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A.1. Memòria 

A.1.1. Normativa d’aplicació 

    RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

      CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

               CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

    D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

               Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

    D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

               Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

    RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

               Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

    RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

               Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

    D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

     Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges          

     (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de   

     Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats     

     per la Generalitat de Catalunya). 
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    O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

               Regulación de los contadores de agua fría 

 

A.1.2. Descripció de la instal·lació 

Des de la xarxa de subministrament públic es farà una única escomesa, amb clau de pas, 

una vàlvula de retenció, filtre i arqueta de registrament col·locada a l’entrada de la finca.  

Pel subministrament d’aigua s’aprofitarà la pressió de la xarxa de subministrament públic 

que es considera suficient per les necessitats a cobrir. En el cas de que aquesta sigui molt 

elevada s’instal·larà una vàlvula reductora de pressió. 

La derivació particular es realitzarà soterrada des del comptador d’aigua fins a la vàlvula de 

tall general, es realitzarà amb tub de polietilè d’alta densitat. 

A partir de la clau de pas general, la distribució es realitzarà amb tub de polipropilè Sèrie 5 

per l’AF i Sèrie 3,2 per l’ACS, i alimentarà cadascun dels serveis previstos, instal·lant-se 

claus de pas a cada habitació húmida (serveis, vestuaris, banys, lavabo, cuina,...). A partir 

de la clau de pas de la cambra húmida es col·locarà un col·lector a partir del qual sortiran 

derivacions a cada aparell amb canonada de polietilè reticulat PEX.   

La producció d’aigua calenta sanitària serà centralitzat amb recolzament d’energia solar. 

S’instal·laran dos dipòsits acumuladors un de 500 litres de capacitat que es destinarà a 

acumulació d’aigua calentada mitjançant energia solar i un altre de 300 litres d’aigua 

calenta. Els interacumulador seran capaços de suportar temperatures d’aigua de 95º C 

(sistema de pasteurització) sense afectar aquestes condicions al grau d’acabat interior del 

dipòsit. 

Els interacumuladors d’ACS i de solar estaran dotats de tubuladures pels següents 

components: 

- Impulsió i retorn de primari d’Energia solar i/o caldera 

- Entrada i sortida d’aigua de consum 

- Buidat 

- Termòmetre  
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- Dos termòstats 

- Vàlvula de Seguretat 

Els interacumuladors disposaran d’un serpentí interior i estaran aïllats exteriorment amb 

poliuretà flexible de 50mm de gruix i una conductivitat de  0,038 w/mk.  

L’energia auxiliar per l’escalfament d’ACS es realitzarà mitjançant una caldera a gas 

natural, que té una potència total de 115 KW descrita en el capítol de calefacció. A partir 

dels acumuladors i en recorreguts idèntics als d’aigua freda, s’alimentarà els punts de 

consum. 

En els lavabos, es col·locarà un rabet reforçat d’acer trenat, per a la seva posterior 

connexió al conjunt d’aixetes d’escaire. A les banyeres i a les aigüeres, es finalitzarà amb 

enllaços excèntrics de 3/4"x1/2" amb rosetes de paret i juntes d’estanqueïtat. Als rentaplats 

i  rentadores, es col·locarà una aixeta accessible amb connexió roscada per tal de poder 

connectar la mànega dels aparells.  

La xarxa d’aigua freda s’instal·larà per sota i separada com a mínim 50 mm de la d’aigua 

calenta, no col·locant-ne en aquesta, fixacions a prop dels extrems, a fi de permetre la seva 

lliure dilatació, per la qual s’haurà de prevenir aquest espai perquè no pateixin les unions o 

es generin tensions que puguin produir fuites o ruptures. 

La xarxa d’aigua freda s’aïllarà tèrmicament en els recorreguts vistos amb 9 mm de gruix 

per tal d’evitar condensacions, i en els recorreguts empotrats, s’instal·larà a l’interior de tub 

PVC flexible corrugat  de color blau per protegir les canonades. 

La xarxa d’aigua calenta s’aïllarà tèrmicament en tot el seu recorregut amb gruixos segons 

RITE (IT1 apartat 1.2.4.2) per tal d’evitar pèrdues de calor, i en els recorreguts empotrats, 

s’instal·larà, a més a més, a l’interior de tub PVC flexible corrugat de color vermell per 

protegir les canonades.  

 

Taula A.1.2.1. Espessors mínims d’aïllaments (mm) de canonades            

             d’ACS que discorren per l’interior d’edificis segons RITE 
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La distribució de canonades es realitzarà paral·lela als sostres, baixant a cada aparell, 

sense que pugui derivar-se d’aparell a aparell. 

El pas de les canonades a través de murs i parets, s’efectuarà a través de passamurs. 

En el seu recorregut vist, les canonades s’anclaran interposant tacs de material elàstic de 

plàstic, a fi d’evitar al màxim la producció de sorolls. 

Tots els materials empleats en la instal·lació, inclosos elements i accessoris, seran 

d’homologació oficial rebutjant aquells que no disposin de la mateixa. 

S’han disposat les següents mesures correctores mecàniques directes sobre el consum 

d’aigua:  

- Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada: 

S’instal·larà un regulador de pressió de l’aigua pel comptador individual d’entrada 

d’aigua, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable amb una pressió 

màxima de 2,5kg/cm
2
. 

- Airejadors per aixetes i dutxes: 

S’instal·laran mecanismes economitzadors d’aigua, de manera que per una pressió 

de 2,5kg/cm
2
 tinguin un cabal màxim de 8 l/min per a aixetes i de 10 l/min per a les 

dutxes. 

- Cisternes de WC: 

Les cisternes dels vàters han de tenir un volum de descàrrega màxima de 6 litres i 

doble sistema de descàrrega. 

 

A.1.3. Cabals 

D’acord amb el número d’aparells i el seu cabal de funcionament, es determina el cabal a 

instal·lar, com a suma dels cabals de funcionament, segons l’indicat en l’apartat 2.1.3 de la 

secció HS 4. Subministrament d’aigua del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Aquestes normes diuen que cadascun dels aparells ha de rebre, amb independència de 

l’estat de funcionament dels altres, uns cabals instantanis mínims per a la seva utilització 

adequada, que són els següents: 
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Tipus d’aparell                        Cabal AF             Cabal ACS 

Lavabo    0,10 l/s 0,065 l/s 

 Inodor   0,10 l/s     - 

 Bidet   0,10 l/s 0,1 l/s 

Dutxa   0,20 l/s 0,1 l/s 

Aigüera  0,20 l/s 0,1 l/s  

Rentaplats domèstic 0,15 l/s 0,1 l/s 

Rentadora domèstica 0,20 l/s 0,15 l/s 

Safareig  0,20 l/s 0,10 l/s 

Abocador  0,20 l/s     - 

Pressa d’aigua 0,20 l/s     - 

 

Donada la previsió de aparells a instal·lar, es calculen els cabals instal·lats. Segons la  

definició donada per la secció HS 4. Subministrament d’aigua del Codi Tècnic de l’Edificació 

es dimensionen les escomeses i els muntants. 

Pel disseny de la xarxa de canonades s’ha fixat velocitats màximes de l’aigua de 2 m/s a les 

escomeses i canonada d’alimentació general, en els trams generals de distribució interior 

de 1 m/s com a màxim i no inferior a 0,5 m/s en les columnes i derivacions a cada punt de 

consum. 

S’ha considerat simultaneïtat de l’utilització dels aparells, justificada a l’apartat de càlculs de 

fontaneria del present projecte.  

 

 

Taula A.1.3.1. Cabals dels diferents aparells segons CTE 
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A.1.4. Característiques de la instal·lació 

A continuació es detallen els punts més importants de la instal·lació, la seva funció i 

definició, segons les Normes Bàsiques i el CTE-HS4. 

- Escomesa: 

És la canonada que enllaça la instal·lació interior de l’edifici amb la canonada de la 

xarxa de distribució. 

  Es realitzarà una escomesa per contractar amb la Companyia. 

 

- Clau de connexió: 

Es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre pas a 

l’escomesa. És de responsabilitat de la companyia subministradora, que la 

instal·larà a la zona exterior a l’edifici, i és d’un ús exclusiu per manteniment general 

de cada un dels serveis. 

 

- Canonada d’alimentació: 

Canonada que enllaça la clau de pas amb el comptador. Quedarà enterrada en una 

canalització d’obra de fàbrica plena de sorra que tindrà un registre als seus extrems 

que permeti la inspecció i control de possibles fuites. 

 

- Comptador: 

El comptador serà un aparell de sistema i model aprovat i homologat pels Serveis 

d’Indústria i Companyia d’Aigües, proveint-se cadascun el corresponent  dispositiu 

de comprovació. 

El seu diàmetre serà com a mínim de 26 mm, així mateix com el de la clau de pas. 

Haurà de comptar amb una pre-instal·lació adequada per una connexió d’enviament 

de senyals per a lectura a distància del comptador. 
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Abans del comptador es dispondrà d’una clau de tall i després de una vàlvula de 

retenció. 

 

- Filtre: 

El filtre de la instal·lació general haurà de retenir els residus de l’aigua que puguin 

donar lloc a corrosions a les canonades. S’instal·larà a continuació de la clau de tall 

general. Si es disposa d’armari o arqueta del comptador general, haurà d’allotjar-se 

en el seu interior.  

La situació del filtre haurà ser tal que permeti realitzar adequadament les 

operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tall de subministre. 

 

- Vàlvules: 

Les vàlvules que s’utilitzen en la instal·lació, no produiran pèrdues de pressió 

excessives quan es trobin totalment obertes. 

Totes les vàlvules s’instalaran en llocs accessibles. 

 

- Tubs: 

S’utilitzaran canonades de polipropilè per a la instal·lació centralitzada d’AF i ACS. 

Les canonades es definiran pel seu diàmetres exteriors, i el gruix de la paret, 

expressades en mm. 

Només s’utilitzarà canonades de polietilè reticulat sèrie 5 d’alta densitat  a partir de 

la clau pas de cada cambra humida. Les canonades es definiran pel seus diàmetres 

exteriors, i el gruix de la paret, expressades en mm. 

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies interior i exterior seran 

llises i exents de raIes, escòries, picadures o plecs. 

Es rebutjarà qualsevol tub amb senyals d’haver sigut llimat tant amb parets rectes 

com corbades. 
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- Aïllament: 

S’utilitzaran aïllaments segons indica el RITE (IT.1 apartat 1.2.4.2). 

S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades d’aigua calenta. Únicament es 

deixaran d’aïllar, aquells trams en els quals la distància entre dos elements no aïllats 

sigui inferior a dues vegades el diàmetre nominal (DN) de la canonada. 

L’aïllament s’interromprà a les vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant l’espai 

necessari pel desmuntatge i extracció de tots els elements. 

L’aïllament a la sala de màquines es protegirà exteriorment amb planxa d’alumini de 

0,6mm de gruix. 

 

- Unions: 

A les canonades de coure els accessoris s’uniran mitjançant maneguets mitjançant 

soldadura capil·lar. 

En quant a les canonades de polipropilè i polietilè, els accessoris seran de les 

mateixes característiques que la pròpia canonada. 

 

- Corbes: 

A les corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció, s’utilitzaran peces de les 

mateixes característiques en quant a qualitat i dimensions que les especificades 

respecte a les canonades. 

 

- Dilatadors: 

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de la pressió nominal (PN) de servei i unions 

per brides com siguin necessaris, per permetre la dilatació de les canonades sense 

que aquestes suportin o transmetin esforços a la resta dels elements de la 

instal·lació o construcció. 

S’intercalaran tants joc d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei 

com siguin necessaris, per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la 
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xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o 

construcció. 

 

- Suports i suspensions: 

Tots els suports han de suportar les canonades de fluid que transportant amb un 

factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin flexions o 

moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres instal·lacions. 

 

- Passamurs: 

En els passos de forjats, murs, parets, i en general qualsevol element constructiu, 

es col·locaran passamurs d’acer galvanitzat, de diàmetre suficient per a contenir la 

canonada i fundes aïllants.  

 

- Muntatge: 

El muntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat que cuidarà tant 

l’aspecte funcional com d’estètic, segons la correcta pràctica de l’ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, 

aparells d’indicació o regulació que requereixi inspecció periòdica o manteniment, 

havent de ser possible un còmode desmuntatge per reparació, o eventual 

substitució de qualsevol lloc. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació inclòs per efectuar 

proves, s’haurà de procedir a un buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada 

amb la finalitat de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagi pogut 

quedar durant el muntatge. 

Tot el traçat horitzontal de la xarxa de canonades, s’haurà de realitzar amb una 

pendent mínima del 5%. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 

d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purgament com sigui necessari, i 

permetent el drenatge total de tots els circuits. 
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Les esteses de canonades, mentre no s’especifiqui el contrari, es disposaran 

paral·lels o perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals de l’estructura 

dels locals por per on discorrin. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetre 

una separació mínima de 3 centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, i en 

general, qualsevol element en canonades contigües. 

Totes les connexions a la canonada de coure, quan està empotrada a paraments 

verticals, aparells i/o aixetes, es realitzarà mitjançant el corresponent element 

d’enllaç que permeti la correcta manipulació i/o substitució de l’equip connectat. 

 

- Proves de les instal·lacions: 

S’efectuaran les proves reglamentàries a tots els elements i accessoris que 

composen la instal·lació. La empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una 

prova de resistència mecànica i la seva estanquitat de totes les canonades, 

elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components 

vistos i accessibles pel seu control. 

Abans del recobriment de les instal·lacions s’efectuarà la prova de resistència 

mecànica i d’estanqueïtat, la qual s’efectuarà amb pressió hidràulica. 

Per realitzar la prova s’omplirà d’aigua tota la instal·lació mantenint obertes les 

aixetes terminals fins a tenir suficient seguretat de que s’ha efectuat un purgament 

complert i s’ha eliminat totalment l’aire. Una vegada assegurat això o després de 

tancar les aixetes que han servit per a purgar i el d’alimentació, es posarà en marxa 

la bomba que estarà connectada a la instal·lació, fins a arribar a la pressió que és 

funció del material. 

Quan s’arribi a aquesta pressió es tancarà la clau de comunicació amb la bomba, 

procedint-ne a reconèixer tota la instal·lació per assegurar-se que no hi hagi cap 

pèrdua. 

