit C3; tal i com s’observa en l’esquema unifilar
adjunt a aquesta memòria.
En aquest cas els dispositius generals de comandament i protecció seran:
Un interruptor manual de 10 A per si s’ha de desconnectar el subquadre.
Un interruptors diferencials amb una intensitat nominal de 40 i sensibilitat
de 30 mA que controlaran tots els circuits.
Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria.
En total dels subquadres de RITI i RITS disposaran doncs, de 3 circuits cada un:
Taula 21. Circuits subquadre RITI i RITS
Circuit C1
Circuit C2
Circuit C3

Encarregat de l’enllumenat de la cambra d’energia solar,
alimentat amb línia de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat dels endolls amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
Per a l’enllumenat d’emergència amb línia de 2x1,5+1,5
mm2

- 49 -

Roger Cervantes i Domènech

5.16. Característiques
generals
instal·lacions interiors d’habitatges

de

les

Es seguirà fonamentalment la Instrucció ITC-BT 25, amb les consideracions
particulars següents:
El quadre de proteccions tal com hem especificat en anteriors apartats, es
col·locarà al vestíbul de cada habitatge, en execució encastable, i el més a prop
possible de l'entrada de la corresponent derivació individual.
En el seu interior es col·locaran els interruptors magnetotèrmics i diferencials de
protecció, que s'indiquen en l'esquema unifilar adjunt a aquesta memòria, en el
qual s'aprecien a més els calibres dels esmentats interruptors, i les seccions dels
circuits interiors de la instal·lació.
La instal·lació interior es realitzarà en execució encastable per mitjà de cable de
coure unifilar, d'aïllament 750 V, sota tub de PVC corrugat .
Els conductors seran de coure, unifilars, d'aïllament 750 V, i seccions les
indicades en l'esquema unifilar esmentat, i sempre secció mínima d'1,5 mm² per
a l'alimentació als punts de llum, i de 2,5 mm², per a l'alimentació a les preses
de corrent d'usos diversos; de colors marró, negre o gris per als conductors de
fase, blau per al neutre i groc verd per al conductor de protecció o terra.
Els tubs protectors seran de P.V.C., corrugat normal només en trams encastats, i
corrugats reforçats graus de protecció 7, en trams que circulin per falsos sostres
o calaixos d'obra.
Les caixes de derivació seran d'execució encastable, de PVC, de dimensions
mínimes 100 x 100, i sempre prou àmplies com perquè en el seu interior puguin
efectuar-se amb comoditat tots els entroncaments i derivacions precisos, els
quals es realitzaran sempre per mitjà de regletes o pastilles de connexió i mai no
usant la cinta plàstica o altres productes similars.

5.17. Cambres amb una banyera o dutxa
Segons la ITC-BT-27, apartat 2, per tal de fer la instal·lació en aquestes
cambres, s’haurà de tenir en compte els següents volums:
Volum 0
Compren l’interior de la banyera o dutxa.
En un lloc que contingui una dutxa sense plat, el volum 0 està delimitat per el
terra i per un pla horitzontal situat a 0,05 m per sobre del terra. En aquest cas:
a) Si el difusor de la dutxa pot desplaçar-se durant el seu ús, el volum 0
estarà limitat per el pla generatriu vertical situat a un radi de 1,2 metres
al voltant de la presa d’aigua de la paret o el pla vertical en tanqui l’àrea
prevista per ser ocupada per la persona que es dutxa.
b) Si el difusor de la dutxa és fixa, aquest volum estarà limitat per el pla
generatriu vertical situat en un radi de 0,6 metres al voltant del difusor.
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Volum 1
Està limitat per:
a) El pla horitzontal superior al volum 0 i el pla horitzontal situat
metres per sobre del terra.

2,25

b) El pla vertical al voltant de la banyera o dutxa, i que s’inclogui l’espai per
sota d’ells, en quant a aquest espai és accessible sense l’ús d’una eina.
Volum 2
Està limitat per:
a) El pla vertical exterior al volum 1 i el pla vertical paral·lel situat a una
distància de 0,6 metres.
b) El terra i el pla horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra.
A més, quan l’alçada del sostre superi els 2,25 metres per sobre del terra, l’espai
comprés entre el volum 1 i el sostre, o fins a una altura de 3 metres per sobre
del terra, qualsevol que sigui el valor menor, es considera volum 2.
Volum 3
Està limitat per:
a) El pla vertical límit exterior del volum 2 i el pla vertical paral·lel situat a
una distància d’aquest de 2,4 metres.
b) El terra i el pla horitzontal situat a 2,5 metres per sobre del terra.
A més, quan l’altura excedeixi els 2,25 metres per sobre del terra, l’espai
comprés entre el volum 2 i el sostre, o fins a una altura de 3 metres per sobre
del terra, qualsevol que sigui el valor menor, es considera volum 3.
Les instal·lacions elèctriques de les cambres de bany que continguin una banyera
o dutxa, es regularan per la instrucció ITC-BT 27, esposant a continuació un petit
resum d’aquestes.

Figura 4. Cambres de bany amb banyera o dutxa
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Tal com s’observa en aquest croquis, els volums corresponents a les cambres de
bany que continguin una banyera o dutxa, es classifiques en:
Taula 22. Classificació volums corresponents a les cambres de bany
Volum 0

Comprèn l’interior de la banyera o dutxa

Volum 1

Està limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, i el pla
horitzontal situat a 2,25 m d’altura
També pel pla vertical arreu de la banyera o dutxa i que inclou
l’espai existent per sota d’aquestes, sempre que aquest espai sigui
accessible sense l’ús d’un estris adequat

Volum 2

Està limitat pel pla vertical exterior al volum 1, i el pla vertical
paral·lel situat a una distància de 0,60 m. d’aquest
També entre el terra i el pla horitzontal situat a una altura de 2,25
m, per sobre d’aquest

Volum 3

Està limitat pel pla vertical exterior al volum 2, i el pla vertical
paral·lel situat a una distància de 2,40 m. d’aquest
També entre el terra i el pla horitzontal situat a una altura de 2,25
m, per sobre d’aquest

Per a garantir la seguretat de les instal·lacions en aquests locals es limitaran les
instal·lacions a realitzar amb les següents limitacions
Taula 23. Limitació de mecanismes i aparells en les cambres de bany
Mecanismes
Volum 0

No permesa

Volum 1

No permesa,
amb l’excepció d’interruptors de circuits MBTS
alimentats a una tensió nominal de 12V de valor eficaç en alterna o
de 30V en continua estant la font d’alimentació instal·lada fora dels
volums 0,1 i 2.

Volum 2

No permesa, amb l’excepció d’interruptors o bases de circuits MBTS
la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada fora dels volums
0,1 i 2. Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació
d’afaitadores que compleixen amb la UNE-EN 60.742 o UNE-EN
61558-2-5

Volum 3

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un
transformador d’aïllament, o per MBTS o per un interruptor automàtic
de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial
de valor no superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la
norma UNE 20.460-4-41.
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Altres aparells fixos
Volum 0

Aparells que únicament poden ser instal·lats en el volum 0 i han de
ser adequats a les condicions d’aquest volum

Volum 1

Aparells alimentats a MBTS no superior a 12V ca o 30V cc..
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres
d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma aplicable, si la
seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de
protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA,
segons la norma UNE 20.460-4-41.

Volum 2

Tots els permesos per al volum 1. Lluminàries, ventiladors,
calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que
compleixin amb la seva norma aplicable, si la seva alimentació està
protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent
diferencial de valor no superior als 30 mA, segons norma UNE
20.460-4-41.

Volum 3

Es permeten els aparells només si estan protegits per un
transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un dispositiu de
protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots
ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41.

5.18. La posta a terra
Tal i com ens diu la ITC-BT-18, la posta terra s’estableix bàsicament amb
l’objecte de limitar la tensió que, amb respecte a terra, poden presentar en un
moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i
eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics
utilitzats.
La posta o connexió a terra és la unió directa, sense fusibles ni proteccions,
d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora que no hi pertany
mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes enterrats
en el terra.
Mitjançant la instal·lació de posta a terra, s’haurà d’aconseguir que en el conjunt
d’instal·lacions, d’edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin
diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra
de les corrents de defecte o les de sobrecàrrega d’origen atmosfèric.
La secció mínima del conductor de protecció serà la indicada en la taula següent,
que coincideix amb la taula 2, de la instrucció ITC-BT 18, 3-4
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Taula 24. Relació entre les seccions dels conductors de protecció i els
de fase

Secció dels
conductors de fase de
la instal·lació

Secció mínima dels
conductors de
protecció

S(mm2)

Sp(mm2)

S < 16

Sp = S

16 < S = 35

Sp = 16

S > 35

Sp = S/2

Amb un mínim de: 2,5 mm² si els conductors de protecció no formen part de la
canalització d'alimentació i tenen una protecció mecànica.4 mm² si els
conductors de protecció no formen part de la canalització d'alimentació i no
tenen una protecció mecànica.
Aquest valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pot donar
lloc a tensions de contacte superior a:
24 V en local o emplaçament conductor.
50 V en els altres casos
Es calcularà la presa de terra per tal de que la tensió de defecte no superi els 24
V, per tant i donat que la sensibilitat dels interruptors diferencial que es poden
utilitzar, és com a màxim de 300 mA = 0,3 A, la resistència adequada per la
presa de terra serà:

R terra $

24 v
24
#
# 80 "
Id
0,3

(1)

Si la resistència de terra és superior a aquest 80 , que ens dóna aquesta
fórmula, al ésser la tensió de defecte = Intensitat de fuita x resistència de terra,
aquesta tensió podria ésser superior als 24 V, que hem establert com a límit.
Segons la instrucció ITC-BT 18, apartat 10, calcularem la presa de terra en base
a les fórmules següents:

Pica vertical R #

%
L

Conductor enterrat horitzontalment R #
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Essent:
R

Resistència de terra, en "

%

Resistivitat del terreny, en "m

L

Longitud de la pica o del conductor, en m.