Posteriorment, es disminuirà la pressió a 6 Kg/cm
2
 mantenint-se la mateixa durant 

quinze minuts, donant-se per bona la instal·lació si durant aquest període, la lectura 

del manòmetre ha estat constant. 
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A.1.5. Càlculs 

Primer de tot es calcula el cabal simultani a partir de l’expressió següent: 

Es dimensiona cadascuna de les canonades a partir del cabal simultani i la màxima 

velocitat de l’aigua que hi circula pel seu interior. La relació entre aquestes variables és la 

següent: 

S’escull la canonada que tingui un diàmetre nominal igual o superior a l’obtingut a l’equació 

A.1.5.2. 
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A.2. Plànols 

Els plànols d’escomesa fontaneria, de instal·lació fontaneria i d’esquema fontaneria  

queden representats en els plànols 6, 7 i 8 respectivament. 
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A.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

     

 1.  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

 

      

 1.1. un COMPTADOR 1,0 1500,0 1.500,0 

  Diàmetre nominal de 1"  

 

 

     

 1.2. un BOMBA 2,0 500,0 1.000,0 

  Pressió màxima de 5,4 mca, cabal màxim de 8,5 
m

3
/h i tensió d'alimentació de 230 V 

 

 

 

    

 

 

1.3. un BOMBA  

 

 

  Pressió màxima de 2,8 mca, cabal màxim de 4,0 
m

3
/h i tensió d'alimentació de 230 V 

1,0 110,0 110,0 

      

1.4. un BOMBA 1,0 350,0 350,0 

  Pressió màxima de 2,0 mca, cabal màxim de 6,0 
m

3
/h i tensió d'alimentació de 230 V 

   

      

1.5. un BOMBA 1,0 130,0 130,0 

  Pressió màxima de 2,8, mca, cabal màxim de 4,00 
m

3
/h i tensió d'alimentació de 230 V 

   

    

 

 

2.  CANONADES I ACCESSORIS  

 

 

    

 

 

2.1. m TUB DE POLIPROPILÈ (ACS) 4,0 2,0 8,0 

  Diàmetre 20x2,8 mm, sèrie 3,2    

      

2.2. m TUB DE POLIPROPILÈ (ACS) 187,0 2,5 467,5 

  Diàmetre 25x3,5 mm, sèrie 3,2    

      

2.3. m TUB DE POLIPROPILÈ (ACS) 25,0 3,5 87,5 

  Diàmetre 32x4,4 mm, sèrie 3,2    

      

2.4. m TUB DE POLIPROPILÈ (ACS) 80,0 5,0 400,0 

  Diàmetre 40x5,5 mm, sèrie 3,2    

    

 

 

2.5. m TUB DE POLIPROPILÈ (ACS) 30,0 7,0 210,0 

  Diàmetre 50x6,9 mm, sèrie 3,2    

    

 

 

2.6. m TUB DE POLIPROPILÈ (AF) 60,0 2,0 120,0 

  Diàmetre 20x1,9 mm, sèrie 5    



Pàg. 18  Annex A: Instal·lació fontaneria 

 

    

 

 

2.7. m TUB DE POLIPROPILÈ (AF) 36,0 2,5 90,0 

  Diàmetre 25x2,3 mm, sèrie 5    

    

 

 

2.8. m TUB DE POLIPROPILÈ (AF) 50,0 3,5 175,0 

  Diàmetre 32x2,9 mm, sèrie 5    

    

 

 

2.9. m TUB DE POLIPROPILÈ (AF) 60,0 4,5 270,0 

  Diàmetre 40x3,7 mm, sèrie 5    

    

 

 

2.10. m TUB DE POLIPROPILÈ (AF) 15,0 6,0 90,0 

  Diàmetre 50x4,6 mm, sèrie 5    

    

 

 

2.11. m TUB DE POLIETILÈ RETICULAT (AF I ACS) 380,0 4,5 1.710,0 

  Diàmetre exterior 16 mm, sèrie 5    

    

 

 

2.12. m TUB DE POLIETILÈ RETICULAT (AF I ACS) 60,0 5,5 330,0 

  Diàmetre exterior 20 mm, sèrie 5    

    

 

 

2.13. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  240,0 4,5 1.080,0 

  Diàmetre 16 mm, gruix de 9 mm    

    

  2.14. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 90,0 5,0 450,0 

  Diàmetre 20 mm, gruix de 9 mm    

    

  2.15. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 36,0 6,0 216,0 
  Diàmetre 25 mm, gruix de 9 mm    

    

  2.16. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 50,0 7,0 350,0 

  Diàmetre 35 mm, gruix de 9 mm    

      

2.17. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 65,0 8,0 520,0 

  Diàmetre 54 mm, gruix de 9 mm    

      

2.18. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 35,0 5,5 192,5 

  Diàmetre 20 mm, gruix de 25 mm    

    

  2.19. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 160,0 7,0 1.120,0 

  Diàmetre 20 mm, gruix de 40 mm    

    

  2.20. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA  187,0 6,0 1.122,0 

  Diàmetre 25 mm, gruix de 25 mm    

      

2.21. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 25,0 7,0 175,0 

  Diàmetre 35 mm, gruix de 25 mm    

    

  2.22. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 80,0 9,5 760,0 

  Diàmetre 40 mm, gruix de 30 mm    
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2.23. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 30,0 10,5 315,0 

  Diàmetre 50 mm, gruix de 30 mm    

    

  2.24. m TUB FLEXIBLE COARRUGAT DE PVC 205,0 0,5 102,5 

  Diàmetre 25 mm, aïllant i no propagador de flama    

    

      

 

 

3.  VALVULERIA  

 

 

    

  3.1. un VÀLVULA D'ESFERA 4,0 8,5 34,0 

  Diàmetre 1/2", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.2. un VÀLVULA D'ESFERA 11,0 11,0 121,0 

  Diàmetre 3/4", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.3. un VÀLVULA D'ESFERA 23,0 15,0 345,0 

  Diàmetre 1", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.4. un VÀLVULA D'ESFERA 6,0 20,0 120,0 

  Diàmetre 1 1/4", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.5. un VÀLVULA D'ESFERA 10,0 37,0 370,0 

  Diàmetre 1 1/2", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.6. un VÀLVULA D'ESFERA 7,0 39,0 273,0 

  Diàmetre 2", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.7. un VÀLVULA D'ESCAIRE 34,0 6,0 204,0 

  Diàmetre 1/2", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.8. un VÀLVULA D'ESCAIRE 20,0 6,5 130,0 

  Diàmetre 3/4", pressió nominal de 16 bar    

    

  3.9. un VÀLVULA DE SEGURETAT 2,0 100,0 200,0 

  Diàmetre 1", pressió nominal de 16 bar    

  

 

   3.10. un VÀLVULA DE RETENCIÓ 1,0 20,0 20,0 

  Diàmetre 1", pressió nominal de 16 bar    

      

3.11. un VÀLVULA TERMOESTÀTICA MESCLADORA PER 
ACS 

1,0 140,0 140,0 

  Diàmetre 32 mm    

      

3.12. un MANEGUET FLEXIBLE 34,0 9,0 306,0 

  Amb dues unions roscades de 1/2"     

    

  3.13. un MANEGUET FLEXIBLE 20,0 9,0 180,0 
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  Amb dues unions roscades de 3/4"     

      

3.14. un MANEGUET ELÀSTIC 2,0 35,0 70,0 

  Diàmetre 50 mm, pressió nominal de 10 bar    

      

3.15. un FILTRE COLADOR 1,0 10,0 10,0 

  Diàmetre 3/4", pressió nominal de 10 bar    

      

3.16. un FILTRE COLADOR 1,0 10,0 10,0 

  Diàmetre 1", pressió nominal de 10 bar    

    

  3.17. un FILTRE COLADOR 1,0 10,0 10,0 

  Diàmetre 3/4", pressió nominal de 10 bar    

      

3.18. un FILTRE COLADOR 2,0 15,0 30,0 

  Diàmetre 1", pressió nominal de 10 bar    

    

  3.19. un FILTRE COLADOR 1,0 60,0 60,0 

  Diàmetre 50 mm, pressió nominal de 16 bar    

    

  3.20. un PURGADOR D'AIRE 15,0 9,0 135,0 

  Amb rosca de diàmetre de 3/8"    

    

  3.21. un MANÒMETRE 8,0 10,0 80,0 

  Per una pressió entre 0 i 10 bar    

    

  3.22. un TERMÒMETRE 6,0 13,0 78,0 

  Per una temperatura entre 0 i 120 ºC    

      

3.23. un COL·LECTOR DE DUES SORTIDES 6,0 9,5 57,0 

  Diàmetre 16 mm    

      

3.24. un COL·LECTOR DE DUES SORTIDES 2,0 10,0 20,0 

  Diàmetre 20 mm    

      

3.25. un COL·LECTOR DE TRES SORTIDES 1,0 11,0 11,0 

  Diàmetre 16 mm    

      

3.26. un COL·LECTOR DE QUATRE SORTIDES 1,0 13,0 13,0 

  Diàmetre 16 mm  

      

       

   TOTAL (€)   16.478,0 
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A.4. Plec de condicions 

S’han aïllat totes les canonades segons els gruixos mínims indicats pel RITE. No obstant, 

les canonades d’ACS s’han aïllat en trams on el RITE no ho exigia per tal d’evitar una 

pèrdua de calor més elevada. 

Respecte el diàmetre de les canonades, quan el diàmetres obtinguts als càlculs han estat 

pròxims al diàmetre nominal pertinent, s’ha triat el diàmetre nominal següent per evitar 

velocitats de l’aigua superiors a les desitjades. 
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B.1. Memòria 

B.1.1. Normativa d’aplicació 

 RD 1027/2007 (BOE: 20/07/07) entrarà en vigor el proper 20 de gener de 2008 

Nou RITE Reglamento de Instal·lacions Térmicas en los Edificios 

 D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.   

 D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la              

legionel·losi. 

 RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. 

 D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 

Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per 

la Generalitat de Catalunya) 
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B.1.2. Dades relatives a l’emplaçament 

L’edifici es troba ubicat a Barcelona, i és aïllat. 

- Emplaçament: Barcelona  

- Altitud sobre el nivell del mar: 39 m 

- Temperatura mínima històrica: -7 

- Zona climàtica: II 

- Latitud: 41° 22’ Nord 

- Longitud: 2° 07’ Est 

 

 H (KJ/m²·día) Ta (°C) 

Gener 7.200 8,0 

Febrer 10.200 8,7 

Març 13.700 10,3 

Abril 17.700 12,4 

Maig 21.200 15,6 

Juny 23.000 19,3 

Juliol 24.300 22,5 

Agost 20.900 22,6 

Setembre 15.900 20,6 

Octubre 11.600 16,3 

Novembre 8.000 11,7 

Desembre 6.600 8,8 
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H: Mitjana mensual de radiació diària sobre superfície horitzontal ( en kJ/m²·dia). 

Ta: Temperatura ambient mitjana mensual (en °C). 

 

B.1.3. Descripció de la instal·lació 

-  Sistema de captació: 

El camp de col·lectors estarà format per 3 unitats de 2,3m
2
, amb una superfície total 

de captació igual a 6,90 m² , orientats en direcció 0º respecte al sud i la inclinació de 

la placa serà de 45º encara que la coberta no tingui aquesta inclinació. 

En la documentació gràfica del projecte es mostra la disposició final del camp de 

col·lectors. 

Els captadors solars seran plans d’alta eficiència, complint tots els requeriments de 

la norma UNE 94101 i amb les següents característiques: 

- Contrasenya d’homologació: NPS-1001 

- Superfície de l’absorbidor: 2,30 m² 

- Pressió màxima de servei: 6,0 bar 

- Contingut de fluid calor-portant: 3,0 litres 

- Dimensions externes: 2.380 x 1.140 x 100 mm 

- Cabal de disseny: 60,00 litres/hora·m² 

-  Sistema d’acumulació solar: 

El sistema d’acumulació és centralitzat, és a dir, hi ha un interacumulador a la sala 

de instal·lacions amb una capacitat total de 500 litres. L’intercanvi es realitzarà a 

través d’un serpentí interior. 

L’interacumulador seleccionat haurà de tenir les següents característiques:  

- Pressió màxima de servei: 10,0 bar 

Taula. B.1.2.1 Valors mensuals de radiació i temperatura 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 6  Annex B: Instal·lació energia solar 

 

- Material: Acer  

- Aïllament: Espuma rígida de poliuretà amb un gruix de 50 mm 

- Capacitat: 500 l 

-  Sistema d’intercanvi: 

El sistema d’intercanvi està composat per un intercanviador exterior que tindrà una 

potència amb un valor superior a 500 vegades l’àrea total de captació. 

 -  Circuits hidràulics: 

  - Circuit primari:  

El circuit primari està composat per les canonades que connecten els   

captadors solars entre si, i a aquests amb el sistema d’intercanvi. Es  

realitzarà amb canonada de coure. El mètode utilitzat per trobar el diàmetre 

de les canonades s’indica a l’apartat de càlculs. 

En cada bateria de captadors l’entrada del fluid tèrmic es realitza per 

l’extrem inferior del primer col·lector i la sortida per l’extrem superior de 

l’últim. L’entrada tindrà una pendent ascendent en el sentit del avanç del 

fluid del 1 %. 

S’ha calculat el circuit hidràulic per un cabal de disseny de 60,00 l/h·m², el 

que suposa un cabal total de 414,0 l/h i una pèrdua de càrrega de 5,15   

mca. 

Les canonades que discorren per l’exterior aniran aïllades segons s’indica al 

RITE (IT1 apartat 1.2.4.2) per tal d’evitar pèrdues de 

calor.

 

Taula. B.2.3.1. Espessors mínims d’aïllaments (mm) de canonades             

            d’aigua calenta que discorren per l’exterior d’edificis         

            segons RITE 
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La documentació gràfica del projecte inclouen un esquema de connexionat 

dels diferents elements que composen el sistema, amb indicació dels 

diàmetres utilitzats en cada tram. 

   - Fluid calorportant:  

Donat que existeix risc de gelades, es decideix utilitzar com fluid tèrmic 

aigua sola o desmineralitzada amb additius estabilitzants i anticorrosius i 

amb anticongelants.  

  - Circulador:  

 El circulador per a ACS té les següents característiques:                        

- Cabal nominal: 414 litres/hora          

- Pressió nominal: 5,15  mca 

- Potencia nominal: 20 W 

- Tensió de funcionament: II - 230 V – 50 Hz 

- Dipòsit d’expansió tancat:  

S’instal·larà un dipòsit d’expansió tancat de tipus indirecte (amb diafragma), 

de  les següents característiques: 

- Capacitat total: 50 litres 

- Pressió màxima de treball: 6,0 bar 

- Pressió d’omplerta: 0,7 bar 

- Pressió tarat vàlvula de seguretat: 3,0 bar 

- Sistema de control 

El control de funcionament normal de les bombes serà sempre de tipus 

diferencial i deu actuar en funció de la diferència entre la temperatura del 

fluid portador en la sortida de la bateria de col·lectors i la del dipòsit 

d’acumulació. 
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El sistema de control actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no 

estiguin en marxa quan la diferència de temperatures sigui menor que 2ºC i 

no estiguin parades quan la diferència sigui major que 7ºC.  

 

B.1.4. Càlcul consums ACS 

Pel càlcul de la demanda d’energia solar s’ha tingut en compte el Decret d’ecoeficiència de 

la Generalitat de Catalunya i el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Paràmetres bàsics: 

- Aigua de xarxa: Veure detall de l’emplaçament 

- Temperatura de servir: 60 º C  

- Energia auxiliar: Caldera Gas natural 

Així doncs, el consum total d’ACS serà el resultat d’aplicar les dues normatives i considerar 

com a vàlida la més restrictiva. 

 Codi Tècnic de la Edificació 

Hi ha un total de 127 alumnes i el servei de dinar és tipus catering, per aquest fet es 

consideraran els dinars com a esmorzars. 

“n1” el nº d’alumnes = 127 

“n2” el nº d’esmorzars = 127 

“C1” el consum diari/alumne = 3 l/dia 

“C2” el consum diari/esmorzar = 1 l/dia 

Zona climàtica: II 

Aplicant ens queda: 

  C = C1 * n1 + C2 * n2 = (127 * 3)+(127 * 1) = 508 l/dia               (Eq.  B.1.4.1.) 

 Total: 508,0 l/dia 

Cobertura: 30% 
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Demanda total: 152,4 l/dia 

 Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 

Hi ha un total de 127 alumnes i es considera escola sense dutxes. 

“n1” el nº d’alumnes = 127 

“C1” el consum diari/alumne = 4 l/dia 

Zona clímatica: II 

Aplicant ens queda: 

C = C1 * n1 = (127 * 4) = 508 l/dia                                (Eq.  B.1.4.2.) 

Total: 508,0 l/dia 

Cobertura: 50% 

Demanda total: 254,0 l/dia 

 

En definitiva, s’aplicarà el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 

degut a que té una demanda d’ACS superior al Codi Tècnic. 

 

B.1.5. Càlculs 

A continuació, es mostren els càlculs de la instal·lació d’energia solar realitzats mitjançant el 

programa informàtic anomenat STwin de Procedimientos Uno: 

 

1.- DATOS DE DISEÑO 

1.1.- DATOS RELATIVOS AL EMPLAZAMIENTO  

Emplazamiento: Barcelona  
Altitud sobre el nivel del mar: 39 m 
Temperatura mínima histórica: -7 
Zona climática: II 
Latitud: 41° 22’ Norte 
Longitud: 2° 07’ Este 



Pàg. 10  Annex B: Instal·lació energia solar 

 

 VALORES MENSUALES DE DISEÑO 

 H (KJ/m²·día) Kt Ta (°C) 

Enero 7.200 0,00 8,0 

Febrero 10.200 0,00 8,7 

Marzo 13.700 0,00 10,3 

Abril 17.700 0,00 12,4 

Mayo 21.200 0,00 15,6 

Junio 23.000 0,00 19,3 

Julio 24.300 0,00 22,5 

Agosto 20.900 0,00 22,6 

Septiembre 15.900 0,00 20,6 

Octubre 11.600 0,00 16,3 

Noviembre 8.000 0,00 11,7 

Diciembre 6.600 0,00 8,8 

H: Media mensual de radiación diaria sobre superficie horizontal ( en kJ/m²·día). 
Kt: Índice de nubosidad. 
Ta: Temperatura ambiente media mensual (en °C). 

Los datos relativos a la radiación y al índice de nubosidad se han tomado de 
publicaciones elaboradas por el CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos en 
la Ingeniería). 

1.2.- CARGA DE CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

El edificio se destinará a CENTROS ESCOLARES SIN DUCHAS (DECRET), 
considerándose un total de 127 alumnos. 

Se establece un consumo de 4,0 litros de agua caliente sanitaria por alumnos al día, a 
una temperatura de 60,0°C. 

La acumulación se realizará a 60,0°C y el rendimiento térmico de la instalación de 
distribución del A.C.S. se considera igual al 90%. 

Teniendo en cuenta un perfil de consumo mensual de tipo "Demanda constante anual" y 
los valores de  temperatura de agua fría de red disponibles para la localidad, los valores 
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medios mensuales de consumo total diario de A.C.S. en el edificio y el consumo 
energético mensual para calentamiento del agua de uso sanitario resultantes serán los 
que se muestran en la tabla siguiente: 

 Perfil 

consumo 

(%) 

Consumo 

ACS 

(litros/día) 

Consumo 

ACS 

(litros/mes) 

Temperatura 

agua fría (°C) 

Demanda 

energía ACS 

(MJ/mes) 

Enero 100 564 17.498 8,0 3.809 

Febrero 100 564 15.804 9,0 3.374 

Marzo 100 564 17.498 11,0 3.589 

Abril 100 564 16.933 13,0 3.331 

Mayo 100 564 17.498 14,0 3.369 

Junio 100 564 16.933 15,0 3.190 

Julio 100 564 17.498 16,0 3.223 

Agosto 100 564 17.498 15,0 3.296 

Septiembre 100 564 16.933 14,0 3.261 

Octubre 100 564 17.498 13,0 3.443 

Noviembre 100 564 16.933 11,0 3.473 

Diciembre 100 564 17.498 8,0 3.809 

Lo que representa un consumo medio diario de 564,4 litros, medio mensual de 17.168,5 
litros y un consumo total anual de 206.022,2 litros. 

1.3.- PARÁMETROS DE DISEÑO 

Se proyecta una instalación solar térmica constituida por un campo de captadores 
solares orientados en dirección Sur, y con una inclinación respecto a la horizontal de 
41,0°. El índice de reflectividad del entorno donde se situarán los captadores se toma 
igual a 0,00. 

El sistema elegido será de tipo indirecto, instalándose un intercambiador de calor entre el 
circuito primario (campo de colectores) y el secundario (acumulación), cuya efectividad 
será 1,00. 

El sistema se diseña para que se cubra al menos un 50,0% de la demanda de energía 
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anual. Este parámetro servirá para el dimensionamiento del campo de captadores y de la 
capacidad de acumulación. 

2.- CONFIGURACIÓN ELEGIDA 

La instalación estará constituida por un conjunto de captadores solares que reciben la 
radiación solar y la transforman en energía térmica, elevando la temperatura del fluido 
que circula por su interior. La energía captada se transfiere a continuación a un depósito 
acumulador de agua caliente. Después de éste se instala en serie un equipo 
convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica es suficiente para que pueda 
proporcionar la energía necesaria para la producción total demandada. 

Se elige un sistema del tipo circulación forzada con intercambiador de calor en el 
acumulador solar, que tiene las siguientes características: 

Superficie total de captación (A): 7,0 m² 
Volumen total de acumulación solar (V): 500 litros 
Fracción solar (por método f-chart): 53,1 % 
Consumo medio diario en los meses de verano (M): 568 litros/día 

2.1.- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN A LARGO PLAZO 

La simulación a largo plazo del sistema utilizando el método de f-chart produce los 
resultados siguientes: 

 Demanda 

(MJ/día) 

Demanda 

(MJ/Mes) 

Aporte Solar 

(MJ/día) 

Aporte Solar 

(MJ/mes) 

Fracción 

Solar ACS 

(%) 

Enero 123 3.809 46 1.438 37,8 

Febrero 121 3.374 54 1.514 44,9 

Marzo 116 3.589 58 1.799 50,1 

Abril 111 3.331 63 1.897 56,9 

Mayo 109 3.369 67 2.066 61,3 

Junio 106 3.190 68 2.046 64,2 

Julio 104 3.223 73 2.272 70,5 

Agosto 106 3.296 72 2.223 67,4 

Septiembre 109 3.261 65 1.949 59,8 

Octubre 111 3.443 57 1.769 51,4 
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 Demanda 

(MJ/día) 

Demanda 

(MJ/Mes) 

Aporte Solar 

(MJ/día) 

Aporte Solar 

(MJ/mes) 

Fracción 

Solar ACS 

(%) 

Noviembre 116 3.473 48 1.453 41,8 

Diciembre 123 3.809 46 1.426 37,4 

 

2.2.- PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS 

Teniendo en cuenta la situación y colocación de los módulos solares respecto de los 
elementos arquitectónicos, se considera que nos encontramos en el caso “Integración 
arquitectónica”. 

El cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación se realiza según el apartado 3.5 
del documento básico HE4, obteniéndose el valor siguiente: 

Pérdidas por orientación e inclinación: 0,00% 

Para obtener el valor de las pérdidas por sombras se utiliza un método analítico más 
exacto que el método gráfico descrito en el apartado 3.6 del HE4. 

Este método consiste en obtener la posición solar en cada hora de un día representativo 
de cada mes.  

La superficie de cada captador solar se divide en 100 elementos rectangulares y se 
comprueba geométricamente si el rayo trazado desde el centro de cada rectángulo hasta 
la posición solar, intersecta con los obstáculos o con alguno de los restantes captadores 
solares. 

En caso de que un obstáculo se interponga en el camino del rayo, se considera que todo 
el rectángulo está en sombra, y se contabilizan las pérdidas correspondientes a la 
energía que no se recibe, teniendo en cuenta que esta energía es diferente dependiendo 
de la hora solar. 

Por tanto la sombra producida al medio día provoca más pérdidas que la misma cantidad 
de sombra producida a primera o última hora del día. 

Siguiendo este criterio se obtienen unas pérdidas de radiación solar por sombras de 
0,00% 

2.3.-  RELACIONES ENTRE LAS PRINCIPALES DIMENSIONES 

A continuación se muestran las relaciones entre las principales magnitudes de la 
instalación: 

Relación entre el área de captación y el consumo medio diario en los meses estivales: 

100·A/M = 1,23 

Relación entre el volumen de agua acumulada y el consumo medio diario: 
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V/M = 0,88 

Volumen del depósito de acumulación por cada metro cuadrado de superficie de 
captación debe mantener la relación: 

V/A = 71,53 

El caudal de fluido portador, calculado a partir de la superficie total de captadores 
instalados, teniendo en cuenta el tipo de conexionado serie o paralelo, es de 1,50 l/s por 
cada 100 m² de superficie de captadores. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.1.- SISTEMA DE CAPTACIÓN 

El campo de colectores estará formado por 3 unidades con una superficie total de 
captación igual a 7,0 m², orientados en dirección Sur e inclinados 41,0° respecto de la 
horizontal. 

Los captadores se conectarán entre sí en paralelo formando baterías de 3 unidades. 
Estas baterías de captadores se conectarán entre sí en paralelo formando filas de 1 
baterías de captadores cada una. Finalmente las filas de baterías se conectarán entre sí 
en paralelo con retorno invertido de modo que el circuito resulte hidráulicamente 
equilibrado. 

Todos los grupos estarán compuestos por el mismo número de elementos y se situarán 
formado filas paralelas y bien alineadas. 

En la documentación gráfica del proyecto se muestra la disposición final del campo de 
colectores. 

Los captadores solares serán planos de baja temperatura, modelo VITOSOL 100 w 2,5 
cumpliendo todos los requerimientos de la norma UNE 94101 y con las siguientes 
características: 

Contraseña de homologación: NPS-1001 
Superficie del absorbedor: 2,33 m² 
Presión máxima de servicio: 6,0 bar 
Contenido de fluido calo-portante: 3,0 litros 
Dimensiones externas: 1,14x2,38 m 
Caudal de diseño: 60,00 litros/hora/m² 
Curva de rendimiento: 0,8100 - 3,6800 · (Tm-Ta)/I 

Con objeto de evitar calentamientos excesivos se dotará a la instalación de equipos 
específicos que permitan disipar los excedentes térmicos.  

3.2.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR 

El sistema de acumulación tendrá una capacidad total de 500 litros y estará compuesto 
por un único depósito de capacidad suficiente. 

Los depósitos acumuladores seleccionados son del tipo DEPÓSITO INTER-
ACUMULADOR INOX con las características que se detallan a continuación: 

Presión máxima de servicio: 6,0 bar 
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Material: Acero inoxidable AISI 316 L 
Aislamiento: Poliuretano inyectado 
Espesor del aislamiento: 50 mm 
Capacidad: 500 litros 
Dimensiones: Ø750x1.696 m 

 

3.3.- SISTEMA DE INTERCAMBIO 

El sistema cuenta con un intercambiador de calor de tipo serpentín instalado en el interior 
del depósito de acumulación. La superficie total de intercambio es de: 1,80 m², superior a 
15% de la superficie total de captación. 

 

3.4.- CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

3.4.1.- CIRCUITO PRIMARIO 

El circuito primario está compuesto por las tuberías que conectan a los captadores 
solares entre sí, y a estos con el sistema de acumulación/intercambio. Se realizará con 
tubería de tipo Cobre UNE-37-141-76 de diferentes diámetros. 

En cada batería de captadores la entrada del fluido térmico se realiza por el extremo 
inferior del primer colector y la salida por el extremo superior del último. La entrada 
tendrá una pendiente ascendente en el sentido del avance del fluido del 1 %. 

La conexión entre los captadores solares se ha diseñado utilizando el sistema de retorno 
invertido, de manera que el circuito resulta equilibrado hidráulicamente. 

Se ha calculado el circuito hidráulico para un caudal de diseño de 54,00 l/h/m², lo que 
supone un caudal total de 377,46 l/h y una pérdida de carga de 5,09 mmca. 

Para las condiciones de simulación, con una radiación incidente de 1.000 w/m², una 
temperatura del fluido térmico a la entrada del campo de captadores de 45°C y una 
temperatura exterior de 20°C, las pérdidas térmicas en la red de tuberías suponen un 
13,9% de la potencia total generada por la instalación. 

La documentación gráfica del proyecto incluye un esquema de conexionado de los 
distintos elementos que componen el sistema, con indicación de los diámetros utilizados 
en cada tramo. 

Los anejos de cálculo contienen una descripción del método de cálculo hidráulico 
empleado y el detalle de los resultados obtenidos. 

Fluido caloportante: 

De acuerdo con los datos climatológicos disponibles para el emplazamiento, y dado que 
existe riesgo de heladas, se decide utilizar como fluido térmico agua desmineralizada con 
anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos, utilizando para esta aplicación 
una mezcla al 25,0% de propilenglicol, que tiene una temperatura de congelación inferior 
a -13,4 °C. 

El calor específico del fluido térmico es de 3.722,8 KJ/Kg·K. 
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Circulador: 

Se elige un circulador modelo CIRCULADOR ESTANDAR de las siguientes 
características: 

Caudal nominal: 377 litros/hora 
Presión nominal: 5,1 m.c.a. 
Potencia nominal: 10,0 w 
Tensión de funcionamiento: II - 230 V – 50 Hz 

Depósito de expansión cerrado: 

Se instalará un depósito de expansión cerrado de tipo indirecto (con diafragma), de las 
siguientes características: 

Capacidad total: 25 litros 
Presión máxima de trabajo: 5,0 bar 
Presión de llenado: 0,7 bar 
Presión tarado válvula de seguridad: 5,0 bar 

3.5.- SISTEMA DE CONTROL 

El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre de tipo diferencial y 
debe actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la 
salida de la batería de colectores y la del depósito de acumulación. 

El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en 
marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor que 2ºC y no estén paradas 
cuando la diferencia sea mayor que 7ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos 
de arranque y de parada del termostato diferencial no será menor que 2ºC. 

3.6.- ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este apartado se hará un cálculo aproximado del tiempo de amortización mínimo de la 
instalación solar, es decir, se contabilizará el tiempo necesario para que el ahorro en 
combustible acumulado sea igual a la inversión total inicial. 

El sistema de energía auxiliar para calentamiento de agua se alimenta de Gas natural 
(PCI 4.186 kJ/termia) con un rendimiento del 70,0 %. 