Segons la taula II, de l’esmentada instrucció, escollirem una resistivitat del
terreny de 500 "m. corresponent a terrenys poc fèrtils
Es preveu la col·locació de 15 piques d’acer cobrejat, de 2 m, de longitud, amb la
instal·lació de 100 m de cable de coure nu, de 35 mm2.
Obtenint la resistència de terra següent:
Resistència de cada pica de terra = 500 / 2 = 250 "
Resistència del conductor soterrat = (2x500) / 100 = 10 "
Resistència del conjunt, considerant totes les resistències instal·lades en
paral·lel:

R #

1
5
1
&
250 10

# 8 ,33 "

(4)

Resistència apropiada segons el que hem esmentat anteriorment.

5.19. Instal·lacions
concurrència

en

locals

de

pública

La ITC-BT-28 s’aplica als locals de pública concurrència. En l’apartat 2 es
defineixen les característiques de l’alimentació dels serveis de seguretat tals com
enllumenats d’emergència, sistemes contra incendis, ascensors o altres serveis
urgents indispensables que estan fixats per les reglamentacions específiques de
les diferents autoritats competents en matèria de seguretat. L’alimentació per els
serveis de seguretat poden ser automàtica o no automàtica.
Per els serveis de seguretat, la font d’energia ha de ser escollida de forma que
l’alimentació estigui assegurada durant un temps apropiat.
Es poden utilitzar les següents fonts d’alimentació:
Bateries d’acumuladors.
Generadors independents.
Derivacions separades de la xarxa de distribució.
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Tots els locals de pública concurrència hauran de disposar d’un enllumenat
d’emergència.
Tal i com ens diu l’apartat 3 de la ITC-BT-28, les instal·lacions d’enllumenat
d’emergència tenen com a objectiu assegurar, en cas de fallada de l’alimentació
de l’enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides,
per una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que es senyalin.
S’inclouen dins
reemplaçament.

d’aquest

enllumenat

l’enllumenat

de

seguretat

i

el

de

L’enllumenat de seguretat és l’enllumenat d’emergència per garantir la seguretat
de les persones que evacuïn una zona o que tenen que acabar un treball
potencialment perillós abans d’abandonar la zona.
L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament
automàticament quan es produeixi la fallada de l’enllumenat general o quan la
tensió d’aquest baixi menys del 70% del seu valor nominal.
Dins de l’enllumenat de seguretat podem trobar:
Enllumenat d’evacuació.
Enllumenat d’ambient o antipànic.
Enllumenat de zones d’alt risc.

L’enllumenat de reemplaçament és la part de l’enllumenat d’emergència que
permet la continuïtat de les activitats normals.
Continuant amb la mateixa ITC, en l’apartat 4 ens diu que, les instal·lacions en
els locals de pública concurrència compliran les condicions de caràcter general
que a continuació es senyalen:
a) El quadre general de distribució haurà de col·locar-se en el punt més
pròxim possible de l’entrada de l’escomesa o derivació individual i es
col·locarà a sobre d’ell, els dispositius de comandament i protecció. Quan
no sigui possible la instal·lació del quadre general en aquest punt,
s’instal·larà en aquest punt un dispositiu de comandament i protecció.
Del citat quadre general sortiran les línies que alimenten directament els
aparells receptors o bé les línies generals de distribució on es
concentraran, mitjançant caixes o a través de quadres secundaris de
distribució, els diferents circuits alimentadors. Els aparells receptors que
consumeixin més de 16A s’alimentaran directament des del quadre
general o des de els secundaris.
b) El quadre general de distribució i els quadres secundaris, s’instal·laran en
llocs als que no tingui accés el públic. Els comptadors podran instal·lar-se
en un altre lloc, d’acord amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, i
sempre abans del quadre general.
c) En el quadre general de distribució o en els quadres secundaris es
disposaran dispositius de comandament i protecció per cada una de les
línies generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. A prop
de cada un dels interruptors del quadre es col·locarà una placa indicadora
del circuit al que pertanyen.
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d) En les instal·lacions per enllumenat de locals el número de línies
secundàries i la seva disposició en relació amb el total de làmpades que
tinguin que alimentar haurà de ser tal que el tall de corrent en qualsevol
d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades instal·lades
en els locals que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. Cada una
d’aquestes línies estarà protegida en el seu origen contra sobrecàrregues,
curtcircuits, i si procedeix, contra contactes indirectes.
e) Les canalitzacions hauran de realitzar-se segons ITC-BT-19 i ITC-BT-20.
f) Els cables i sistemes de conducció de cables hauran d’instal·lar-se de
manera que no es redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici
en la seguretat contra incendis.
g) Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50 Hz no podran donar
tensió de retorn a l’escomesa de la xarxa de baixa tensió pública que
alimenten al local de pública concurrència.

5.20.

Receptors per a enllumenat

Segons la ITC-BT-44, apartat 3, els circuits d’alimentació estaran previstos per a
transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats i
a les seves corrents harmòniques i d’engegada.
Per a receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima prevista en
voltamperes serà de 1,8 vegades la potència en vats de les làmpades. En el cas
de distribucions monofàsiques, el conductor neutre haurà de tenir la mateixa
secció que les de fase.

5.21. Motors
Tal com diu la ITC-BT-47, apartat 3, les seccions mínimes que han de tenir els
conductors de connexió, amb objecte de que no es produeixi en ells un
escalfament excessiu, hauran de ser els següents:
a) Un sol motor: els conductors de connexió que alimenten a un sol motor
han d’estar dimensionats per a una intensitat del 125% de la intensitat de
plena càrrega del motor.
b) Varis motors: els conductors de connexió que alimenten a varis conductors
han d’estar dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma del
125% de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la
intensitat a plena càrrega de tots els altres.
c) Càrrega combinada: els conductors que alimenten a motors i altres
receptors hauran d’estar previstos per a la intensitat total requerida per
als receptors, més la requerida pels motors, calculada com s’ha dit
anteriorment.
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5.22. Fórmules justificatives
A continuació mostrarem les fórmules necessàries per a realitzar el càlcul del
quadre de característiques adjunt a aquesta memòria.

Taula 25. Fórmules utilitzades.
Sistema trifàsic

Sistema monofàsic

Càlcul de la intensitat de la corrent

Càlcul de la intensitat de la corrent

I#

P
3U cos '

(5)

Càlcul de la caiguda de tensió

e#

LP
( SU

I#

P
U

(6)

Càlcul de la caiguda de tensió
(7)

e#

2LP
( SU

(8)

Essent:
P = potència en wats [W]
I = intensitat en ampers [A]
S = secció dels conductors en mil·límetres quadrats [mm2]
L = longitud dels conductors en metres [m]
U = tensió en volts [V]

( = conductivitat en siemens/metres [S/m].
cos " = factor de potència
e = caiguda de tensió en volts [V]

En aquest estudi s’ha considerat un factor de potència de 0,9 i degut a que els
cables escollits seran de coure, la conductivitat escollida és de 56 S/m
Les caigudes de tensió màximes admissibles hauran d’ésser les següents:
En la línia d’alimentació general del 0,5 %, segons la Instrucció ITC-BT 14,
apartat 3.
En les derivacions individuals del 1%, segons la Instrucció ITC-BT 15,
apartat 3.
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En les instal·lacions interiors d’habitatges serà del 3%, segons la
Instrucció ITC-BT 25, apartat 3. Aquesta caiguda de tensió corresponent a
l’interior d’habitatges, es calcularà per a la potència màxima que permeti
el calibratge de l’interruptor magnetotèrmic de protecció del circuit (per
exemple, a un PIA de 10 A, li correspondrà un potència de càlcul de 2.300
W, a un PIA de 16 A., una potència de 3.680 W, etc. ), i es calcularà tenint
en compte la longitud del receptor més allunyat de l’origen de la
instal·lació interior.

Per a la intensitat màxima admissible en els conductors, utilitzarem com a
referència la instrucció ITC-BT 19, apartat 2.2.3 taula 1, que presentem a
continuació.
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Taula 26. Intensitats admissibles (A) a l’aire 40ºC. Número de
conductors amb càrrega i naturalesa de l’aïllament
.

Els cables escollits seran sempre conductors aïllats en tubs en muntatge
superficial o empotrats en obra, per tant la fila corresponent a aquest tipus de
cable serà la fila B.
La línia general d’alimentació estarà feta amb cable de coure d’aïllament 0,6/1
kV, en muntatge superficial sota tub, per tant, utilitzarem la columna 8,
corresponent a cables aïllats en tubs, en muntatge superficial (3 conductors
actius).
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En les derivacions individuals, fetes amb conductor d’aïllament 750 V, sota tubs
en muntatge superficial utilitzarem la columna 5 (2 conductors actius).
En les instal·lacions interior d’habitatges, fetes amb conductors d’aïllament 750
V, sota tubs en muntatge encastat utilitzarem la columna 5 (2 conductors
actius).
Per realitzar els càlculs de la posta a terra utilitzarem les fórmules que es
mostren a continuació.
Taula 27. Fórmules utilitzades per al càlcul de la resistència de terra.

A continuació mostrem una taula per determinar el valor de la resistivitat del
terreny, segons quina sigui la seva naturalesa.
Taula 28. Valors mitjos aproximats de la resistivitat en funció del
terreny.
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CAPÍTOL 6:
INSTAL·LACIÓ
MEDIAMBIENTAL

6.1. Introducció
Degut a que el nostre edifici és de nova construcció haurem de seguir el que està
descrit en el Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Dins d’aquest codi tècnic hi ha un
document bàsic d’estalvi d’energia (HE) que ens diu que em d’aportar un mínim
d’energia solar per a la demanda d’energia.
En el nostre projecte realitzarem una instal·lació mediambiental per a cada una
de les tres escales. Així doncs a continuació realitzarem l’estudi del sistema de
captació d’energia solar per a cada una de les escales de l’edifici.