Se supone que el coste de la enegía auxiliar es de 0,02 euros/termia y que experimenta 
una inflación anual del 7,0 %. 

El precio de la instalación se calcula de forma aproximada a través de un coste fijo igual 
a 1.550,00 euros, más 350,00 euros por m² de captador solar instalado. 

Se supone que el crecimiento del IPC anual es del 3,0%. 

En base a estos factores se determina un coste total de instalación de 3.996,50 euros y 
un período de retorno de la inversión de 18,46 años. 
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ANEXOS DE CÁLCULO 

1.- CÁLCULO DE LA COBERTURA SOLAR 

Se ha seguido el método de cálculo denominado de las curvas-f (f-charts), que consiste 
en utilizar las correlaciones obtenidas mediante simulaciones por ordenador, que 
relacionan las variables adimensionales más importantes del sistema térmico solar y el 
rendimiento que este sistema tiene a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente 
prolongado. 

Como resultado se obtiene el valor f o fracción de la demanda energética que es posible 

cubrir mediante la energía solar recibida por el sistema de captación. 

f = 1,029·Y - 0,065·X - 0,245·Y² + 0,0018·X² + 0,0215·Y³ 

Las relaciones adimensionales que aparecen en la ecuación anterior tienen el siguiente 
significado físico: 

X expresa la relación entre las pérdidas de energía del captador solar y la demanda 

térmica total. 

 

TOT
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L
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···
 

Y representa la relación entre la energía absorbida por el captador solar y la demanda 

total de energía. 
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L

NHFA
Y

·)·(· 
  

Donde: 
Ac Área total de captación solar. 

F’RUL Factor de pérdidas térmicas del captador solar (W/m²·K). 

F’R() Factor de ganancias del captador solar. 

Tref Temperatura de referencia igual a 100°C. 

Ta Temperatura del ambiente exterior (°C). 

HT Radiación solar media mensual diaria en superficie inclinada (KJ/día·m²). 

t Periodo de tiempo en segundos (segundos/mes). 

Nm Periodo de tiempo en días (días/mes). 

Ltot enertgía total demandada (Mj/mes) 

A la hora de aplicar el método de cálculo se tienen en cuenta los factores de corrección 
introducidos por las siguientes causas: 

- Eficiencia del intercambiador. 
- Orientación de los captadores solares fuera del rango 15°OESTE a 15° ESTE. 
- Inclinaciones de los captadores solares diferentes a la latitud ±15°. 
- Caudales de circulación fuera del rango 3,6 a 7,2 litros/hora/m² 
- Capacidades de acumulación distintas a 75 litros/m² de superficie de captación. 

La radiación solar diaria como media mensual se calcula teniendo en cuenta la superficie 
de abertura de los captadores solares, su orientación respecto a la dirección SUR y su 
inclinación respecto a la horizontal. 
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El cálculo se realiza computando la posición solar para cada hora de un día 
representativo de cada mes y obteniendo la radiación solar media mensual horaria 
incidente (IT): 
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Donde: 
Ib Componente directa de la radiación solar. 

Rb Factor dependiente del ángulo de incidencia de los rayos solares. 

Id Radiación solar difusa. 

I Radiación global sobre superficie horizontal. 

Ρg Reflectancia difusa hacia el entorno. 

β Ángulo de la superficie inclinada. 

 
A continuación se resumen los principales valores resultantes del cálculo: 
 
Orientación de captadores:  0,0 ° 
Inclinación de captadores:  41,0 ° 
Ac, Área total de captación solar: 7,0 m² 

F’RUL, Factor de pérdidas térmicas del captador solar: 3,535 (W/m²·K). 

F’R(), Factor de ganancias del captador solar:  0,778 

ε, efectividad del intercambiador:   1,00 
Factor corrector del conjunto captador-intercambiador: 1,000 
Factor corrector por volumen de acumulación:   1,012 

 

 LTOT 

(Mj/mes) 

Ht 

(Mj/mes) 

FACS X 

 

Y 

 

f 

(%) 

Enero 3.808,8 2.771,4 1,03 0,231 0,075 0,378 

Febrero 3.374,0 2.911,8 1,06 0,241 0,090 0,449 

Marzo 3.589,0 3.508,9 1,13 0,262 0,101 0,501 

Abril 3.331,5 3.760,5 1,19 0,281 0,117 0,569 

Mayo 3.369,3 4.100,1 1,19 0,277 0,126 0,613 

Junio 3.189,7 4.057,5 1,18 0,270 0,132 0,642 

Julio 3.222,8 4.547,4 1,19 0,265 0,146 0,705 

Agosto 3.296,1 4.366,8 1,14 0,248 0,137 0,674 

Septiembre 3.260,6 3.772,5 1,12 0,245 0,120 0,598 
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 LTOT 

(Mj/mes) 

Ht 

(Mj/mes) 

FACS X 

 

Y 

 

f 

(%) 

Octubre 3.442,5 3.435,1 1,13 0,256 0,104 0,514 

Noviembre 3.473,3 2.834,4 1,11 0,253 0,085 0,418 

Diciembre 3.808,8 2.738,1 1,02 0,227 0,075 0,374 

LTOT: Demanda de energía total mensual (Mj/mes). 
HT: Radiación diaria media mensual para superficie inclinada (Mj/mes). 
FACS: Factor de corrección para agua caliente sanitaria. 
X: Parámetro f-charts que relaciona las pérdidas de los captadores y la carga calorífica total. 
Y: Parámetro f-charts de relación entre ganancias solares y carga calorífica total. 
f: Fracción de la demanda mensual que es aportada por el sistema solar. 

Demanda energética anual:   41.166,4 Mj 

Energía solar útil anual:   21.851,0 Mj 

Rendimiento total del sistema:  51,05 % 

Cobertura solar total anual ACS:  53,08 % 

2.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

El principio de cálculo usado para la selección del diámetro de las tuberías y para el 
cómputo de sus pérdidas de carga es el siguiente: 

1- Determinación del caudal de cada tramo en función de la superficie de captadores 
solares a los que alimenta, teniendo en cuenta que el caudal de diseño elegido es de 
54,00 litros/hora/m². 

2- Selección de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga máxima 
por unidad de longitud de tubería igual a  40,0 mm.c.a./m . 

3- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la 
fórmula de Prandtl-Colebrook. 
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Donde: 
J = Pérdida de carga, en m.c.a./m; 
D = Diámetro interior de la tubería,  en m; 
V = Velocidad media del agua, en m/s; 
Qr = Caudal por la rama en m³/s; 
ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.; 

 = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C); 
g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 
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4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro de 
los accesorios (tes, codos, reducciones... ) de interconexión entre tuberías, para calcular 
las pérdidas de carga que producen. 

5- Las caídas de presión en las válvulas y en los restantes dispositivos de la instalación 
se calculan por medio de los gráficos del fabricante. 

6- Para el cálculo de las pérdidas térmicas en cada tramo se ha empleado la siguiente 
expresión: 
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Donde: 
t0 Temperatura ambiente exterior (°C) 

t1 Temperatura de entrada en la tubería (°C) 

t2 Temperatura de salida de la tubería (°C) 

 Conductividad térmica del aislamiento (w/°C•m) 
L Longitud real de la tubería (m) 

dext Diámetro exterior total incluido el aislamiento (m) 

dint Diámetro interior de la tubería (m) 

he Coeficiente de convección térmica en w/(m²·K) 

2.1.- CIRCUITO PRIMARIO 

Se dimensiona el circuito primario para que sea capaz de transportar hasta el sistema de 
acumulación toda la potencia recibida por el campo de captadores en forma de radiación 
solar. 

2.1.1.- CÁLCULO DE TUBERÍAS 

A continuación se listan los resultados del cálculo hidráulico de los diferentes tramos que 
componen la instalación: 

TRAMO Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Q 

(l/h) 

V 

(m/s) 

Pu 

 

Pt 

(mmca) 

Tramo [9-10] 16x18 9,6 0,6 377,5 0,52 41,0 417,6 

Tramo [17-18] 20x22 1,8 0,3 377,5 0,33 14,3 30,1 

Tramo [7-8] 16x18 0,4 0,0 377,5 0,52 41,0 16,4 

Tramo [14-15] 20x22 2,6 0,3 251,6 0,22 7,3 21,1 

Tramo [23-24] 20x22 2,6 0,4 125,8 0,11 2,3 6,9 

Tramo [15-25] 20x22 2,6 0,3 125,8 0,11 2,3 6,7 
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Tramo [22-23] 20x22 2,6 0,4 251,6 0,22 7,3 21,7 

Tramo [8-9] 20x22 57,4 4,1 377,5 0,33 14,3 882,6 

Tramo [18-19] 20x22 56,3 3,1 377,5 0,33 14,3 853,4 

Tramo [19-20] 20x22 1,5 0,5 377,5 0,33 14,3 27,5 

Tramo [10-11] 20x22 0,4 0,6 377,5 0,33 14,3 14,8 

Tramo [11-12] 20x22 0,4 0,6 377,5 0,33 14,3 14,8 

Long: Longitud real en metros. 
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros. 
V: Velocidad en metros/segundo. 
Q: Caudal en litros/hora. 

Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m). 

Pt: Pérdida de carga total (mmca). 

2.1.2.- BOMBA DE CIRCULACIÓN 

Se dimensiona la bomba de circulación para mover el caudal total que circula por el 
sistema de captación, que para una superficie total de colectores de 7,0 m² y un caudal 
de diseño de 54,0 litros/hora/m², alcanza un valor de 377,5 litros/hora. 

La presión que debe suministrar la bomba será aquella que sea capaz de mover el 
caudal total del circuito a través del lazo de máximas pérdidas de carga. Este lazo es el 
que va desde el Intercambiador CIRCUITO PRIMARIO [1-16] hasta el captador solar 
C.Solar [15-23] y vuelve hasta el punto de partida. 

A continuación se desglosan las pérdidas de carga que se producen en cada uno de los 
dispositivos situados a lo largo del lazo: 

 

TRAMO Q 

(l/h) 

V 

(m/s) 

Ø  Pu  

(mmca) 

Long. 

(m) 

Tipo  de 

acces. 

Leqv 

(m) ó 

Kv 

L. total 

(m)

Pt 

(mca) 

N1-N2 377 0,59 1/2"     V. BOLA 0,00   0,009 

            EX1 [2-3]       

      1/2"     V. BOLA 0,00   0,009 

N2-N3 377         BC1 [5-4]     0,000 

N3-N4 377 0,17 1"     V. 

RETENCIÓN 

3,36   0,010 
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            Reducción 0,30     

      1/2"     V. BOLA 0,00   0,009 

      16x18 41,0 0,4 Tubería   0,40 0,016 

      20x22 14,3 57,4 Tubería   61,51 0,883 

            6 Codos 3,78     

            Reducción 0,30     

      16x18 41,0 9,6 Tubería   10,18 0,418 

            Codo 0,63     

      20x22 14,3 0,4 Tubería   1,03 0,015 

            Codo 0,63     

      20x22 14,3 0,4 Tubería   1,03 0,015 

            Codo 0,63     

      1/2"     V. BOLA 0,00   0,009 

            VS1 [13-14]       

N4-N5 252 0,22 20x22 7,3 2,6 Tubería   2,90 0,021 

            Te división 0,32     

N5-N6 126 0,09       C.Solar [15-

23] 

    1,202 

N6-N7 252 0,22 20x22 7,3 2,6 Tubería   2,98 0,022 

            Te unión 0,40     

N7-N8 377         VP1 [22-21]     0,000 

      1/2"     V. BOLA 0,00   0,035 
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            Unión 0,47     

      20x22 14,3 1,5 Tubería   1,92 0,028 

            Codo 0,47     

      20x22 14,3 56,3 Tubería   59,47 0,853 

            5 Codos 3,15     

      20x22 14,3 1,8 Tubería   2,10 0,030 

            Unión 0,30     

      1/2"     V. BOLA 0,00   0,009 

N8-N9 377         CIRCUITO 

PRIMARIO 

[1-16] 

    1,500 

TOTAL                 5,091 

Long: Longitud real en metros. 
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros. 
Ø: Diámetro nominal. 
V: Velocidad en metros/segundo. 
Q: Caudal en litros/hora. 

Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m). 

Pt: Pérdida de carga total (mca). 
Kv: Constante válvulas de control. 

Se ha tenido en cuenta un coeficiente de seguridad para el cálculo de las caídas de 
presión en las tuberías igual al 10,0 %. 

Atendiendo a los valores anteriores se elige una bomba de circulación cuya curva 
característica contiene un punto de funcionamiento con los siguientes valores nominales: 

Caudal: 377,5 litros/hora 
Presión: 5,1 m.c.a. 
Potencia: 10,0 w. 

2.1.3.- DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 

Este procedimiento de cálculo se basa en la normativa UNE- 100-155-88: Cálculo de 
vasos de expansión. 

El volumen o capacidad útil que debe tener el depósito debe ser al menos de: 

Vu = V ·  

Donde: 

Vu = Volumen o capacidad útil del depósito en litros. 
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V = Volumen de agua total de la instalación en litros. 

 = Coeficiente de dilatación del fluido térmico en %. 

El volumen total de fluido en la instalación es la suma del contenido en el Intercambiador, 
en los captadores solares, y la capacidad de las tuberías de todo el circuito: 

V.Total = 11,2 + 9,0 + 42,3 = 62,5 litros. 

Tomando un factor de seguridad del 10% se obtiene un volumen total de: 

V = 62,5 x 1,1 = 68,7 litros. 

Para una temperatura máxima de 140,0 °C y un porcentaje de anticongelante del 25% se 
tiene un incremento de volumen del 9,018%. 

Dado que el fluido caloportante puede evaporarse en condiciones de estancamiento, 
también se tendrá en cuenta el volumen vaporizable, que será aproximadamente el 
situado en el interior de los captadores solares y sus tuberías de unión, incrementados un 
10%. 

Por tanto el volumen útil del depósito deber ser de: 

Vu = 68,7 · 9,018 / 100 + 9,0 x 1,1 = 16,1 litros 

El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión 
de llenado del gas (Pm), ambas como presiones absolutas: 

Cp = PM / (PM - Pm) 

Dado que la altura de la instalación sobre el vaso de expansión es de 2,0 m., la presión 
de llenado de la cámara de gas será: 

Pm = 0,5 + 1,01325 · 2,0 / 10 = 0,7 bar. 

Como mínimo se toma una presión de llenado de 0,5 bar en el punto más alto de la 
instalación con objeto de evitar la entrada de aire. Por otra parte eligiendo una presión 
máxima de trabajo PM = 5,0 bar se obtiene: 

Cp = (5,0 + 1,01325)/(5,0 - 0,7) = 1,399 

 Por tanto la capacidad total del depósito debe ser: 

Vt = Vu · Cp = 16,1 · 1,399 = 22,5 litros 

Se elige un depósito de expansión cerrado con las siguientes características: 

Capacidad total:   25,0 litros  
Presión máxima de trabajo:  5,0 bar. 
Presión de llenado:   0,7 bar. 
Presión de tarado de la válvula de seguridad: 5,0 bar. 
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B.2. Plànols 

Els plànols de instal·lació energia solar i d’esquema ACS i solar queden representats en els 

plànols 9 i 10 respectivament. 
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B.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

     

 1.  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

 

      

 1.1. un GRUP HIDRÀULIC 1,0 350,0 350,0 

  Inclou: 2 termòmetres, 2 claus de pas amb vàlvules 
antirretorn, bomba de circulació, cabalímetre, 
manòmetre, vàlvula de seguretat i aïllament tèrmic 

 

 

 

    

 

 

1.2. un INTERACUMULADOR ACS 1,0 1.100,0 1.100,0 

  Volum de 300 l i pressió màxima de 10 bar.               
Inclou: 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat 

 

 

 

      

1.3. un INTERACUMULADOR ACS 1,0 1.250,0 1.250,0 

  Volum de 500 l i pressió màxima de 10 bar.               
 Inclou: 4 vàlvules de tall i una vàlvula de seguretat 

 

 

 

      

1.4. un COL·LECTOR SOLAR 3,0 650,0 1.950,0 

  Superfície de 2,3 m
2
                                                    

 Inclou suportació 
 

 

 

    

 

 

1.5. un AUTOREFRIGERADOR HELICOÏDAL 1,0 450,0 450,0 

  Potència de 6 Kw  

 

 

      

1.6. un VAS D'EXPANSIÓ 1,0 70,0 70,0 

  Volum de 50 l, pressió màxima de 6 bar  

 

 

      

2.  CANONADES I ACCESSORIS 

 

 

      

 2.1. m TUB DE COURE 160,0 6,5 1.040,0 

  Diàmetre de 22 mm, gruix de 1 mm  

 

 

      

3.  VALVULERIA 

 

 

      

 3.1. un VÀLVULA D'ESFERA 2,0 8,5 17,0 

  Diàmetre de 1/2", pressió nominal de 16 bar  

 

 

      

3.2. un VÀLVULA D'ESFERA 14,0 11,0 154,0 

  Diàmetre de 3/4", pressió nominal de 16 bar  

 

 

      

3.3. un VÀLVULA DE SEGURETAT 1,0 100,0 100,0 

  Diàmetre de 1", pressió nominal de 16 bar  
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3.4. un VÀLVULA DE RETENCIÓ 1,0 14,0 14,0 

  Diàmetre de 3/4", pressió nominal de 16 bar  

 

 

      

4.  REGULACIÓ I CONTROL 

 

 

      

 4.1. un COMPTADOR DE CALORIES 1,0 290,0 290,0 

  Diàmetre de 20mm                                                      
 Inclou: Cabalímetre, calculador electrònic per 
calefacció i sondes de temperatura 

 

 

 

      

4.2. un REGULACIÓ ELECTRÒNICA 1,0 450,0 450,0 

    

 

 

4.3. un TERMOSTAT DE SEGURETAT 1,0 110,0 110,0 

    

 

 

4.4. un CENTRAL DE CONTROL I REGULACIÖ 1,0 250,0 250,0 

    

 

 

4.5. un OMPLERTA DE LA INSTAL·LACIÓ 1,0 150,0 150,0 

  Inclou: Dipòsit d'omplerta, comptador d'aigua, vàlvula 
antirretorn, 3 vàlvules de tall, 1 manòmetre, 1 filtre, 1 
vàlvula de buidat i líquid anti-congelant 

   

    

        

  TOTAL (€)   7.745,0 
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B.4. Plec de condicions 

S’han aïllat totes les canonades segons els gruixos mínims indicats pel RITE. No obstant, 

s’ha utilitzat el mateix gruix d’aïllament per tota la instal·lació, 40 mm, el gruix necessari de 

les canonades exteriors. Aquest fet permet reduir encara més les pèrdues de calor, i per 

tant, augmentar la quantitat d’aigua calentada gràcies al sistema solar.  

Respecte el diàmetre de les canonades, s’ha fet servir el mateix per tot el recorregut per tal 

de facilitar el muntatge de la instal·lació. 

 



 

 

  



 

 

 

Annex C 
 

INSTAL·LACIÓ GAS 
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C.1. Memòria 

C.1.1. Normativa d’aplicació 

 RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) en vigor el 4/3/2007 

     Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles                                 

     gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias 

 RD 1428/1992 (BOE: 2/12/1992) correcció errades (BOE:23/1/1993) 

     Aparatos a gas 

 

C.1.2. Característiques del gas i pressió de subministrament 

El gas es subministrat per "GAS NATURAL S.A.". Les seves característiques són les 

següents: 

- GAS NATURAL 

- Poder calorífic superior: PCS = 10.500 Kcal/Nm
3 

- Densitat relativa: 0,65 

- Pressió d’utilització: Baixa Pressió (BP) 

- Pressió de subministrament: Mitja Pressió B (MPB) 

 

C.1.3. Descripció de la instal·lació 

- Aparells d’utilització: 

 A continuació es detallen els aparells de consum que hauran d’abastir-se de gas 

natural: 
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 Tots els aparells hauran estar degudament homol·logats. 

- Escomesa:  

És la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució general de la 

Companyia subministradora de gas natural i l’estació receptora de l‘usuari. 

En la unió de l’escomesa amb la xarxa de distribució es col·locarà una vàlvula de 

seccionament. 

L’escomesa estarà constituïda per una canonada que discorrerà soterrada per 

l’exterior de l’edifici, en la forma grafiada en els plànols. 

La profunditat de soterrament serà de 0,60 m entre la generatriu superior del tub i la 

superfície del terreny. 

Es protegirà la canonada en tot el seu recorregut soterrat amb una banda de plàstic 

de color groc. 

El pas de muntatge soterrat a muntatge superficial es produirà mitjançant en el 

corresponent tall.  

- Comptador: 

El comptador es trobarà ubicat al límit de la finca. Haurà de ser d’unes dimensions 

que permetin que hi circuli pel seu interior un cabal mínim de 13,70 m
3
/h.  Les seves 

característiques són les següents: 

 - Subministrador: GAS NATURAL, S.A. 

 - Model: G-16  

APARELL Kw m
3
/h 

Caldera 115 11,70 

Cuina 21 2,00 

TOTAL 136 13,70 

Taula C.1.3.1. Consums dels diferents aparells de gas 
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 - Capacitat màxima: 25 m
3
/h 

 - Pressió de mesura: 220 mm cda 

 - Diàmetre connexió: DN 50 

 - Ubicació: Sala instal·lacions 

- Regulador: 

Disminueix la pressió del gas d’entrada de MPB a BP. 

- Canalitzacions: 

La canonada discorrerà soterrada fins a arribar a la sala de instal·lacions. 

Els trams que discorrin per cel-ras o a una alçada inferior a 1 m es protegiran 

mecànicament amb una beina, ventilant-se l’esmentada beina. 

 En els trams de superfície es protegirà la canonada amb pintura de color groc. 

 En el passos de parets o cambres s’instal·laran dins de passamurs d’acer. 

- Claus d’abonat: 

A l’entrada de l’escomesa, junt al comptador, es col·locarà una vàlvula de tall 

general. 

- Claus d’aparell: 

A cada aparell de consum (caldera i cuina) i tal com es preceptiu, es col·locarà una 

vàlvula de tancament adequada. 

- Materials: 

El material utilitzat en aquestes instal·lacions, canonades, accessoris i aparells serà 

de coure. 

La pressió de disseny serà igual o superior a la del tarat de les vàlvules de seguretat 

de l’estació reguladora. 

 El gruix de la canonada es calcula a l’apartat de càlculs del present annex. 

La pressió de càrrega serà tal que asseguri la pressió suficient per al bon 

funcionament dels cremadors al règim previst. 
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 La velocitat màxima del gas, no sobrepassarà els 20 m/s. 

- Proteccions: 

Es recomana la instal·lació per l’exterior. Quan transcorri per l’interior, s’evitarà el 

pas per zones agressives i s’utilitzaren les proteccions necessàries. 

Es  recomana el senyalitzar la canonada mitjançant de pintura groga, o mitjançant 

franges de 10 cms. 

 

- Sala instal·lacions: 

- Entrada d’aire: 

En els locals o recintes destinats a la instal·lació de calderes s’ha de 

preveure una adequada entrada inferior d’aire per a la perfecta combustió 

del gas als cremadors i per a la ventilació general del local o recinte. 

Les aportacions d’aire han d’obtenir-se de preses d’aire lliure. L’aire ha 

d’arribar a la sala de calderes a través d’orificis en contacte amb l’aire lliure o 

a través de conductes. 

Aquestes aportacions poden realitzar-se mitjançant un mitjà mecànic capaç 

de subministrar el cabal d’aire necessari. 

Els orificis o conductes han d’estar protegits per a evitar l’entrada de cossos 

estranys, han de ser de dimensions tals que permetin el pas del cabal d’aire 

necessari i han d’estar col·locats de manera que no puguin ser obstruïts o 

inundats. 

La superfície lliure de les reixetes de protecció ha de ser igual o major que la 

grandària requerida per als orificis de ventilació. 

Els orificis d’entrada d’aire que desemboquen a locals o recintes han d’estar 

situats com a màxim a 0,5 m per sobre del nivell del sòl i han de distar 

almenys 0,50 m de qualsevol altra obertura diferent de l’entrada d’aire 

practicada a la sala de màquines.  

En la present sala de calderes, l’entrada d’aire es practicarà per orificis 

practicats en parets exteriors. La secció lliure total dels orificis d’entrada 

d’aire a través de les parets exteriors en una caldera estanca ha de ser de 
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20 vegades la superfície en planta de la sala de calderes expressada en 

cm
2
: 

-  Sortida d’aire: 

En els locals o recintes destinats a la instal·lació de calderes s’ha de 

preveure una adequada sortida superior d’aire per a la perfecta evacuació 

d’aire viciat. 

A la part superior de la paret dels locals o recintes i a menys de 0,30 m del 

sostre, han de situar-se els orificis d’evacuació a l’aire lliure, directament o 

per conducte. L’evacuació de l’aire viciat només es pot efectuar a través 

d’orificis o conductes que comuniquin directament a l’aire lliure.  

En aquest cas la ventilació superior es portarà a terme amb orificis. Aquests 

s’han de practicar, si és possible, en dues parts diferents i la seva secció 

total S, expressada en centímetres quadrats, ha de ser major a l’ obtinguda 

mitjançant l'expressió: 

        - Evacuació dels productes de combustió: 

El conducte d’evacuació dels fums serà d’alumini i haurà de complir amb la 

UNE 123001 i la UNE 123001:2005 -Cálculo y diseño de chimeneas 

metálicas-. 

- Superfície débil: 

Serà necessari un element o disposició constructiva de baixa resistència 

mecànica en comunicació directa amb l’exterior de superfície no inferior en 

metres quadrats a la centèsima part del volum del local expressat en metres 

cúbics, amb un mínim d’un metre quadrat. 

                    22 1705,82020)( cmAcmS                               (Eq.  C.1.3.1) 

2332 2635,001,035,2601,0)()( mcmcmVcmS         (Eq.  C.2.3.3) 

                   
22 855,81010)( cmAcmS                                  (Eq.  C.3.3.2) 



Pàg. 8  Annex C: Instal·lació gas 

 

Es preveurà, per tant, 1 m
2
 de superfície en contacte directe al exterior. 

- Cuina: 

Es disposa d’una cuina de potencia útil de 21 kW.  

El sistema de ventilació de la cuina és ventilació directa a través d’obertures 

permanents en contacte amb l’exterior. 

Els orificis o conductes han d’estar protegits per a evitar l’entrada de cossos 

estranys, han de ser de dimensions tals que permetin el pas del cabal d’aire 

necessari i han d’estar col·locats de manera que no puguin ser obstruïts o inundats. 

La superfície de ventilació d’un local es calcula en funció del consum calorífic total 

dels aparells de gas de circuit obert instal·lats en el local. Aquesta es dimensionara 

segons la següent taula: 

  

 

 

 

 

 

La potència que hi ha a la cuina és de 21 Kw, per tant, la superficie de ventilació 

haurà de ser com a mínim de 100 cm
2
. 

Els orificis d’entrada d’aire que desemboquen en locals o recintes han d’estar situats 

com a màxim a 0,5 m per sobre del nivell del sòl. Pot ser directe o indirecte. 

En la part superior de la paret dels locals o recintes i a menys de 0,40 m del sostre o 

a més de 1,80m. del terra del local, han de situar-se els orificis d’evacuació de l’aire 

viciat a l’aire lliure.  

 Superfície lliure mínima de la obertura o 

conducte de ventilació S (cm
2
) 

 Directe Indirecte 

Pcaldera ≤ 25 Kw S > 100 S > 125 

Pcaldera > 25 Kw S ≥  Pcaldera (Kw) x 4 S ≥  Pcaldera (Kw) x 5 

Taula C.1.3.2. Superfície de ventilació del local 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 9 

 

És important destacar que no s’utilitzarà la campana extractora com a sistema 

alternatiu de ventilació. 

Al ser un local amb aparells de focs oberts que no té un sistema de detecció o 

extinció de flames en tots els seus cremadors, haurà de disposar de ventilació 

ràpida. En aquest cas com no es disposa d’extinció de flames, s’ha disposat de 

ventilació ràpida mitjançant una finestra practicable amb una superfície superior a 

0,40m
2
.   

 

C.1.4. Càlculs 

Per a calcular correctament la instal·lació cal distingir entre els trams a MPB i els trams a 

BP. Això és degut a que els requeriments i les fórmules són diferents en cada cas. 

- Tram MPB: És el tram comprès entre el regulador i el comptador de gas. 

 S’utilitza la següent fórmula de Renouard pel càlcul a MPB: 

   On:  

Pa: Pressió a l’entrada ( bar) 

Pb: Pressió a la sortida (bar) 

S: Densitat relativa del gas (0,65) 

Lequiv: Longitut canonada x 1,2 (m) 

Q: Cabal de gas (m
3
/h) 

D: Diàmetre de la canonada (mm) 

  

Com el ΔP admissible és de 0,5 mbar, es pot calcular el diàmetre necessari de 

canonada mitjançant l’equació C.1.4.1. També s’haurà de complir que la velocitat 

del gas a l’interior de la canonada sigui inferior a 20 m/s. 

 

          
82,482,122

6,48  DQLSPP equivba                              (Eq.  C.1.4.1.) 
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Derivació 

Cabal 

(m
3
/h) 

L. Real 

(m) 

L. Equiv. 

(m) 

Diàmetre 

(mm) 

Pa 

(bar) 

Pb 

(bar) 

Pa-Pb 

(bar) 

V 

(m/s) 

A-B 13,70 1,00 1,20 33,00 1,00 0,9999 0,0001 4,34 

Amb un diàmetre de 33 mm es compleixen els requeriments anteriors, per tant, el 

tram A-B serà una canonada de coure 33/35 mm. 