6.2. Limitació de la demanda energètica
Segons el CTE HE 1, els edificis disposaran duna sèrie de característiques tals
que limitin adequadament la demanda energètica necessària per arribar al
benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l’ús del edifici i del règim
d’estiu i d’hivern, així com per les seves característiques de aïllament i inèrcia,
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició
d’humitats de condensació superficials i intrínseques que poden perjudicar les
seves característiques i tracten adequadament els ponts tèrmics per limitar les
pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos.
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6.3. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
Segons CTE HE 2, els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades
destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta
exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis (RITE) i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici.

6.4. Contribució solar mínima d’aigua calenta
sanitària
Segons CTE HE 4, en els edificis amb una previsió de demanda d’aigua calenta
sanitària, una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d’aquesta
demanda es cobrirà mitjançant l’incorporació de sistemes de captació,
emmagatzemant i utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la
radiació solar global del seu emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de
l’edifici.

6.5. Zona climàtica
Abans de fer els càlculs em de definir a quina zona climàtica correspon la nostra
instal·lació. La següent figura, extreta del CTE, ens mostra les zones climàtiques
de tot l’estat, aquestes zones han estat definides tenint en compte la radiació
global mitja diària anual sobre superfície horitzontal.

Figura 5. Zones climàtiques
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La zona climàtica de qualsevol localitat en la que s’ubiquin els edificis s’obté en
funció de la diferència d’altura que existeix entra la localitat d’estudi i l’altura de
referència de la capital de província.
En el nostre cas que l’edifici està ubicat a la ciutat de Barcelona i observant la
figura anterior podem dir que la zona a triar alhora de fer els càlculs pertinents
serà la zona climàtica II.

6.6. Orientació, inclinació i ombres
Per tal d’assolir la màxima eficiència en la captació de l’energia solar, cal que el
subsistema de captació estigui orientat al sud amb el desviament mínim possible
i la inclinació respecte a l’horitzontal sigui la mateixa que la l’altitud geogràfica
de la zona. En el nostre cas l’edifici presenta unes condicions idònies per a la
instal·lació del sistema de captació d’energia solar, ja que està orientat
directament a sud sense cap tipus de desviació. La inclinació dels mòduls solar
serà de 45º per tal de tenir una radiació més bona en els mesos d’hivern, que el
Sol està més baix que a l’estiu.
L’edifici, a part de tenir una orientació a sud sense cap desviació, no hi ha cap
obstacle que ens pugui fer ombra als captadors solars.

6.7. Radiació
Observant l’Atlas de Radiació de Catalunya i sabent la nostra orientació respecte
el sud i la inclinació del panells solars, podem saber la radiació solar diària de la
ciutat de Barcelona.
A continuació mostrem una taula de la radiació solar global diària sobre
superfícies inclinades (MJ/m2/dia)de l’estació de Barcelona.
Taula 29. Radiació solar global diària sobre superfícies inclinades
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Sabent que la inclinació del nostre sistema de captació d’energia solar és de 45º,
podem veure en la taula anterior la radiació que tindrem en tots els mesos de
l’any.

6.8. Número de persones
Abans de començar el càlcul de la demanda energètica haurem de saber per a
quantes persones haurem de realitzar l’estudi. Aquesta dada l’haurem de
conèixer per tal de poder calcular el volum per a cada escala. El volum el
calcularem multiplicant el número de persones per els litres/persones de cada
normativa.
Per realitzar el càlcul de persones per a cada escala haurem de saber el número
de dormitoris que hi ha en cada vivenda i multiplicar-lo pel número de persones
corresponent, segons la següent taula del CTE:
Taula 30. Radiació entre número de dormitoris i número de persones
Nº dormitoris

1

2

3

4

5

6

7

Nº persones

1,5

3

4

6

7

8

9

El número resultant de persones per habitatge serà:
Taula 31. Persones per a cada escala
Escales

Número total de persones

ESCALA A

58

ESCALA B

43

ESCALA C

46

6.9. Demanda energètica
Per poder dimensionar el sistema de captació d’energia solar em de calcular la
demanda energètica mínima necessària que ens obliguen a cobrir, aquesta
demanda la calcularem utilitzant la següent fórmula:

D#

(Ta ) Txarxa )·C p ·V ·% ·F
1000
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On:
D = demanda mínima de contribució d’energia solar tèrmica [MJ/dia]
Ta= temperatura de referència (60ºC) [ºC]
Txarxa= temperatura de xarxa [ºC]
Cp= calor específica de l’aigua (4,185 kJ/kºC) [kJ/kºC]
V= volum [l]
#= densitat de l’aigua (1 l/kg) [l/kg]
F= contribució solar mínima [%]

6.10. Normativa a aplicar
El nostre edifici estarà situat a la ciutat de Barcelona, la qual cosa vol dir que per
fer la instal·lació solar haurem de complir les tres normatives existents, la
d’àmbit estatal, la d’àmbit autonòmic i la d’àmbit municipal. Aquestes tres
normatives són:
Àmbit estatal: CTE HE (Codi Tècnic d’Edificació Document Bàsic d’Estalvi
d’Energia).
Àmbit autonòmic:
Catalunya).

DE

(Decret

d’Ecoeficiència

de

la

Generalitat

de

Àmbit municipal: Ordenança municipal de Barcelona.

Segons cada normativa haurem de calcular la demanda mínima de contribució
d’energia solar tèrmica que em d’aplicar i escollirem aquella que sigui més
restrictiva, és a dir la que ens doni un resultat més elevat; entenent d’aquesta
manera que complint amb aquesta normativa, també complirem les altres dues.

6.11. Demanda energètica mínima segons CTE
Segons la normativa del Codi Tècnic d’Edificació i observant les següents taules
podem dir que per una zona climàtica de II la contribució mínima d’energia solar
tèrmica serà d’un 30% i que els litres de ACS/dia a una temperatura de
referència de 60ºC serà igual a 22 l/persona ja que en el nostre cas es tracta de
un edifici destinat a vivendes multifamiliars.
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Taula 32. Contribució mínima d’energia solar en la producció d’aigua
calenta sanitària en %

Taula 33. Demanda de referència a 60ºC

Així doncs, tenint en compte tot el que em dit anteriorment podem calcular la
demanda segons CTE:
Taula 34. Demanda mínima segons CTE
Persones

Demanda (MJ/dia)

Demanda (kWh/dia)

ESCALA A

58

70,2

19,5

ESCALA B

43

52,0

14,5

ESCALAC

46

55,7

15,5
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6.12. Demanda energètica mínima segons DE
Segons la normativa del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya i
observant les següents taules podem dir que per una zona climàtica de II la
contribució mínima d’energia solar tèrmica serà d’un 40% i que els litres de
ACS/dia a una temperatura de referència de 60ºC serà igual a 28 l/persona ja
que en el nostre cas es tracta de un edifici destinat a habitatges.

Taula 35. Contribució mínima d’energia solar en la producció d’aigua
calenta sanitària en %

Taula 36. Demanda de referència d’aigua calenta sanitària a 60ºC

A continuació, tenint en compte tot el que em dit anteriorment, podem veure la
taula de càlcul de demanda segons DE:
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Taula 37. Demanda mínima segons DE
Persones

Demanda (MJ/dia)

Demanda (kWh/dia)

ESCALA A

58

119,1

33,1

ESCALA B

43

88,3

24,5

ESCALAC

46

94,5

26,2

6.13. Demanda energètica mínima
Ordenança municipal de Barcelona:

segons

Segons la normativa del CTE i observant les següents taules podem dir que per
una zona climàtica de II la contribució mínima d’energia solar tèrmica serà d’un
60% i que els litres de ACS/dia a una temperatura de referència de 60ºC serà
igual a 22 l/persona ja que en el nostre cas es tracta de un edifici destinat a
habitatges plurifamiliars.

Taula 38. Contribució mínima d’energia solar en la producció d’aigua
calenta sanitària en %
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Taula 39. Demanda de referència d’aigua calenta sanitària a 60ºC

La següent taula ens mostra el càlcul de la demanda segons l’Ordenança
municipal de Barcelona:
Taula 40. Demanda mínima segons Ordenança
Persones

Demanda (MJ/dia)

Demanda (kWh/dia)

ESCALA A

58

140,4

39,0

ESCALA B

43

104,1

28,9

ESCALAC

46

111,4

30,9

6.14. Comparativa de les tres normatives:
Tal i com em dit abans haurem de escollir una de les tres normatives a aplicar,
així doncs, a continuació podem veure una taula comparativa de les tres
normatives:
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Taula 41. Comparativa de la demanda mínima de les tres normatives

CTE HE

Decret
Ecoeficiència

Ordenança
Municipal de
Barcelona

ESCALA A

70,20

119,13

140,40

ESCALA B

52,05

88,32

104,09

ESCALA C

55,68

94,48

111,35

Observant la taula anterior podem veure que la normativa més restrictiva, és a
dir, la que més demanda ens exigeix és la de l’Ordenança de Barcelona. Per tant
haurem de seguir aquesta normativa, entenent que complint aquesta complirem,
també, amb les altres dues.
Els càlculs realitzats anteriorment per fer la comparativa de demanda de les tres
normatives a aplicar s’han fet a una temperatura de xarxa de 16,18 ºC, que és la
temperatura anual de Barcelona, tal i com ens indica l’Ordenança Municipal.