 

- Tram BP: És el tram comprès entre l’armari regulador-comptador de gas i els 

aparells de consum. Es distingueixen tres trams: 

- Tram C-D: Comprès entre l’armari regulador-comptador i la clau general de 

gas de l’escola. 

- Tram D-E1: Comprès entre la clau general i la caldera. 

- Tram D-E2: Comprès entre la clau general i els fogons de la cuina. 

 S’utilitza la següent fórmula de Renouard pel càlcul a BP: 

   On:  

ΔP: Increment de pressió admissible entre l’entrada i la sortida ( bar) 

S: Densitat relativa del gas (0,65) 

Lequiv: Longitut canonada x 1,2 (m) 

Q: Cabal de gas (m
3
/h) 

D: Diàmetre de la canonada (mm) 

 

          
82,482,123200  DQLSP equiv                                   (Eq.  C.1.4.2.) 

Taula C.1.4.1. Taula del càlcul de la canonada de gas del tram A-B 
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El ΔP admissible és de 1,9 mbar al tram C-D i de 0,6 mbar als trams D-E. Es calcula 

el diàmetre necessari de canonada mitjançant l’equació C.1.4.2. També s’haurà de 

complir que la velocitat del gas a l’interior de la canonada sigui inferior a 20 m/s. 

Les canonades dels trams C-D, D-E1 i D-E2 amb uns diàmetres de 50, 33 i 20 mm, 

respectivament, compleixen els requeriments anteriors. Per tant, el tram C-D serà 

de canonada de coure 50/52, el tram D-E1 de 33/35 i, per últim, el tram D-E2 serà de 

20/22 mm. 

 

Una observació important és que no s’ha aplicat simultaneïtat de consum degut a que 

només hi ha dos aparells de gas. 

 

 

Derivació 
L. Real 

(m) 

L. Equiv. 

(m) 

Pressió 

inicial 

(mbar) 

Cabal  

(m
3
/h) 

Diàmetre 

(mm) 

Pressió 

final 

(mbar) 

Velocitat 

(m/s) 

ΔP 

(mbar) 

C-D 25,00 30,00 18,20 13,70 50,00 17,86 1,88 1,56 

D-E1 4,00 4,80 17,86 11,70 33,00 17,55 3,69 0,29 

D-E2 15,00 18,00 17,86 2,00 20,00 17,34 17,17 0,09 

Taula C.1.4.2. Taula del càlcul de la canonada de gas dels trams C-D i D-E 
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C.2. Plànols 

Els plànols d’escomesa gas, de instal·lació gas i d’esquema gas queden representats en 

els plànols 11, 12 i 13 respectivament. 
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C.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

     

 1.  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

 

      

 1.1. un COMPTADOR DE DESIGNACIÓ G-16 D'ACORD 
AMB NORMATIVA DE LA COMPANYIA 
SUBMINISTRADORA 

1,0 250,0 250,0 

  Cabal màxim de de 25 m
3
/h  

 

 

    

 

 

1.2. un ARMARI DE REGULACIÓ DE DESIGNACIÓ G-16 
D'ACORD AMB NORMATIVA DE LA COMPANYIA 
SUBMINISTRADORA 

1,0 260,0 260,0 

  Cabal màxim de de 25 m
3
/h  

 

 

      

2.  CANONADES I ACCESSORIS 

 

 

      

 2.1. m TUB DE COURE 20,0 5,5 110,0 

  Diàmetre de 20 mm, gruix de 1 mm  

 

 

      

2.2. m TUB DE COURE 10,0 7,5 75,0 

  Diàmetre de 33 mm, gruix de 1 mm  

 

 

    

 

 

2.3. m TUB DE POLIETILÈ 30,0 10,0 300,0 

  Diàmetre de 50 mm, gruix de 1 mm  

 

 

      

2.4. un TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA 2,0 75,0 150,0 

  Diàmetre de 80 mm                                                      
Amb transició de polietilè de 90 mm de diàmetre 

 

 

 

      

3.  VALVULERIA 

 

 

      

 3.1. un VÀLVULA DE PAS 2,0 7,5 15,0 

  Diàmetre de 20 mm  

 

 

      

3.2. un VÀLVULA DE PAS 1,0 28,0 28,0 

  Diàmetre de 32 mm  

 

 

      

3.3. un VÀLVULA DE PAS 2,0 120,0 240,0 

  Diàmetre de 50 mm  

 

 

      

3.4. un MANÒMETRE 3,0 8,0 24,0 

  Per una pressió màxima de 4 kg/cm
2
  

 

 

      

    

    TOTAL (€)   1.452,0 
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C.4. Plec de condicions 

S’ha utilitzat una pèrdua de càrrega admissible més restrictiva del que s’aconsella a la 

normativa de la companyia subministradora. Aquest fet permet assegurar una pressió més 

que suficient pels diferents aparells de gas que hi ha a l’escola. Implica també que el 

diàmetre de les canonades sigui més gran del que caldria, no obstant, millora la seguretat 

de tenir una pressió mínima més elevada. 
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INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 
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D.1. Memòria 

D.1.1. Normativa d’aplicació 

 RD 1027/2007 (BOE: 20/07/07) entrarà en vigor el proper 20 de gener de 2008 

Nou RITE Reglamento de Instal·lacions Térmicas en los Edificios 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

 DOCE 04.01.2003 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 

 RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica 

el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. (deroga el RD 

1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 

conformidad) 

 O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 

d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

complementaries 

 RD 275/1995 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

 

D.1.2. Descripció de la instal·lació 

L’edifici de nova construcció estarà dotat d’un sistema d’aire condicionat i ventilació a base 

d’unitats terminals, climatitzadors a dos tubs fred o calor. El fluid caloportador serà l’aigua. 

Les unitats de producció d’aigua freda serà mitjançant una refredadora condensada per 
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aire situada a la coberta, i l’aigua calenta mitjançant una caldera mural de condensació a 

gas natural situada a la sala de instal·lacions.  

El factor de contaminació ambiental per soroll queda molt reduït, ja que les màquines 

previstes per a la instal·lació són molt silencioses. Si més no, es disposarà d’una pantalla 

acústica per atenuar l’impacte sonor de la unitat refredadora d’aigua. 

La implantació del sistema projectat té, bàsicament, els avantatges següents: 

- Funcionament modular, estant únicament en marxa les zones de la planta que 

estiguin utilitzant-se 

- Alt rendiment en ocupacions parcials 

- Flexibilitat en les condicions de confort de cada una de les zones 

- Manteniment senzill 

- Ràpida posada a règim de l’edifici en els moments d’arrencada 

 

S’ha escollit un sistema de climatització a dos tubs, ja que la geometria de l’edifici i la seva 

orientació i utilització ho permeten. El canvi de règim de refrigeració a calefacció es 

realitzarà manualment. 

La instal·lació de climatització en mode calefacció disposa de dos circuits, un per radiadors 

en aules i totes les zones comunes, i un altre pel circuit de fan-coils i climatitzadors. 

La instal·lació de climatització en mode fred només és per a la ventilació i per a la zona 

d’administració.   

La distribució del fluid calorportador es realitza de forma forçada amb bombes 

acceleradores per una xarxa de canonades aïllades exteriorment de gruix segons RITE (IT1 

apartat 1.2.4.2), fins als diferents fan-coils, radiadors i climatitzadors. Les canonades que 

discorren per l’exterior o a la sala de màquines es protegiran amb planxa tipus alumini 0,6 

mm d’espesor. 

La distribució d’aire des dels fan-coils, i climatitzadors és fa mitjançant conductes de fibra 

de vidre i la difusió es realitza mitjançant reixes lineals i difusors tangencials. 

L’aportació i extracció d’aire exterior de les aules es realitza amb un climatitzador que 

incorpora els ventiladors d’impulsió i retorn, amb recuperador de calor que recuperen a 
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origen per introduir-los a l’ambient directament a una temperatura més favorable que 

l’exterior.  

L’aportació i extracció d’aire exterior de la zona administració es realitza amb un 

climatitzador que incorpora els ventiladors d’impulsió i bateria de fred o calor i una caixa de 

ventilació per l’extracció.  

Es dotarà totes les zones amb la renovació d’aire reglamentària, segons RITE. 

 

D.1.3. Característiques de la instal·lació 

- Unitat exterior: 

Serà un equip refredador d’aigua condensat per aire. Són unitats productores de 

només fred, sense bomba de calor. A la part superior de l’equip s’instal·len els 

ventiladors axials per a la condensació.  

S’ha previst la instal·lació d’una refredadora de 76 Kw de potència frigorífica, 

treballant amb aigua a 7ºC – 12ºC.  

Aquesta refredadora té dos compressors que modula el seu consum. 

La planta refredadora estarà situada a la planta coberta. Per aquest recinte es 

preveu un tractament acústic especial a base de panells acústics suportats per una 

estructura metàl·lica. 

 

- Caldera: 

La caldera prevista és de condensació de 115 kW i produirà aigua calenta per 

calefacció i per ACS donant prioritat a l’ACS. 

La caldera es troba situada a la sala destinada a aquest ús. Aquesta sala compleix 

els requisits reglamentaris en quant a dimensions i ventilacions. 

- Unitats interiors tipus fan-coils: 

Les unitats interiors, en general seran de tipus climatitzadors de baix impacte sonor. 
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Les unitats interiors han estat escollides segons la càrrega tèrmica de càlcul de 

cada zona, sense càrrega de ventilació ja que tenim l’aire exterior tractat.  

La relació de les càrregues tèrmiques de cada zona i l’assignació d’unitats interiors 

es troba detallada al capítol de càlculs de la present memòria. 

Els fan-coils compten també un climatitzador que tracta l’aire abans d’arribar al fan-

coil. Això permet als fan-coils impulsar un aire de millor qualitat.  

- Unitats terminals tipus radiadors: 

Els radiadors escollits són de diferents dimensions segons les necessitats 

calorífiques. 

   Cada radiador disposarà d’una vàlvula termostática per a poder-los regular.  

- Unitats terminals tipus climatitzadors: 

Hi ha dos climatitzadors de tractament d’aire exterior, un per la zona d’aules i un 

altre per la d’administració. 

- Aportació d’aire exterior i extracció: 

La renovació mínima d’aire que imposa el RITE a cada dependència varia en funció 

de l’ús de la mateixa, i la realitzem introduint el cabal mínim exigit per normativa a 

cada estància on hi ha radiadors i a les unitats terminal on hi ha aquestes.   

És important destacar que al ser una Escola Bressol, les aules han de tenir un aire 

d’òptima qualitat tal com s’indica al RITE (IT 1.1.4.2.2). Per tant, considerarem la 

ventilació com a IDA1. 

 

Fig. D.1.3.1. Taula de les categories de qualitat de l’aire interior en funció     

     dels edificis 
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S’ha tingut en compte el mantenir tots els locals amb una lleugera sobrepressió per 

tal d’impedir infiltracions indesitjades d’aire a través dels tancaments i desaprofitar 

energia que s’empra pel condicionament de l’ambient de les diverses dependències.  

- Conducció de fluids: 

Tota la canonada de la instal·lació de climatització seran de polipropilè amb ànima 

d’alumini (sèrie 3.2 amb alumini tipus SDR 7,4).    

Tota la canonada s’aïllarà amb escuma elastomèrica amb gruixos segons RITE 

(IT1. Apartat 1.2.4.2). La canonada que discorre per l’exterior s’hauran d’acabar 

amb xapa d’alumini de 0,6mm de gruix. 

Tota la canonada haurà d’estar senyalitzada. 

- Conducció i difusió d’aire: 

Tota la xarxa de conductes d’aire, aportació d’aire primari i extracció de les aules, es 

realitzarà amb conductes rectangulars formats per fibra de vidre i revestiment 

d’alumini per l’exterior.  

La xarxa de conductes d’aportació d’aire primari de la zona administració es 

realitzarà amb conductes rectangulars formats per fibra de vidre i revestiment 

d’alumini per l’exterior i l’extracció amb conducte helicoïdal de planxa d’acer 

galvanitzat. 

Es col·locaran punts de registre i inspecció tal com s’especifica al RITE (apartat IT1 

1.3.4.2.10). 

 

Fig. D.1.3.2. Apertures de servei 
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Per l’equilibrat dels circuits de distribució d’aire del climatitzador de la zona 

administració s’han col·locat comportes de regulació constants per evitar diferències 

de pressió en el circuit. Al circuit de distribució d’aire del climatitzador de la zona 

d’aules disposarem d’un climatitzador amb cabal variable comandat per sondes de 

qualitat d’aire i regulat per mitja de comportes motoritzades. 

La difusió d'aire es farà a través de reixes lineals regulables independentment, fet 

que afavorirà la difusió i difusors tangencials d’aire a la zona d’oficines. 

El retorn es realitzarà per plenum en cel-ras. 

- Regulació i control: 

Cada fan-coil tindrà una vàlvula de tres vies comandada per un termòstat, i serà 

independent al control centralitzat, l’única actuació que es realitza amb el sistema de 

gestió és l’encesa o apagada actuant sobre la línia elèctrica. La regulació de cada 

climatitzador d’aire exterior es farà mitjançant sondes de temperatura, sondes de 

qualitat d’aire a la zona d’aules, i sondes de temperatura exterior.  

El sistema de control permetrà l’arrencada i parada del sistema de climatització per 

horaris, la visualització d’hores de funcionament dels equips, alarmes, i assignar 

modes de funcionament d’estalvi energètic. 

Paral·lelament, es disposarà d’un sistema de gestió integral de instal·lacions que 

s’encarregarà de controlar el sistema d’aportació/extracció d’aire i també de la 

recuperació d’energia, així com l’estat tèrmic dels equips de climatització i la 

despesa energètica (control d’hores i variació de temperatura). 

 

D.1.4. Càlculs 

A continuació, es mostren les càrregues tèrmiques de cadascuna de les dependències de 

l’edifici calculades mitjançant el programa informàtic anomenat CLwin de Procedimientos 

Uno: 

  

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- NORMATIVA  

En el diseño y cálculo de las instalaciones descritas en este proyecto se ha llevado a 
cabo de acuerdo con las siguientes Normas y Reglamentos: 
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1. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 

2. Código Técnico de Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo) y en 
especial: 

Sección HE 1. Limitación de la demanda energética. 
Sección HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. (RITE)   
Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Sección HS 3. Calidad del aire interior. 
Sección HS 4. Suministro de agua.  
 