6.15. Sistemes per a la instal·lació
La nostra instal·lació es farà de forma centralitzada, és a dir que disposarem d’un
dipòsit general per a cada escala, i a partir d’aquest dipòsit es distribuirà l’aigua
calenta per a cada vivenda.
A continuació podem veure un esquema de tots els elements necessaris per a
realitzar una instal·lació solar tèrmica.
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Figura 6. Esquema instal·lació solar tèrmica

6.15.1. Sistema de captació
El sistema de captació estarà format pels captadors solars i és l’encarregat de
transformar la radiació solar incident en energia tèrmica de forma que s’escalfi el
fluid de treball que circula per ells.
En aquest projecte es farà un càlcul de l’energia solar necessària per tal
d’escalfar aigua calenta sanitària i segons aquesta energia es calcularà el número
de plaques a instal·lar en la coberta de l’edifici, així com la seva orientació i
agrupació. El mètode que es farà servir per saber el número de plaques a
instal·lar en cada escala segons la seva demanda és el mètode f-Chart que ens
calcula la superfície mínima que haurà de tenir el sistema de captació, aquest
resultat dividit per la superfície del mòdul escollit ens dóna el número de plaques
a instal·lar.
En aquest projecte s’ha decidit que el mòdul solar a instal·lar serà el model
VITOSOL 100 de la marca VIESSMANN, que té una superfície col·lectora de 2,5
m2. Així doncs el total de mòduls a instal·lar, segons el mètode f-Chart, en
l’escala A serà de 8 i en les escales B i C haurem d’instal·lar 6 mòduls a cada
una.
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6.15.2. Sistema d’acumulació
Un sistema d’acumulació està constituït per un o varis
emmagatzemin l’aigua calenta fins que es precisa el seu ús.

dipòsits

que

En el nostre cas aquest dipòsits es situaran a la planta de coberta, on hi haurà
un recinte reservat a cada escala per a aquest ús, tal i com podem veure en els
plànols adjunts. El càlcul de les dimensions dels dipòsits es realitza en funció del
volum de cada escala. En l’escala A tenim un volum de 1276 l, per tan el dipòsit
a instal·lar serà de 1500 l. En l’escala B, amb un volum de 946 l, el dipòsit serà
de 1000 l i en l’escala C en col·locarem un de 1500 l, ja que el volum és de 1012
l.

6.15.3. Circuit hidràulic
El circuit hidràulic està constituït per tuberies, bombes, vàlvules, etc., que
s’encarrega d’establir el moviment del fluid calent fins al sistema d’acumulació.
En el nostre projecte s’instal·laran tres bombes, una que s’encarrega del
moviment de fluid a través dels captadors solars (circuit primari), una altra que
s’encarrega del moviment del fluid que va des del intercanviador fins al dipòsit
(circuit secundari) i una tercera que ens garanteix el moviment de fluid del
dipòsit fins a cada vivenda. Aquesta última bomba s’instal·larà per fer una
recirculació de fluid en el baixant, i es posarà en funcionament en unes hores
determinades (a la nit sobretot) per tal de que l’aigua no es quedi estancada i es
refredi.

6.15.4. Sistema d’intercanvi
Aquest sistema d’intercanvi realitza la transferència d’energia tèrmica captada
des del circuit de captadors, o circuit primari, a l’aigua calenta que consumeix.
Aquest sistema es farà mitjançant un intercanviador, i s’ha d’instal·lar degut a
que l’aigua que circula pel sistema de captació no és apta pel consum domèstic,
ja que porta productes com el propileaglicol, entre d’altres, que serveixes
d’anticongelants.
L’interior d’un intercanviador està dividit en dos circuits (primari i secundari) que
estan distribuïts de manera alterna, així aconseguim que el circuit primari
transmeti calor al secundari. A continuació podem veure una figura que ens
mostra el seu funcionament:
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Figura 7. Esquema interior d’un intercanviador

6.15.5. Sistema de regulació i control
El sistema de regulació i control s’encarrega per una banda d‘assegurar el
correcte funcionament de l’equip per proporcionar la màxima energia solar
tèrmica possible i, per un altre, actua com a protecció davant de múltiples
factors com sobreescalfaments del sistema, riscos de congelació, etc.
Aquest sistema estarà format per una centraleta que ens controlarà les bombes
del circuit primari i del secundari posant-les en funcionament o apagant-les quan
sigui necessari.
Per tal d’evitar que el captador solar es faci malbé s’instal·larà un dissipador per
tal de dissipar la calor, sobretot a l’estiu que és quan es pot produir un excés de
calor en les plaques.

6.15.6. Equip d’energia convencional
Addicionalment, es disposa d’un equip d’energia convencional auxiliar que
s’utilitza per complementar la contribució solar subministren l’energia necessària
per cobrir la demanda prevista, garantir la continuïtat del subministrament
d’aigua calenta en els casos d’escaça radiació solar o demanda superior a la
prevista.
Aquesta energia serà, en el nostre cas, de gas natural. Cada vivenda disposarà
d’un calefactor de gas natural que es posarà en funcionament en cas de que la
temperatura de l’aigua que entra a cada casa no sigui la desitjada.
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6.16. 8.12. Dimensionament del sistema solar
tèrmic
D’acord amb tot el que em descrit anteriorment el sistema solar tèrmic restarà
dimensionat segons cada escala per:
ESCALA A:
8 captadors solars VITOSOL 100
1 bomba pel circuit primari, model: UPS 25-80 180
1 bomba pel circuit secundari, model: UPS 25-60 B 180
1 bomba pel baixant, model: UP 20-14 BX 110
1 dipòsit de 1500 litres
1 intercanviador
8 dissipadors de calor
ESCALA B:
6 captadors solars VITOSOL 100
1 bomba pel circuit primari, model: UPS 25-80 180
1 bomba pel circuit secundari, model: UPS 25-60 B 180
1 bomba pel baixant, model: UP 20-14 BX 110
1 dipòsit de 1000 litres
1 intercanviador
6 dissipadors de calor
ESCALA C:
6 captadors solars VITOSOL 100
1 bomba pel circuit primari, model: UPS 25-80 180
1 bomba pel circuit secundari, model: UPS 25-60 B 180
1 bomba pel baixant, model: UP 20-14 BX 110
1 dipòsit de 1500 litres
1 intercanviador
6 dissipadors de calor
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CAPÍTOL 7:
ELECTRIFICACIÓ DE
L’APARCAMENT

7.1. Característiques generals
La instal·lació d’un aparcament privat de més de 5 places, ha d’esser considerada
com a local de pública concurrència, amb les característiques generals indicades
a la Instrucció ITC-BT 28 apartat 4.
a) El quadre general de distribució haurà de col·locar-se en el punt més
pròxim possible de l’entrada de l’escomesa o derivació individual i es
col·locarà a sobre d’ell, els dispositius de comandament i protecció. Quan
no sigui possible la instal·lació del quadre general en aquest punt,
s’instal·larà en aquest punt un dispositiu de comandament i protecció.
Del citat quadre general sortiran les línies que alimenten directament els
aparells receptors o bé les línies generals de distribució on es
concentraran, mitjançant caixes o a través de quadres secundaris de
distribució, els diferents circuits alimentadors. Els aparells receptors que
consumeixin més de 16A s’alimentaran directament des del quadre
general o des de els secundaris.
b) El quadre general de distribució i els quadres secundaris, s’instal·laran en
llocs als que no tingui accés el públic. Els comptadors podran instal·lar-se
en un altre lloc, d’acord amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, i
sempre abans del quadre general.
c) En el quadre general de distribució o en els quadres secundaris es
disposaran dispositius de comandament i protecció per cada una de les
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línies generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. A prop
de cada un dels interruptors del quadre es col·locarà una placa indicadora
del circuit al que pertanyen.
d) En les instal·lacions per enllumenat de locals el número de línies
secundàries i la seva disposició en relació amb el total de làmpades que
tinguin que alimentar haurà de ser tal que el tall de corrent en qualsevol
d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades instal·lades
en els locals que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. Cada una
d’aquestes línies estarà protegida en el seu origen contra sobrecàrregues,
curtcircuits, i si procedeix, contra contactes indirectes.
e) Les canalitzacions hauran de realitzar-se segons ITC-BT-19 i ITC-BT-20.
f) Els cables i sistemes de conducció de cables hauran d’instal·lar-se de
manera que no es redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici
en la seguretat contra incendis.
g) Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50 Hz no podran donar
tensió de retorn a l’escomesa de la xarxa de baixa tensió pública que
alimenten al local de pública concurrència.
Per evitar considerar aquest local com a classe I, segons la ITC BT 029, s’ha
dotat a l’aparcament de les ventilacions, naturals i forçades necessàries, que
asseguren una bona renovació del local i eliminin el perill, d’una concentració
excessiva de gasos.

7.2. Previsió de potència
Aquest projecte legalitza les instal·lacions de baixa tensió corresponents a la
instal·lació interior de l’aparcament. La potència total prevista serà de:

Potència total prevista

23.882 W

Observant la taula 5 de potències normalitzades de l’apartat 5.2.1 amb
subministrament trifàsic de 230/400 V podem dir que la potència a contractar a
l’aparcament serà de:

Potència total a considerar en aquest projecte
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7.3. Subministrament de l’energia elèctrica
El subministrament elèctric serà realitzar per la companyia subministradora
Fecsa Endesa a la tensió de subministrament 230/400 V, en forma trifàsica més
neutre.

7.4. Escomesa elèctrica
L’escomesa és la part de la instal·lació de la xarxa de distribució de Companyia
subministradora, que alimenta la caixa general de protecció. L’escomesa pot ser
aèria (posada sobre la façana, tensada sobre un pal), subterrània (amb entrada i
sortida, en derivació) i mixta (aeri-subterrànies).
En aquest estudi no considerarem, en cap moment aquesta escomesa, com a
objecte d’aquest projecte, donat que és total responsabilitat de Companyia
Subministradora, tant en el seu càlcul, com en la seva execució.
En aquest projecte, hem considerat que l’escomesa de Companyia, serà
subterrània.

7.5. Instal·lació d’enllaç
Segons la ITC-BT-12, apartat 1, la instal·lació d’enllaç és aquella que uneix la
caixa general de protecció amb la instal·lació interior o receptores de l’habitatge.
Les parts de que constitueixen la instal·lació d’enllaç són:
Caixa General de Protecció (CGP).
Línia General d’Alimentació (LGA).
Elements per a la ubicació de Comptadors (CC).
Derivació Individual (DI).
Caixa per a l’Interruptor de Control de Potència (ICP).
Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP).