1.2.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO  

El edificio objeto de este proyecto se ha dividido en las zonas térmicas que aparecen 
resumidas en la tabla siguiente: 

Sistema/Zona Superficie 

(m²) 

Altura 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Uso 

ESCOLA 

BRESSOL 

- - - - 

LAVABO 

PROFESSORS 

3,2 2,60 8,3 Aseos individuales 

ADMINISTRACIÓ 9,0 2,50 22,5 Oficinas 

DIRECCIÓ 10,0 2,50 25,0 Oficinas 

PSICÒLEG 6,2 2,50 15,5 Oficinas 

SALA 

PROFESSORS 

16,9 2,50 42,3 Oficinas 

VESTIDORS 10,9 2,50 27,3 Aseos individuales 

AULA 1 BIS 12,3 4,20 51,7 Aula escola bressol 

AULA 1 BISBIS 13,6 3,60 49,0 Aula escola bressol 

BIBERONERIA 3,4 2,60 8,8 Aseos individuales 

AULA 1 9,1 2,60 23,7 Aula escola bressol 

AULA 2 14,6 2,60 38,0 Aula escola bressol 
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AULA 2 BIS 14,8 4,20 62,2 Aula escola bressol 

AULA 2 BISBIS 14,5 3,60 52,2 Aula escola bressol 

AULA 3 15,8 2,60 41,1 Aula escola bressol 

AULA 3 BIS 16,2 4,20 68,0 Aula escola bressol 

AULA 3 BISBIS 15,8 3,60 56,9 Aula escola bressol 

AULA 4 15,8 2,60 41,1 Aula escola bressol 

AULA 4 BIS 16,2 4,20 68,0 Aula escola bressol 

AULA 4 BISBIS 15,8 3,60 56,9 Aula escola bressol 

LAVABO 1 3,6 2,60 9,4 Aseos individuales 

AULA 5 15,8 2,60 41,1 Aula escola bressol 

AULA 5 BIS 16,2 4,20 68,0 Aula escola bressol 

AULA 5 BISBIS 15,8 3,60 56,9 Aula escola bressol 

AULA 6 15,8 2,60 41,1 Aula escola bressol 

AULA 6 BIS 16,2 4,20 68,0 Aula escola bressol 

AULA 6 BISBIS 15,9 3,60 57,2 Aula escola bressol 

AULA 7 15,8 2,60 41,1 Aula escola bressol 

AULA 7 BIS 16,2 4,20 68,0 Aula escola bressol 

AULA 7 BISBIS 15,8 3,60 56,9 Aula escola bressol 

AULA 8 16,3 2,60 42,4 Aula escola bressol 

AULA 8 BIS 16,5 4,20 69,3 Aula escola bressol 

AULA 8 BISBIS 16,2 3,60 58,3 Aula escola bressol 

VESTÍBUL 50,3 3,90 196,2 Pasillos 
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SALA 

POLIVALENT 

49,3 3,80 187,3 Juegos (salas de) 

CUINA 11,5 3,80 43,7 COCINA 

VESTIDORS 

P.N.D. 

8,6 2,60 22,4 Aseos individuales 

LAVABO 2 3,4 2,60 8,8 Aseos individuales 

LAVABO 3 3,4 2,60 8,8 Aseos individuales 

PASSADÍS 1 80,8 2,60 210,1 Pasillos 

PASSADÍS 2 16,8 2,60 43,7 Pasillos 

PASSADÍS 2 BIS 6,9 2,60 17,9 Pasillos 

 

1.3.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y NIVELES DE VENTILACIÓN 

La ocupación se ha estimado en función de la superficie de cada zona, teniendo en 
cuenta los metros cuadrados por persona típicos para el tipo de actividad que en ella se 
desarrolla. 

Los niveles de ocupación de cada zona son los descritos en la tabla siguiente: 

Sistema/Zona Actividad Nº per. m² por 

per. 

Cs 

(W) 

Cl 

(W) 

Horario de 

Funcionamiento   

ESCOLA 

BRESSOL 

- - - - - -  

LAVABO 

PROFESSORS 

Ocupación 

TIPICA 

1 3,2 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

ADMINISTRACIÓ Ocupación 

TIPICA 

1 9,0 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

DIRECCIÓ Ocupación 

TIPICA 

1 10,0 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PSICÒLEG Ocupación 1 6,2 78 46 Uso diurno 8 a 20 
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TIPICA horas (legal)  

SALA 

PROFESSORS 

Ocupación 

TIPICA 

7 2,4 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

VESTIDORS Ocupación 

TIPICA 

2 5,5 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 BIS Ocupación 

TIPICA 

4 3,1 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

3 4,5 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

BIBERONERIA Ocupación 

TIPICA 

1 3,4 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 Ocupación 

TIPICA 

1 9,1 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 Ocupación 

TIPICA 

1 14,6 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 BIS Ocupación 

TIPICA 

6 2,5 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

6 2,4 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 Ocupación 

TIPICA 

1 15,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 BIS Ocupación 

TIPICA 

6 2,7 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

6 2,6 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 Ocupación 

TIPICA 

1 15,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 BIS Ocupación 

TIPICA 

6 2,7 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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AULA 4 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

6 2,6 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 1 Ocupación 

TIPICA 

1 3,6 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 Ocupación 

TIPICA 

1 15,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 BIS Ocupación 

TIPICA 

10 1,6 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

9 1,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 Ocupación 

TIPICA 

1 15,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 BIS Ocupación 

TIPICA 

10 1,6 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

9 1,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 Ocupación 

TIPICA 

1 15,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 BIS Ocupación 

TIPICA 

10 1,6 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

9 1,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 Ocupación 

TIPICA 

1 16,3 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 BIS Ocupación 

TIPICA 

10 1,7 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 BISBIS Ocupación 

TIPICA 

9 1,8 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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VESTÍBUL Ocupación 

TIPICA 

5 10,1 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

SALA 

POLIVALENT 

Ocupación 

TIPICA 

32 1,5 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

CUINA Ocupación 

TIPICA 

2 5,8 98 129 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

VESTIDORS 

P.N.D. 

Ocupación 

TIPICA 

1 8,6 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 2 Ocupación 

TIPICA 

1 3,4 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 3 Ocupación 

TIPICA 

1 3,4 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 1 Ocupación 

TIPICA 

1 80,8 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 2 Ocupación 

TIPICA 

1 16,8 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 2 BIS Ocupación 

TIPICA 

1 6,9 89 121 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal) 

Cs: Calor sensible en W aportado por persona a una temperatura ambiente de 25,0 °C. 

Cl:  Calor latente en W aportado por persona a una temperatura ambiente de 25,0 °C. 

El caudal de aire de ventilación se obtiene en función del uso del local, de su superficie y 
del número de ocupantes, aplicando la tabla 2.1 del Documento Básico HS3 del Código 
Técnico de la Edificación, y la norma UNE-EN 13779 “Ventilación de edificios no 
residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de recintos”. 

Los niveles de ventilación asignados a cada zona son los que aparecen en la siguiente 
tabla: 

 Caudal de aire exterior   

Sistema/Zona Calidad   Por 

persona 

Por Por Valor 

elegido 

Renov Horario de 

Funcionamiento 
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 (m³/h) 
m² 

(m³/h) 

local/ 

otros 

(m³/h) 

(m³/h) (1/h) 
  

ESCOLA 

BRESSOL 

- - - - - - -  

LAVABO 

PROFESSORS 

CTE HS3 - - 54,0 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

ADMINISTRACIÓ IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,4 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

DIRECCIÓ IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,7 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PSICÒLEG IDA2 45,0 3,0 - 45,0 2,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

SALA 

PROFESSORS 

IDA2 45,0 3,0 - 315,0 7,2 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

VESTIDORS CTE HS3 - - 54,0 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 BIS IDA1 72,0 - - 288,0 5,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 BISBIS IDA1 72,0 - - 216,0 4,4 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

BIBERONERIA CTE HS3 - - 54,0 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 IDA1 72,0 - - 72,0 3,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 IDA1 72,0 - - 72,0 1,9 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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AULA 2 BIS IDA1 72,0 - - 432,0 7,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 BISBIS IDA1 72,0 - - 432,0 8,3 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 IDA1 72,0 - - 72,0 1,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 BIS IDA1 72,0 - - 432,0 6,4 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 BISBIS IDA1 72,0 - - 432,0 7,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 IDA1 72,0 - - 72,0 1,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 BIS IDA1 72,0 - - 432,0 6,4 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 BISBIS IDA1 72,0 - - 432,0 7,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 1 CTE HS3 - - 54,0 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 IDA1 72,0 - - 72,0 1,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 BIS IDA1 72,0 - - 720,0 10,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 BISBIS IDA1 72,0 - - 648,0 11,4 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 IDA1 72,0 - - 72,0 1,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 BIS IDA1 72,0 - - 720,0 10,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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AULA 6 BISBIS IDA1 72,0 - - 648,0 11,3 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 IDA1 72,0 - - 72,0 1,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 BIS IDA1 72,0 - - 720,0 10,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 BISBIS IDA1 72,0 - - 648,0 11,4 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 IDA1 72,0 - - 72,0 1,7 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 BIS IDA1 72,0 - - 720,0 10,4 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 BISBIS IDA1 72,0 - - 648,0 11,1 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

SALA 

POLIVALENT 

IDA3 28,8 2,0 - 921,6 4,9 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

CUINA CTE HS3 - 7,2 - 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

VESTIDORS 

P.N.D. 

CTE HS3 - - 54,0 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 2 CTE HS3 - - 54,0 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 3 CTE HS3 - - 54,0 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 2 IDA2 45,0 3,0 - 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 2 BIS IDA2 45,0 3,0 - 0,1 0,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal) 
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Los niveles de iluminación y de potencia de los equipos eléctricos que se emplearán en 
cada zona están enumerados en la lista siguiente: 

Sistema/Zona Tipo de iluminación W Nº W/m² Horario de 

Funcionamiento   

ESCOLA BRESSOL - - - - -  

LAVABO 

PROFESSORS 

Alumbrado TIPICO 15 3 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

ADMINISTRACIÓ Alumbrado TIPICO 15 9 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

ADMINISTRACIÓ Ordenador PC-140w 140 1 15,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

DIRECCIÓ Alumbrado TIPICO 15 10 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

DIRECCIÓ Ordenador PC-140w 140 1 14,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PSICÒLEG Alumbrado TIPICO 15 6 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PSICÒLEG Ordenador PC-140w 140 1 22,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

SALA 

PROFESSORS 

Alumbrado TIPICO 15 16 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

SALA 

PROFESSORS 

Ordenador PC-140w 140 2 16,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

VESTIDORS Alumbrado TIPICO 15 10 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 BIS Alumbrado TIPICO 10 12 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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AULA 1 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 13 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

BIBERONERIA Alumbrado TIPICO 15 3 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 1 Alumbrado TIPICO 10 9 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 Alumbrado TIPICO 10 14 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 BIS Alumbrado TIPICO 10 14 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 2 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 14 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 BIS Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 3 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 BIS Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 4 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 1 Alumbrado TIPICO 15 3 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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AULA 5 BIS Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 5 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 BIS Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 6 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 BIS Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 7 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 15 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 BIS Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

AULA 8 BISBIS Alumbrado TIPICO 10 16 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

VESTÍBUL Alumbrado TIPICO 10 50 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

SALA POLIVALENT Alumbrado TIPICO 10 49 10,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

CUINA Alumbrado TIPICO 15 11 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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VESTIDORS P.N.D. Alumbrado TIPICO 15 8 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 2 Alumbrado TIPICO 15 3 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

LAVABO 3 Alumbrado TIPICO 15 3 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 1 Alumbrado TIPICO 15 80 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 2 Alumbrado TIPICO 15 16 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

PASSADÍS 2 BIS Alumbrado TIPICO 15 6 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal) 

 

 

 

 

Evolución del porcentaje de funcionamiento a lo largo del día para cada uno de los 
horarios utilizados: 

1.1.1.1.1.1.1.1 Referencia Porcentaje de carga para cada hora solar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

 
Uso diurno 8 a 20 horas (legal) 

 

0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

 
   0 

 

 

1.4.- CONDICIONES EXTERIORES DE PROYECTO 

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 “Climatización. Condiciones climáticas para 
proyectos” para la selección de las condiciones exteriores de proyecto, que quedan 
definidas de la siguiente manera: 

Temperatura seca verano 32,0 °C 
Temperatura húmeda verano 26,5 °C 
Percentil condiciones de verano 2,5 % 
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Temperatura seca invierno -2,0 °C 
Percentil condiciones de invierno 99,0 % 
 
Variación diurna de temperaturas 15,0 °C 
Grado acumulados en base 15 – 15°C 1040 días-grado 
Orientación del viento dominante SE 
Velocidad del viento dominante 1,40 m/s 
Altura sobre el nivel del mar 39,00 m 

Latitud 41° 22’ Norte 

En un anexo de cálculo aparece la evolución de las temperaturas secas y húmedas 
máximas corregidas para todos los meses del año y horas del día, según las tablas de 
corrección UNE 100014-84. 

1.5.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 

Las condiciones climatológicas interiores han sido establecidas en función de la actividad 
metabólica de las personas y de su grado de vestimenta, siempre de acuerdo con la IT 
1.1.4.1.2. 

Para las horas consideradas punta han sido elegidas las siguientes condiciones 
interiores: 

 

 

 

 

 Verano Invierno 

Sistema/Zona Temperatura 

seca (°C) 

Humedad 

relativa (%) 

Temperatura 

húmeda (°C) 

Temperatura 

seca (°C)   

ESCOLA BRESSOL - - - -  

LAVABO PROFESSORS 25,0 59,6 19,4 21,0  

ADMINISTRACIÓ 25,0 59,6 19,4 21,0  

DIRECCIÓ 25,0 49,8 17,9 21,0  

PSICÒLEG 25,0 59,6 19,4 21,0  

SALA PROFESSORS 25,0 59,6 19,4 21,0  

VESTIDORS 25,0 59,6 19,4 21,0  
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AULA 1 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 1 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

BIBERONERIA 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 1 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 2 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 2 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 2 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 3 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 3 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 3 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 4 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 4 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 4 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

LAVABO 1 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 5 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 5 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 5 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 6 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 6 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 6 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 7 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 7 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  
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AULA 7 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 8 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 8 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

AULA 8 BISBIS 25,0 59,6 19,4 21,0  

VESTÍBUL 25,0 59,6 19,4 21,0  

SALA POLIVALENT 25,0 49,8 17,9 21,0  

CUINA 24,0 54,8 17,8 21,0  

VESTIDORS P.N.D. 25,0 59,6 19,4 21,0  

LAVABO 2 25,0 59,6 19,4 21,0  

LAVABO 3 25,0 59,6 19,4 21,0  

PASSADÍS 1 25,0 59,6 19,4 21,0  

PASSADÍS 2 25,0 59,6 19,4 21,0  

PASSADÍS 2 BIS 25,0 59,6 19,4 21,0 

 

Se ha tenido en cuenta personas con una actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, 
grado de vestimenta 0,5 y 1,0 clo en verano e invierno respectivamente, y para un 
porcentaje estimado de insatisfechos comprendido entre el 10% y el 15%. 

1.6.- MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

El método de cálculo utilizado TFM (Método de la Función de Transferencia) corresponde 
al descrito por ASHRAE en su publicación HVAC Fundamentals de 1997. En un anejo de 
este proyecto se realiza una sucinta descripción de este método.  

A continuación se muestra un resumen de resultados de cargas térmicas para cada 
sistema y cada una de sus zonas. 

 

Descripción Carga 

Refrigeración 

Simultánea 

Carga 

Refrigeración 

Máxima 

Fecha para 

Máxima 

Individual 

Carga 

Calefacción 

(W) 

Volumen 

Ventilac. 