7.6. Caixa General de Protecció
És la caixa a on estan les proteccions de la línia general d’alimentació.
Segons la ITC-RBT-13 s’instal·larà una CGP a la façana de l’edifici i en llocs de
lliure i permanent accés. La seva situació es fixarà amb un acord entre la
propietat i l’empresa subministradora. En les escomeses aèries la CGP es
col·locarà entre 3 i 4 metres d’altura, i en les subterrànies dintre del forat nínxol,
amb un porta mecànica IK10 (UNE50102) estant la part inferior a un mínim de
30 cm del terra. ( s’adjunta croquis de l’emplaçament d’aquesta Caixa general de
protecció, segons la darrera normalització de Companyia subministradora ).
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Serà una caixa on es col·locaran tres fusibles de 250 A i una borna seccionable
pel conductor neutre, i serà la corresponent a l’escala C.
Sota la caixa general de protecció descrita, es deixarà lloc per que Companyia
subministradora, col·loqui la seva caixa de distribució, que serà d’entrada i
sortida de Companyia i una sortida per a abonat.
Amb aquesta C.G.P., s’inicia la instal·lació interior, essent aquesta mateixa caixa
i tota la instal·lació que parteix d’ella, responsabilitat de la Propietat de l’edifici i
també de projectista i instal·lador elèctric que la realitzi.
En el nostre cas la C.G.P., estarà en l’estació transformadora situada en el
mateix edifici en la planta baixa.

7.7. Línia general d’alimentació
És la línia elèctrica que uneix la Caixa general de protecció, amb la Concentració
de comptadors elèctrics.
Segons la ITC-BT-14 el traçat d’aquesta línia, serà el més curt possible, rectilini o
amb el mínim nombre de canvis de direcció possibles, i circularà per zones
comunitàries.
La línia general que alimentarà l’aparcament serà la que alimenta tota la
instal·lació de l’escala C, que és de 3x95+50 mm2.
Es realitzarà mitjançant cable de coure d’una tensió d’aïllament de 0,6/1 kV.
lliure d’halògens, amb una secció de 3x95+50 mm2 i circularà tal i com
s’expressa en el plànol de distribució de la planta baixa, pel fals sostre existent
en el vestíbul comunitari d’aquesta planta.
En tota la seva longitud aquesta línia s’instal·larà dins de safata de P.V.C. cega
amb tapa, que circularà un tram pel sostre de la planta aparcament, i altre tram,
pel fals sostre de la Planta baixa i en el seu recorregut s'evitaran corbes tancades
o canvis bruscs de direcció.
En cap punt del seu recorregut, es col·locarà caixa de derivació, o altre mitjà que
permeti la connexió a aquesta línia de qualsevol derivació.

7.8. Centralització de comptadors.
La Concentració de comptadors elèctrics, segons la instrucció ITC-BT 16, apartat
2.2, s’emplaçarà en un armari destinat exclusivament a aquest fi; estarà situat al
vestíbul de la planta baixa del edifici i serà de fàcil accés, tal com s’observa en el
plànol de distribució de planta baixa.
Segons la ITC-RBT-16, apartat 2.2.2, des de la part més sortint de l’armari fins
la paret oposada haurà de respectar-se un passadís de 1,5 metres com a mínim.
Disposarà de ventilació i d’enllumenat suficient i, en les seves immediacions,
s’instal·larà un extintor mòbil d’eficàcia 21 B, que el seu manteniment serà a
càrrec de la propietat de l’edifici. Igualment, es col·locarà una base d’endoll amb
presa de terra de 16 A per a serveis de manteniment.
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Estaran concebudes per a allotjar els aparells de mesura, comandament, control i
protecció de totes i cada una de les seves derivacions individuals que s’alimenten
des de la pròpia centralització.
Segons la instrucció ITC-BT 16, apartat 3, l’interruptor general de maniobra de
l’armari de concentració de comptadors, haurà d’ésser d’un calibratge màxim de
250 A, per a les potències elèctriques de fins a 150 kW.
La concentració de comptadors, estarà formada elèctricament per les següents
unitats funcionals:
Unitat funcional d’interruptor general de maniobra: deixa fora de servei,
en cas de necessitat, tota la centralització de comptadors. S’instal·larà
entre la línia general d’alimentació i l’embarrat general de la concentració
de comptadors.
Unitat funcional d’embarratge general i fusibles de seguretat.
Unitat funcional de mesura: conté els comptadors, interruptors horaris i/o
dispositius de comandament per a la mesura de l’energia elèctrica.
Unitat funcional d’embarratge de protecció i borns de sortida.
Els cables tindran una secció mínima de 10 mm2 i tenen una tensió assignada de
450/750 V i conductors de coure de classe 2 segons la norma UNE 21022, amb
un aïllament sec, i seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i
opacitat reduïda (lliures d’halògens).
A l’aparcament li correspon la centralització de comptadors de l’escala C.

7.9. Derivacions Individuals.
És la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació,
subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. S’inicia en la
concentració de comptadors i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de
mesura i els dispositius generals de comandaments i protecció, així com la línia
elèctrica d’alimentació als dispositius de protecció i comandament propis de cada
usuari o utilització.
Segons la instrucció ITC-BT 15, apartat 3, els conductors a utilitzar seran de
coure amb una tensió assignada de 450/750 V, no propagadors d’incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, ( lliures d’halògens ). Circularan sota tub de
P.V.C., corrugat reforçat, grau de protecció 7, de diàmetre exterior mínim 32
mm, segons la instrucció ITC-BT 21.
Tindran la secció especificada en l’apartat posterior pels cables polars, neutre i
protecció, i de 1,5 mm2 pel fil de comandament; Els colors dels conductors seran
negre, marró o gris pel conductor de fase, blau pel conductor neutre i groc verd
pel conductor de protecció o terra.
Per acomplir la instrucció ITC-BT 15, apartat 3, que fixa una caiguda de tensió
màxima del 1%, en les derivacions individuals, corresponents a comptadors
totalment concentrats i tal com es justifica en la taula de càlculs adjunta al
termini d’aquesta memòria, realitzarem l’aparcament de la concentració amb
conductor de secció de 4x10+10 mm2.
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7.10. Dispositius generals
comandament i protecció

i

individuals

de

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a prop
possible del punt d’entrada de la derivació en el local o habitat de l’usuari tal com
diu la instrucció ITC-BT-17. En habitatges i en locals comercials i industrials en
els que procedeixi, es col·locarà una caixa per a l’interruptor de control de
potència, immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment
independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre
on es col·loquin els dispositius generals de comandament i protecció.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció s’ubicaran en
l’interior d’un o varis quadres de distribució d’on partiran els circuits interiors.
L’embolcall per a l’interruptor de control de potència serà precintable, i les seves
dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa horària a
aplicar.
Aquests dispositius seran com a mínim:
Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu
accionament manual i que estigui dotat d’elements de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de
l’interruptor de control de potència.
Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits; excepte que la protecció contra contactes
indirectes s’efectuï mitjançant altres dispositius.
Dispositiu de tall omnipolar, destinats a la protecció contra les
sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits interior de l’habitatge
o local.
Dispositius de protecció contra sobretensions si fos necessari.

7.11. Protecció contra sobreintensitats
Tal i com ens diu l’apartat 1 de la ITC-BT-22, tot circuit estarà protegit contra els
efectes de les sobreintensitats que es poden presentar, per això la interrupció
d’aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per a
les sobreintensitats previsibles.
Les sobreintensitats poden estar motivades per:
Sobrecàrregues degudes als aparells d’utilització o defectes d’aïllament de
gran impedància.
Curtcircuits.
Descàrregues atmosfèriques.
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Les normes de protecció són:
a) Protecció contra sobrecàrregues. El límit d’intensitat de corrent admissible
en un conductor ha de quedar garantida per el dispositiu de protecció
utilitzat.
b) Protecció contra curtcircuits. En l’origen de tot circuit es col·locarà un
dispositiu de protecció contra curtcircuits que la seva capacitat de tall
estarà d’acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el
punt de la seva connexió.
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits han de situar-se
en el punt en el que es produeix un canvi, tal com una variació de la secció, de la
naturalesa o sistema d’instal·lació, que produeixi una reducció del valor de la
corrent admissible dels conductors.
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues podran situar-se aigües avall
del canvi que s’ha dit anteriorment si la part del cablejat situat entre el punt del
canvi i el dispositiu de protecció no inclou ni derivacions ni preses de corrent i
compleix com a mínim una de les següents condicions:
Es troba protegida contra curtcircuits.
La seva longitud no supera els 3 metres, està realitzada de manera que
redueix al mínim el risc de curtcircuit, i està instal·lada de manera que es
redueix el mínim risc d’incendi o perill per a les persones.
S’exigirà sempre una coordinació i selectivitat entre els interruptors de protecció
per tal de que primer actuï l’interruptor més proper al punt on s’ha produït la
sobrecàrrega o curtcircuit.

7.12. Protecció contra les sobretensions
Segons la ITC-BT-23, apartat 3, es poden distingir dos tipus de sobretensions:
Les produïdes com a conseqüència de la descàrrega directe del raig.
Les degudes a la influència de la descàrrega llunyana del raig,
commutacions de la xarxa, defectes de la xarxa, efectes inductius,
capacitius…
En la següent taula es podrà observar quatre categories de sobretensions
diferents, indicant a cada cas el nivell de tensió suportada a impulsos segons la
tensió nominal de la instal·lació:
Taula 42. Categories de sobretensions
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Categoria I: s’aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i e estan
destinats a ser connectats a la instal·lació elèctrica fixa. En aquest cas, les
mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la
instal·lació fixa o entre la instal·lació fixa i els equips, amb objecte de
limitar les sobretensions un nivell específic (ordinadors, equips electrònics
molt sensibles…).
Categoria II: s’aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació
elèctrica fixa (electrodomèstics, eines portàtils…).
Categoria III: s’aplica als equips i materials que formen part de la
instal·lació elèctrica fixa i a altres equips pels quals es requereix un alt
nivell de viabilitat (armaris de distribució, embarrats, paramenta,
canalitzacions…).
Categoria IV: s’aplica als equips i materials que es connecten en l’origen
de la instal·lació o molt propers, aigües a dalt del quadre de distribució
(comptadors, aparells de telemesura…).

7.13. Protecció
indirectes

contra

contactes

directes

i

7.13.1. Protecció contra contactes directes
Segons la ITC-BT-24, apartat 3, aquesta protecció consisteix en prendre les
mesures destinades a protegir les persones contra els perills que poden derivarse d’un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics.
Els medis a utilitzar són habitualment els següents:
Protecció per aïllament de les parts actives.
Protecció per mitjà de barreres o envolupants.
Protecció per mitjà d’obstacles.
Protecció per posta fora d’abast per allunyament.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.

7.13.2. Protecció contra contactes indirectes
Segons la ITC-BT-24, apartat 4, aquesta protecció s’aconsegueix mitjançant
l’aplicació de les mesures següents:
Protecció per tall automàtic de l’alimentació: està destinat a impedir que
una tensió de contacte, de valor suficient, es mantingui durant un temps
tal que pugui resultar un risc.
Protecció per utilització d’equips de la classe II o per aïllament equivalent.
Protecció en locals o emplaçaments no conductors.
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Protecció mitjançant connexions equipotencials no connectades a terra.
Protecció per separació elèctrica.

7.14. Quadre
comandament

general

de

protecció

i

El quadre general de protecció i comandament estarà situat en el punt més
proper possible de l’entrada de la derivació individual corresponent, junt a la
porta d’entrada de l’habitatge i es col·locarà segons s’indica en l’esquema adjunt:

Figura 8. Quadre general de protecció i comandament
Està compost per un interruptor de control de potència de 40 A, un interruptor
general automàtic de 40 A amb protecció contra sobretensions, sis interruptors
diferencials generals de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA i 12 diferencials de
40 A amb una sensibilitat de 300 mA, aquests interruptors diferencials es
distribueixen de la següent manera:
1 diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA pels circuits: C1
(enllumenat temporitzat soterrani 1), C2 (enllumenat temporitzat soterrani
2), C3 (enllumenat emergència 1 soterrani 1) i C4 (enllumenat trasters 1).
1 diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA pels circuits: C5
(enllumenat fix soterrani 1), C6 (enllumenat fix soterrani 2), C7
(enllumenat emergència 1 soterrani 2) i C8 (enllumenat trasters 2).
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1 diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA pels circuits: C9
(enllumenat escales), C10 (enllumenat emergència 2 soterrani 1), C11
(enllumenat emergència 2 soterrani 2) i C12 (enllumenat trasters 3).
1 diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA pels circuits: C13
(central de detecció) i C14 (enllumenat rampa).
1 diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA pel circuit: C15 (porta
motoritzada).
1 diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA pel circuit de
maniobra (C28).
1 diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 300 mA per cada circuit de
ventiladors i extractors. Amb un total de 12 diferencials d’aquest tipus.

Cada circuit estarà protegit per un PIA que serà de 10 A en tots els circuits
excepte els d’enllumenat d’emergència que serà de 6 A, tal i com s’observa en
l’esquema unifilar adjunt a aquesta memòria.
El calibratge del PIA corresponent a cada circuit, és realment la protecció dels
conductors que integren aquest circuit; es a dir:
Si un circuit està realitzat amb conductor de secció 1,5 mm2, que té una
intensitat màxima admissible de 15 Ampers, l’interruptor magnetotèrmic de
protecció, serà de 10 A, per que mai pugui circular pel conductor una intensitat
de corrent superior a la seva màxima admissible; de la mateixa manera, un cable
de 2,5 mm2, amb una intensitat màxima admissible de 21 A., estarà protegit, per
un PIA de 16 A; el cable de 4 mm2, amb una intensitat màxima admissible de 27
A., per un PIA de 20 A., i el cable de 6 mm2, amb una intensitat màxima de 36
A., per un PIA de 25 A.
En el cas de l’aparcament els dispositius generals de comandament i protecció
seran:
Un interruptor general automàtic amb protecció de sobretensions, II, de
40 A.
18 interruptors diferencials sis amb intensitat nominal de 40 A i sensibilitat
de 30 mA, i 12 amb intensitat nominal de 40 A i sensibilitat de 300 mA;
descrits anteriorment.
Dispositius de tall omnipolar de cada un dels circuits; seran interruptors
magnetotèrmics I+N, de diferents calibratges, ajustats a la secció de la
línia, protegint aquestes, i segons s’observa en els esquemes unifilars
adjunts a aquesta memòria
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En total l’aparcament disposarà de 28 circuits:
Taula 43. Circuits aparcament
Circuit C1

Circuit C2

Circuit C3

Circuit C4

Circuit C5

Circuit C6

Circuit C7

Circuit C8

Circuit C9
Circuit C10

Circuit C11

Circuit C12

Circuit C13

Circuit C14
Circuit C15
Circuit C16
Circuit C17
Circuit C18

Encarregat de l’enllumenat temporitzat soterrani -1 amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat temporitzat soterrani -2 amb línia de
2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat emergència 1 soterrani -1 amb línia
de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat i els endolls traster 1 amb línia de
2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat
2x1,5+1,5 mm2

fix

soterrani

-1

amb

línia

de

Encarregat de l’enllumenat
2x1,5+1,5 mm2

fix

soterrani

-2

amb

línia

de

Encarregat de l’enllumenat emergència 1 soterrani -2 amb línia
de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat i els endolls trasters 2 amb línia de
2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat escales amb línia de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat emergència 2 soterrani -1 amb línia
de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat emergència 2 soterrani -2 amb línia
de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de l’enllumenat i els endolls trasters 3 amb línia de
2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de les centrals de detecció amb línia de 2x1,5+1,5
mm2
Encarregat de l’enllumenat rampa amb línia de 2x1,5+1,5 mm2
Encarregat de la porta motoritzada amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de l’extracció 1 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
Encarregat de l’extracció 2 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
Encarregat de l’extracció 3 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
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Circuit C19
Circuit C20
Circuit C21
Circuit C22
Circuit C23
Circuit C24
Circuit C25
Circuit C26
Circuit C27
Circuit C28

Encarregat de l’extracció 4 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
Encarregat de la ventilació 1 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
Encarregat de la ventilació 2 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
Encarregat de la ventilació 3 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
Encarregat de la ventilació 4 amb línia de 4x2,5+2,5 mm2
Encarregat de la ventilació 5 amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de la ventilació 6 amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de l’extracció 5 amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de l’extracció 6 amb línia de 2x2,5+2,5 mm2
Encarregat de la maniobra amb línia de 2x1,5+1,5 mm2

7.15. Posta a terra
Les postes a terra s’estableixen amb objecte de limitar la tensió que amb
respecte a terra poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques,
assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa
una avaria en els materials elèctrics utilitzats.
La posta a terra és la unió elèctrica directe d’una part del circuit elèctric o d’una
part conductora que no pertany al mateix mitjançant una connexió amb terra,
com un elèctrode o grups d’elèctrodes en el terra. Mitjançant la instal·lació de
posta a terra s’aconseguirà que en el conjunt de instal·lacions, edificis i superfície
pròxima al terreny no apareguin diferencies de potencial perilloses i que, al
mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de
descàrrega d’origen atmosfèric.
La posta a terra corresponent a l’aparcament serà la mateixa que la de tot
l’edifici.
La secció mínima del conductor de protecció serà la indicada en la taula següent,
que coincideix amb la taula 2, de la instrucció ITC-BT 18, 3-4

7.16. Enllumenat de l’aparcament
La instal·lació d’enllumenat s’ha realitzat en base a 3 circuits independents de
manera que el tall de corrent en qualsevol d’ells, no afecti a més de la tercera
part dels esmentats receptors d’enllumenat i per tant haurà d’haver-hi un mínim
de 3 línies independents per l’enllumenat general.
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7.17. Enllumenat de seguretat
Per els serveis de seguretat, la font d’energia ha de ser escollida de forma que
l’alimentació estigui assegurada durant un temps apropiat.
Es poden utilitzar les següents fonts d’alimentació:
Bateries d’acumuladors.
Generadors independents.
Derivacions separades de la xarxa de distribució.
Tal i com ens diu l’apartat 3 de la ITC-BT-28, les instal·lacions d’enllumenat
d’emergència tenen com a objectiu assegurar, en cas de fallada de l’alimentació
de l’enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides,
per una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que es senyalin.
S’inclouen dins
reemplaçament.

d’aquest

enllumenat

l’enllumenat

de

seguretat

i

el

de

L’enllumenat de seguretat és l’enllumenat d’emergència per garantir la seguretat
de les persones que evacuïn una zona o que tenen que acabar un treball
potencialment perillós abans d’abandonar la zona.
L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament
automàticament quan es produeixi la fallada de l’enllumenat general o quan la
tensió d’aquest baixi menys del 70% del seu valor nominal.
Dins de l’enllumenat de seguretat podem trobar:
Enllumenat d’evacuació.
Enllumenat d’ambient o antipànic.
Enllumenat de zones d’alt risc.
Així mateix s’ha dotat a l’Edifici, d’una il·luminació d’emergència, mitjançant la
utilització d’aparells autònoms, d’un flux lumínic de 300 lúmens, tal i com
s’observa en els plànols de distribució. Aquestes llumeneres autònomes
d’emergència, es col·locaran fonamentalment en els accessos i sortides de cada
planta, escales, junt a tots el quadre de protecció i distribució. Les línies
elèctriques d’alimentació a aquestes llumeneres d’emergència, es realitzaran
amb conductor de coure de secció 1,5 mm2, i es protegiran amb un interruptor
magnetotèrmic II, de 6 A.

7.18. Enllumenat d’evacuació
L’enllumenat d’evacuació és la part de l’enllumenat de seguretat previst per
garantir el reconeixement i la utilització dels medis o rutes d’evacuació quan
l’aparcament estigui o pugui estar ocupat.
En rutes d’evacuació, aquest enllumenat ha de proporcionar, a nivell de terra i en
l’eix dels pasos principals, una il·luminació horitzontal mínima de un lux.
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En els punts on estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció
contra incendis que exigeixen utilització manual i en els quadres de distribució de
l’enllumenat, la il·luminació mínima serà de 5 lux.
La relació entra la il·luminació màxima i mínima en l’eix dels pasos principals
serà menor a 40 lx.
L’enllumenat d’evacuació haurà de funcionar, quan es produeixi la fallada de
l’alimentació normal, com a mínim una hora, proporcionant la il·luminació
prevista.

7.19. Enllumenat d’ambient o antipànic
L’enllumenat d’ambient és la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar
tot el risc de pànic i proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti
als ocupants identificar i accedir a les rutes d’evacuació i identificar obstacles.
L’enllumenat ambient o antipànic ha de proporcionar una il·luminació horitzontal
mínima de 0.5 lx en tot l’espai considerat, des del terra fins a una altura de 1 m.
La relació entra la il·luminació màxima i mínima en tot l’espai considerat serà
menor a 40 lx.
L’enllumenat ambient o antipànic haurà de poder funcionar, quan es produeixi la
fallada de l’alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la
il·luminació prevista.

7.20. Enllumenat de zones d’alt risc
L’enllumenat de zones d’alt risc és la part de l’enllumenat de seguretat previst
per garantir la seguretat de les persones ocupades en activitats potencialment
perilloses o que treballin en un entorn perillós. Permet la interrupció dels treballs
amb seguretat per l’operador i per tots els altres ocupants del local.
L’enllumenat de zones d’alt risc ha de proporcionar una il·luminació mínima de
15 lx o el 10% de la il·luminació normal, prenent sempre el major dels valors .
La relació entra la il·luminació màxima i mínima en tot l’espai considerat serà
menor de 10 lx.
L’enllumenat de zones d’alt risc haurà de funcionar, quan es produeixi la fallada
de l’alimentació normal, com a mínim el temps necessari per abandonar
l’activitat o zona d’alt risc.

7.21. Enllumenat de reemplaçament
L’enllumenat de reemplaçament és la part de l’enllumenat d’emergència que
permet la continuïtat de les activitats normals.
Quan l’enllumenat de reemplaçament proporcioni una il·luminació inferior a
l’enllumenat normal, s’usarà únicament per acabar el treball amb seguretat.
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CAPÍTOL 8:
INSTAL·LACIÓ CONTRA
INCENDIS

8.1. Introducció
L’objecte del present apartat serà especificar les parts que composen els
sistemes de detecció, avís i extinció d’incendis. En el nostre cas només es
realitzarà aquesta instal·lació en la zona d’aparcament segons CTE.

8.2. Descripció del sistema de detecció
La funció del sistema de detecció, és la de poder detectar en zones amb cert
perill especial, situacions d’un possible incendi. La zona de cert nivell que es
troba a la nostra edificació és l’aparcament. Aquesta instal·lació estarà formada
per:

8.2.1. Detector iònic
És l’element encarregat de detectar el fum produït per un foc.

- 90 -

Electrificació, instal·lació mediambiental, protecció contra incendis i ventilació d’un edifici destinat a vivendes i
aparcament

8.2.2. Detector tèrmic
És l’element encarregat de detectar l’augment brusc de la temperatura produït
per un foc.

8.2.3. Detectors de CO
Degut a la problemàtica i perillositat de la concentració de monòxid de carboni,
es col·locaran detectors de CO en compliment de la normativa vigent. Les
prestacions d’aquest sistema seran tals que:
Ventilació programable.
Autodescontaminació dels detectors.
Programació controlada dels nivells de ventilació i alarmes.
Discriminador d’averies.
Aquests s’instal·laran a raó d’un cada 300 m2 aproximadament.

8.3. Descripció del sistema d’avís
La funció del sistema d’avís es la d’aconseguir un so amb un nivell determinat
(en dB) quan es detecti una situació estranya procedent d’algun element del
sistema de detecció.
El Sistema de avís tindrà els següents elements:
Polsadors d’emergència
Sirena Interior.
Sirena Exterior.

8.3.1. Polsadors d’emergència
S’instal·larà en compliment de la normativa vigent i com a complement del
sistema de detecció d’un sistema d’avís a través de polsadors d’emergència, els
quals es col·locaran a raó d’un a cadascun dels accessos i a una distància no
superior a 25 metres.
Els polsadors seran de tipus convencional, amb tapeta de protecció per a
accionament manual.

8.3.2. Sirena Interior
Les sirenes interiors comptaran amb senyalització acústica i visual, es trobaran
amb capses autoprotegides de color vermell.

8.3.3. Sirena Exterior
Les sirenes exteriors seran de color vermell amb una emissió de 85dBA, amb
llum d’avís intermitent, autoprotegida i autoalimentada mitjançant un
acumulador. Les seves dimensions són 200x310x55 mm.
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S’instal·laran sobre la porta d’accés de vehicles i a la façana de l’edificació per la
porta d’accés de vianants.
S’han previst un total de dues sirenes exteriors, una ubicada a l’escala de veïns i
una altre a l’accés de la rampa de vehicles, per a poder avisar a tothom a
qualsevol dels accessos.

8.4. Descripció del sistema d’extinció
El sistema d’extinció estarà format per:
Extintors
Boques d’incendi equipades (BIE)
Ruixadors d’aigua

8.4.1. Extintors
La instal·lació estarà composta per extintors i es col·locaran en totes les plantes
de manera que el recorregut real en cada planta no superi des de tot origen
d’evacuació fins a l’extintor més proper, una distància de 15m.
Aquests extintors seran de pols polivalent eficàcia 21A-113B. En tots aquells
locals de risc especial definits en l'article A-19 s'instal·laran extintors d'eficàcia
21A o 55B segons la classe de foc previsible, i en les sales de màquines i on es
trobin els quadres elèctrics es col·locaran de CO2.
Els extintors, les seves característiques i especificacions, així com les condicions
d’instal·lació, s’ajustarà a la norma UNE 23.110.

8.4.2. Boques d’incendi equipades
La seva col·locació serà per totes les plantes de l’aparcament de manera que el
recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d’evacuació fins a la
manega més propera, una distància de 25 m. La seva col·locació serà tal que es
trobi sobre suport rígid de forma que l’alçada del seu centre quedi com a màxima
1,50 m respecte del paviment.
La xarxa de mànegues estarà composta per boques d’incendis equipades BIE-25
i una xarxa d’alimentació d’aigua. Cada mànega anirà instal·lada dins d’un armari
vertical encastat, format per tres departaments: boca d’incendis equipada BIE25, departament per polsador i sirena, departament per 2 extintors, construït
amb xapa.
S'ha previst una simultaneïtat de funcionament de 2 BIEs, a una pressió
dinàmica de 2 a 5 kg/cm2, en punta de llança amb una demanda de cabal
aproximat de 200 l/min per BIE de DN 45 i de 100 l/min per BIE de DN 25.
El dimensionat de les canonades d'alimentació d'aigua, a les quals estan
connectades les BIEs s'ha realitzat considerant que la velocitat de fluid no superi
els 6 m/seg.
Les canonades seran d’acer galvanitzat DIN 2440 per no plantejar problemes de
corrosió i seran vistes en tot el seu recorregut per el sostre.
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Tenint en compte la longitud reglamentària de la mànega, 15 m, i considerant
que el doll d'aigua que surt de la mànega té un radi d'acció eficaç de 10m (radi
d'acció total de 25 m salvant obstacles, pilars, tancaments, etc.) s'efectua la
distribució en les diferents plantes de manera que tota la superfície a protegir
quedi escombrada. D'aquesta forma la separació màxima entre cada boca
d'incendi equipada i el seu més propera serà de 50 m i la distància entre
qualsevol punt del local protegit fins a la boca d'incendi equipada més pròxima
no excedeix de 25 m. Totes les distàncies s'amiden sobre recorreguts reals. S'ha
tingut en compte mantenir al voltant de cada boca d'incendi equipada una zona
lliure d'obstacles que permeti l'accés i maniobra sense dificultat.
En l'aparcament en planta soterrani i complint amb l'art. 20.3 d) de la NBECPI96, la longitud de les mànegues arribarà a tot origen d'evacuació i es
disposaran el més pròximes possibles a les sortides.

8.4.3. Ruixadors automàtics d’aigua
No es fa necessària la seva instal·lació.
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CAPÍTOL 9:
INSTAL·LACIÓ DE
VENTILACIÓ

9.1. Introducció
L’objecte del present apartat serà especificar el funcionament d’un sistema de
ventilació i les parts que el composen tot fent els càlculs pertinents. Per realitzar
aquest estudi ens haurem de cenyir a les diferents normatives a aplicar, RBT,
CTE i el RITE.
Per evitar considerar aquest local com a classe I, segons la ITC-BT-29, s’ha dotat
a l’aparcament de les ventilacions, naturals i forçades necessàries, que
asseguren una bona renovació del local i eliminin el perill d’una concentració
excessiva de gasos.
Seguint la normativa RITE, la velocitat de l’aire no superarà un valor de 0.25 m/s
en zones susceptibles de ser ocupades per l’usuari. En el present projecte es
considerarà una velocitat de l’aire igual a 10 m/s.
El disseny de la xarxa haurà de ser tal que asseguri una extracció homogènia en
tot l’aparcament.
Per assegurar una certa puresa de l’aire s’instal·laran detectors de CO, tal i com
es descriu a l’apartat de contra incendis.
Totes les conduccions s’instal·laran per sostre, respectant els 2,20 metres que
han de quedar lliures, segons marquen les Ordenances Metropolitanes de
l’Edificació.
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Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de
pressions sonores superiors als indicats per a les diferents zones, segons taula 3
de la ITE. 02.2.3.1.

9.2. Funcionament del sistema de ventilació
La ventilació del pàrking no podrà ser natural atès que es tracta d’una planta que
queda sota nivell de terra, per tant s’ha previst un sistema de ventilació forçada
per a la renovació d’aire i pel desfumatge de l’aparcament.
El sistema de ventilació funciona mitjançant dos circuits independents, un
d’extracció i un altre d’impulsió. El circuit d’impulsió ens ha de garantir una
aportació d’aire, dins de l’aparcament, necessària per renovar l’aire. En cas
contrari el circuit d’extracció ens ha de garantir l’extracció de l’aire de
l’aparcament.
Evidentment sols funcionarà el sistema d’extracció en cas d’incendi. El sistema
d’impulsió es parà amb el sistema de detecció tal i com requereix la normativa
vigent (NBE-CPI-96).
Totes les entrades o sortides del sistema de ventilació aniran protegides amb
sombretes o reixes per impedir l’entrada de la pluja i insectes.

9.3. Descripció del sistema de ventilació
S’ha previst que cada planta disposi d’un sistema mecànic de ventilació que
constarà d’un equip d’extracció i un equip d’impulsió, ambdós independents.
Concretament, pel sistema d’impulsió s’han previst dos impulsors per planta que
captaran l’aire d’un pati de ventilació que dóna directament a l’exterior.
Constarà aquest sistema de ventilació dels següents components:
Hi haurà una ventilació composada per 2 circuits de ventilació i 2 d’extracció per
planta que funcionaran automàticament governades per les centrals d’incendi i la
de CO. Quan la central d’incendis s’activi només funcionaran els extractors, i
quan s’activi la de CO s’activaran ventiladors i extractors, a part hi haurà
col·locat al costat de la porta d’entrada un polsador per parar tota la ventilació i
extracció i un altre polsador al costat del quadre general de posta en marxa en el
cas que el polsador de parada s’hagi accionat. A part, els trasters tindran una
ventilació natural, les zones comunes del lloc on estan situats els trasters tindran
una extracció que funcionarà per mitjà d’un rellotge, i en els vestíbuls
d’independència hi haurà una ventilació forçada que actuarà governada per la
central d’incendis.

9.4. Cabal de l’aire
El nostre aparcament té una superfície total de 1527,72 m2 i es distribueixen en
dues plantes, és a dir que cada planta té una superfície de 763,86 m2. Per a
realitzar el càlcul del circuit d’impulsió i el d’extracció haurem de saber el cabal
d’aire. Aquest cabal d’aire es calcularà multiplicant els metres quadrats útils de
l’aparcament per 15 m3/h segons ens diu l’article 117 de la Norma Urbanística
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Metropolitana; entenent per metres quadrats útils de l’aparcament com a la
superfície de l’aparcament menys la superfície de trasters i escales. Així doncs el
cabal serà:
Planta aparcament 1:
673,42 m2 x 15 m3/h = 10101,3 m3/h
Degut a que hi haurà dos circuits d’impulsió dividirem el cabal per dos per saber
el cabal de cada circuit, que serà de 5050,65 m3/h.
Planta aparcament 2:
648,66 m2 x 15 m3/h = 9729,9 m3/h
Degut a que hi haurà dos circuits d’impulsió dividirem el cabal per dos per saber
el cabal de cada circuit, que serà de 4865 m3/h.

9.5. Pèrdues de càrrega
En el present apartat es mostren les pèrdues de càrrega que existiran en cada un
dels circuits d’impulsió i d’extracció de l’aire. Es suposen unes pèrdues de
càrrega del 30% degudes als accidents de la instal·lació com colzes, reduccions
de secció, etc.
Aquestes pèrdues de càrrega les calcularem segons taules adjuntes a la memòria
de càlculs. Es mostrarà una taula de càlculs de pèrdues de càrrega, a continuació
mostrem un resum d’aquestes.

9.5.1. Circuit d’impulsió
Impulsor 1 i 2:
El conducte fins arribar a planta coberta recorre 30 m d’alçada
0,18 mmcda " 30 x 0,18 = 5,4 mmcda
PE1 (i PE2) = 8,21 + 2,46 (30%) + 5,4 = 16,07 mmcda
Cabal = 5.050,65 m3/h
CVHT-12/12 de Soler&Palau (Veure annex d’especificacions tècniques) a
800 rpm
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Impulsor 3:
El conducte fins arribar a planta coberta recorre 33 metres d’alçada
0,17 mmcda " 33 x 0,17 = 5,61 mmcda
PI3 = 6,73 + 2,02 (30%) + 5,61 = 14,35 mmcda
Cabal = 4.865 m3/h
CVHT-12/12 de Soler&Palau (Veure annex d’especificacions tècniques) a
700 rpm.

Impulsor 4:
El conducte fins arribar a planta coberta recorre 33 metres d’alçada
0,17 mmcda " 33 x 0,17 = 5,61 mmcda
PI4 = 8,06 + 2,42 (30%) + 5,61 = 16,09 mmcda
Cabal = 4.865 m3/h
CVHT-12/12 de Soler&Palau (Veure annex d’especificacions tècniques) a
800 rpm.

9.5.2. Circuit d’extracció
Extractor 1:
El conducte fins arribar a planta coberta recorre 30 m d’alçada
0,18 mmcda " 30 x 0,18 = 5,4 mmcda
PE1 = 7,81 + 2,35 (30%) + 5,4 = 15,55 mmcda
Cabal = 5.050,65 m3/h
CVHT-12/12 de Soler&Palau (Veure annex d’especificacions tècniques) a
700 rpm.

Extractor 2:
El conducte fins arribar a planta coberta recorre 30 m d’alçada
0,18 mmcda " 30 x 0,18 = 5,4 mmcda
PE2 = 5,96 + 1,78 (30%) + 5,4 = 13,15 mmcda
Cabal = 5.050,65 m3/h
CVHT-12/12 de Soler&Palau (Veure annex d’especificacions tècniques) a
700 rpm.
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Extractor 3 i 4:
El conducte fins arribar a planta coberta recorre 33 metres d’alçada
0,17 mmcda " 33 x 0,17 = 5,61 mmcda
PE3 i PE4 = 9,80+ 2,94 (30%) + 5,61 = 18,35 mmcda
Cabal = 4.865 m3/h
CVHT-12/12 de Soler&Palau (Veure annex d’especificacions tècniques) a
800 rpm.

9.6. Ventilació vestíbul previ
D’acord amb l’article 10 de la NBE-CPI-96, la protecció de les escales davant el
fum es pot aconseguir mantenint en sobrepressió amb respecte als recintes amb
els que estan comunicats, mitjançant sistemes d’extracció o impulsió d’aire. Cal
recordar que únicament es ventilen els vestíbuls previs a escales especialment
protegides, que en el nostre cas seran els vestíbuls de les escales A i C. Per tant
anem a justificar els càlculs per aquesta sobrepressió:
Es preveu la instal·lació d’un sistema de pressurització del denominat d’una sola
etapa per funcionar únicament en cas d’emergència, a 50 Pa, segons la norma
UNE 100-040.
Aquest impulsor aportarà l’aire en cas de detecció d’incendi per part de la
instal·lació de detecció de l’aparcament.
El cabal ha de ser el necessari per assegurar una velocitat de pas de l’aire
superior o igual a 0,75 m/s a través de la porta d’accés al nivell del sinistre,
estant les altres portes tancades.
Es necessita ventilar un vestíbul d’un volum aproximat de 6 m3, i disposem d’una
porta de sortida per planta d’una secció de 2,10x0,80 metres, per tant el cabal
necessari serà:
Secció de la porta: 2,10x0,80 metres = 1,68 m2
Velocitat de pas per la porta = 0,75 m/s
Cabal necessari = 3.600 x 0,75 x 1,68 = 4.536 m3/h
La secció del conducte serà, per una velocitat màxima de 12 m/s (per no produir
sorolls ni turbulències): 0,10 m2: 300 x 350 mm.
Quantitat:

1 caixa d’IMPULSIÓ.

Tipus:

Centrífug, no immers en el recinte.

Model:

CVB-320/320-0,55 kW de S&P o equivalent.

Potència unitària: 0,55 kW.
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9.7. Escales especialment protegides
La ventilació de l’escala especialment protegida s’aconsegueix per mitjà d’una
reixa de 2 m2 al nivell de planta soterrani 1, i que desemboca a la rampa de
l’aparcament.
La ventilació de l’escala especialment protegida A s’aconsegueix:
Superfície de la secció útil total serà 50 cm2 per cada m3 de recinte, tant
per l’entrada com per la sortida d’aire.
Les reixes tindran una secció útil d’igual superfície i relació màxima entre
els seus costats que el conducte al que estiguin connectats.
Les reixes d’entrada d’aire es disposaran en un parament del passadís,
situats a una altura amb respecte del terra menor que 1 m i les de sortida
a l’altre parament, situades a una altura major que 1,80 m. La distància
entre les projeccions horitzontals de les dues serà de 10 m com a màxim.

13,13 m2 x 6 m x 50 cm2/ m3 = 3.939 cm2.
A cada nivell de, passadís es preveu dos conductes de 450x450 mm.

9.8. Desfumatge de l’aparcament
L’aparcament disposarà de ventilació forçada per l’evacuació dels fums en cas
d’incendi que coincidirà amb la instal·lació de ventilació abans calculada, i
complirà amb tot allò indicat a l’article G18 de la NBE-CPI-96:
a) Realitzarà 6 renovacions per hora, essent activada mitjançant detectors
automàtics.
b) Disposar d’interruptors independents per cada planta que permeti la posta
en marxa dels ventiladors. Aquests interruptors estaran situats en un lloc
de fàcil accés degudament senyalitzat.
c) Garantir el funcionament de tots els seus components durant noranta
minuts, a una temperatura de 400 °C.
d) Contar amb alimentació elèctrica directa des del quadre principal.
e) Cap punt estarà situat a més de 25 metres de distància de qualsevol punt
de desfumatge

9.9. Nivell sonor dels ventiladors d’extracció
Dos dels extractors s’ubicaran sota el forat de les escales A i C de planta baixa.
El nivell sonor produït per cada una de les màquines és de 68 dB.
No podem sobrepassar els 25 dB a un dormitori d’un habitatge per la nit, per
tant caldrà insonoritzar les màquines amb caixes de pladur d’aïllament acústic:
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68 dB -25 dB = 43 dB. No s’ha tingut en compte l’efecte d’absorció dels
tancaments de l’escala, que jugaran a favor de l’aïllament de les màquines.
Per evitar la transmissió de sorolls i vibracions se ha previst entra cada
ventilador i els conductes un amortidor del tipus “silenblock”. Aquesta execució
permet el funcionament sense transmetre les petites vibracions que normalment
originen els sistemes de ventilació.
Nº ESPAI MARCA I MODEL POTÈNCIA
ELÈ
CTRICA
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