(m³/h) 
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(W) (W)  

ESCOLA 

BRESSOL 

128.784 - Junio 16 

horas 

91.632 10.516,6 

LAVABO 

PROFESSORS 

304 307 Julio 18 

horas 

275 0,1 

ADMINISTRACIÓ 1.339 1.374 Julio 17 

horas 

978 45,0 

DIRECCIÓ 1.388 1.423 Junio 17 

horas 

857 45,0 

PSICÒLEG 1.069 1.076 Junio 17 

horas 

709 45,0 

SALA 

PROFESSORS 

4.941 4.941 Junio 16 

horas 

3.406 315,0 

VESTIDORS 1.145 1.333 Octubre 15 

horas 

638 0,1 

AULA 1 BIS 2.537 2.550 Junio 15 

horas 

2.254 288,0 

AULA 1 BISBIS 2.430 2.885 Diciembre 

15 horas 

2.390 216,0 

BIBERONERIA 270 274 Junio 18 

horas 

49 0,1 

AULA 1 672 675 Julio 16 

horas 

723 72,0 

AULA 2 701 701 Junio 16 

horas 

568 72,0 

AULA 2 BIS 3.519 3.519 Junio 16 

horas 

2.708 432,0 

AULA 2 BISBIS 4.012 4.447 Diciembre 3.195 432,0 
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14 horas 

AULA 3 718 718 Junio 16 

horas 

585 72,0 

AULA 3 BIS 3.572 3.572 Junio 16 

horas 

2.759 432,0 

AULA 3 BISBIS 4.028 4.389 Diciembre 

15 horas 

3.243 432,0 

AULA 4 718 718 Junio 16 

horas 

585 72,0 

AULA 4 BIS 3.572 3.572 Junio 16 

horas 

2.759 432,0 

AULA 4 BISBIS 4.056 4.486 Diciembre 

14 horas 

3.243 432,0 

LAVABO 1 274 278 Junio 18 

horas 

52 0,1 

AULA 5 718 718 Junio 16 

horas 

585 72,0 

AULA 5 BIS 5.553 5.553 Junio 16 

horas 

4.196 720,0 

AULA 5 BISBIS 5.514 5.600 Diciembre 

15 horas 

4.320 648,0 

AULA 6 718 718 Junio 16 

horas 

585 72,0 

AULA 6 BIS 5.553 5.553 Junio 16 

horas 

4.196 720,0 

AULA 6 BISBIS 5.516 5.604 Diciembre 

15 horas 

4.322 648,0 

AULA 7 859 870 Junio 15 

horas 

585 72,0 
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AULA 7 BIS 5.553 5.553 Junio 16 

horas 

4.196 720,0 

AULA 7 BISBIS 5.514 5.531 Julio 16 

horas 

4.320 648,0 

AULA 8 725 725 Junio 16 

horas 

592 72,0 

AULA 8 BIS 5.568 5.568 Junio 16 

horas 

4.213 720,0 

AULA 8 BISBIS 5.479 5.496 Julio 16 

horas 

4.292 648,0 

VESTÍBUL 5.789 5.789 Junio 16 

horas 

4.385 0,0 

SALA 

POLIVALENT 

19.961 20.146 Junio 14 

horas 

10.271 921,6 

CUINA 1.404 1.518 Junio 10 

horas 

637 0,1 

VESTIDORS 

P.N.D. 

880 911 Agosto 16 

horas 

713 0,1 

LAVABO 2 270 274 Junio 18 

horas 

49 0,1 

LAVABO 3 300 302 Junio 15 

horas 

49 0,1 

PASSADÍS 1 9.273 9.408 Junio 15 

horas 

5.676 0,0 

PASSADÍS 2 1.826 2.161 Junio 18 

horas 

1.046 0,1 

PASSADÍS 2 BIS 546 563 Julio 17 

horas 

424 0,1 

El detalle del cálculo de cargas térmicas se recoge en un anejo de este proyecto y 
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contiene las tablas del cálculo de cargas térmicas para los diferentes sistemas, 
subsistemas y zonas en que se ha dividido el edificio. 
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ANEJO 1. MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating 
and Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas 
de calor a cargas de refrigeración en las llamadas funciones de transferencia. 

1.1.- Ganancias térmicas instantáneas 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor 
instantánea debida a cada uno de los siguientes elementos: 

1.1.1.- Ganancia solar cristal 

Insolación a través de acristalamientos al exterior. 

nSHGFACSQ tGAN ,  

Siendo: 

GStInsGSdSHGF   

que depende del mes, de la hora solar y de la latitud. 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia instantánea de calor sensible (vatios) 

A = Área de la superficie acristalada (m²) 

CS = Coeficiente de sombreado 

n = Nº de unidades de ventanas del mismo tipo 

SHGF = Ganancia solar para el cristal tipo (DSA) 

GSt = Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)  

GSd = Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²) 

Ins = Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada 

1.1.2.- Transmisión paredes y techos 

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La 
ganancia instantánea para cada hora se calcula usando la siguiente función de 
transferencia (ASHRAE): 
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Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior 

del techo o pared (w) 

A = Área de la superficie interior (m²) 

Tsa,t-n = Temperatura sol aire en el instante t-n 

 = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante 

bn, cn, dn = Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de                

            cerramiento 

 

La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la  

superficie exterior del cerramiento: 

  


 90cos
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Donde: 

Tsa = Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 

Tec = Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 

It = Radiación solar incidente en la superficie (w/m²) 

ho = Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C) 

 = Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color) 

 = Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 

90°). 

 = Emitancia hemisférica de la superficie. 
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R = Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 

1.1.3.- Transmisión excepto paredes y techos 

1.1.3.1.- Cerramientos al interior 

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no 
están expuestos a los rayos solares. 

 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tl = Temperatura del local contiguo (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

1.1.3.2.- Acristalamientos al exterior 

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior. 

 aiectGAN ttAKQ ,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tec = Temperatura exterior corregida (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 
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1.1.3.3.- Puertas al exterior 

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su 
orientación: 

 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 

  Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 

1.1.4.-Calor interno 

1.1.4.1.- Ocupación (personas) 

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 
función principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están 
desarrollando. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

 

Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por 
convección. 

tltGANl FdnQQ  01'0,  
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Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

Ql = Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

1.1.4.2.- Alumbrado 

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. 
Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25. 

n = Número de luminarias. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

1.1.4.3.- Aparatos eléctricos 

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de 
cada local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por 
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convección. 

1.1.4.4.- Aparatos térmicos 

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este 
calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por 
convección. 

tltGANl FdnQQ  01'0,  

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

Ql = Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo 

n = Número de aparatos 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

1.1.5.- Aire exterior 

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias 
pasan directamente a ser cargas de refrigeración. 

 aiectsaeatGAN ttFdVfQ  01'034'0,  

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 
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Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 aiectsaeatGANl XXFdVfQ  01'083'0,  

Donde: 

QGANl,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

Xec = Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire). 

Xai = Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

1.2.- Cargas de refrigeración 

La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica 
instantánea así como del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de 
iluminación y de su nivel de circulación de aire. 

Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de 
calor sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de 
refrigeración. Las ganancias debidas a la radiación y transmisión se transforman en 
cargas de refrigeración por medio de la función de transferencia siguiente: 

  tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  

QREF,t  = Carga de refrigeración para el instante t (w) 

QGAN,t  = Ganancia de calor en el instante t (w) 

  = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 
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vo, v1 y v2 = Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica 

instantánea. 

w1  = Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local. 

 

 

 

A continuació, es pot observar el càlcul de la instal·lació de radiadors. Per aconseguir-ho 

s’ha fet servir el programa informàtic anomenat ICwin de Procedimientos Uno: 

 

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA 

 
1.- MEMORIA DE CÁLCULO 
 

1.1.- SUBSISTEMA “Generador (1) [1-127]” 

 

1.1.1.- SELECCIÓN DE LA POTENCIA DEL GENERADOR 
 

La potencia del generador se determina según la fórmula:  

   ite fPPP ·  

 
Donde: 
P = Potencia del generador en vatios. 

Pe = Potencia instalada en los emisores en vatios. 

Pt = Pérdidas de calor por las tuberías en vatios. 

fi = Aumento por inercia. 

 

Así, la potencia total necesaria en el generador es de: 

P = ( 32.109 + 4.411 ) · 1,00 = 36.520 w 

Se selecciona un generador homologado con una potencia nominal de 39,1 kW. 
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1.1.2.- CÁLCULO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN 

El caudal que debe suministrar la bomba de circulación viene dado por la expresión: 

                
···1000

·860

eCt

P
Q


  

Donde: 
Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

 = Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³ 

t = Salto térmico en °C 

P = Potencia térmica en vatios 

 

Con lo que se obtiene un caudal de: 

Q = (0,86 · 32.109) / 12,0 = 2.301,1 litros/hora 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula 

de Prandtl-Colebrook y se limita la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería a 

30,0 mm.c.a./m . 

La pérdida de carga en el generador y en los radiadores se calcula con la ecuación: 

g

v
J

·2

·· 2 
  

Donde: 
J = Pérdida de presión en mmca. 

 = Coeficiente de resistencia. 
v = Velocidad en m/s. 

 = Peso específico en kg/m³. 
g = Aceleración de la gravedad en m/s². 

 

Usando un coeficiente de resistencia  = 2,5 para el generador y de  = 3,0 para los 

radiadores. 

Las pérdidas de carga en las válvulas y en los paneles se calculan por medio de los 

gráficos del fabricante.  

La mayor pérdida de carga se produce en el circuito del emisor R5 [88-89] y es igual a 

4,489 mca.  La caída de presión en este emisor es de 0,040 mca.  y la pérdida en el 

generador alcanza 0,082 mca. 

Así la presión total del circulador deberá ser: 

H = 4,489 + 0,040 + 0,082 = 4,611 mca. 
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Por tanto el punto de funcionamiento de la bomba de circulación debe estar entorno a: 

Caudal= 2,301 m³/h 

Presión= 4,611 mca. 

 

1.1.3.- CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN CERRADO 
 

Este procedimiento de cálculo se basa en la normativa UNE- 100-155-88: Cálculo de vasos 

de expansión. 

El volumen o capacidad útil que debe tener el depósito debe ser al menos de: 

Vu = V ·  

 
Donde: 
Vu = Volumen o capacidad útil del depósito en litros. 
V = Volumen de agua total de la instalación en litros. 

 = Coeficiente de dilatación del agua en %. 
 

El volumen total de agua en la instalación es la suma del volumen el generador y emisores 

más la capacidad de las tuberías: 

V.Total = V.Generador + V.Emisores + V.Tuberías 

V.Total = 34,0 + 18,5 + 232,3 = 284,8 litros. 

Tomando un factor de seguridad del 10% se obtiene un volumen total de: 

 

V = 284,8 x 1,1 = 313,2 litros. 

Para una temperatura media de 70,0 °C y un porcentaje de glicol etilénico del 0% se tiene 

un incremento de volumen del 2,227%. 

Por tanto el volumen útil del depósito deber ser de: 

Vu = 313,2 · 2,227 / 100 = 7,0 litros. 

El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión 

de llenado del gas (Pm), ambas como presiones absolutas: 

Cp = PM / (PM - Pm) 
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Dado que la altura de la instalación sobre el vaso de expansión es de 0,0 m., la presión de 

llenado de la cámara de gas será: 

Pm = 1,01325 · 0,0 / 10 = 0,5 bar. 

Como mínimo se toma una presión de llenado de 0,5 bar. Por otra parte eligiendo una 

presión máxima de trabajo PM = 3,0 bar se obtiene: 

Cp = (3,0 + 1,01325)/(3,0 - 0,5) = 1,605 

 Por tanto la capacidad total del depósito debe ser: 

Vt = Vu · Cp = 7,0 · 1,605 = 11,2 litros 

Se elige un depósito de expansión cerrado con las siguientes características: 

 
Capacidad total= 12,0 litros  
Presión máxima de trabajo= 3,0 bar. 
Presión de llenado= 0,5 bar. 
Presión de tarado de la válvula de seguridad 3,0 bar. 

 

1.1.4.- MÉTODO DE CÁLCULO PARA TUBERÍAS 

 

El principio de cálculo es el siguiente: 

1- Determinación del caudal de cada tramo, de final a origen, en función de los emisores o 

receptores a los que alimenta: 

 

···1000
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Donde: 
Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

 = Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³ 

t = Salto térmico en °C 

P = Potencia térmica en vatios 

 

Se tienen en cuenta los siguientes modos de funcionamiento: 

 - Calefacción salto térmico 12,0°C y potencias individuales máximas. 

2- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la 

fórmula de Prandtl-Colebrook. 
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Donde: 

J = Pérdida de carga, en m.c.a./m; 
D = Diámetro interior de la tubería,  en m; 
V = Velocidad media del agua, en m/s; 
Qr = Caudal por la rama en m³/s; 
ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.; 

 = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10
-6
 m²/s para agua a 10°C); 

g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 
 

3- Determinación de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga 

máxima por unidad de longitud de tubería igual a 30,0 mm.c.a./m . 

4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro en los 

accesorios (tes, codos... ) y válvulas conectados entre tuberías, para calcular las pérdidas 

de carga que producen. 

5- Cálculo de la pérdida de carga a provocar en cada válvula de equilibrado para obtener la 

distribución de caudales supuesta inicial. 

 

2.- MEMORIA DE CALCULO DE CIRCUITO CERRADO DEL TUBERÍAS 
 

2.1.- SUBSISTEMA “Generador (1) [1-127]” 

El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Generador 

(1) [1-127] hasta el emisor R5 [88-89]. A continuación se desglosan las pérdidas de carga 

en cada uno de los elementos de los tramos de ida y de retorno: 

 

TRAMO Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 

(mm) ó 

(pulgadas) 

P 

Unitario 

(mmca) 

Longitud 

(m) 

Tipo  de 

accesorio 

Longitud 

equivalente 

accesorios 

(m) ó Kv
(1)

 

Longitud 

total 

(m)

P Total 

(mca) 

N1-N2 2.302 0,62 50 16,5 0,2 Tubería   1,12 0,018 

            Reducción 0,96     

      1 1/4"     V. MARIPOSA 0,44   0,027 

            Reducción 0,96     
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      1 1/4" Kv 16     V. CONTROL KV 16,00   0,173 

      50 16,5 0,2 Tubería   1,20 0,020 

            Reducción 0,96     

      1 1/4"     V. MARIPOSA 0,44   0,008 

      1 1/4"     ANTIVIBRADOR 2,62   0,047 

N2-N3 2.302         Circulador (5) [8-7]     0,000 

N3-N4 2.302 0,66 1 1/4"     ANTIVIBRADOR 2,62   0,047 

      1 1/4"     V. MARIPOSA 0,44   0,008 

      1 1/4"     V. RETENCIÓN 4,20   0,075 

      1 1/4"     V. EQUILIBRADO 0,30   0,005 

      50 16,5 0,3 Tubería   0,31 0,005 

N4-N5 2.205 0,60 50 15,3 3,9 Tubería   5,13 0,078 

            Te división 1,25     

N5-N6 2.153 0,58 50 14,6 4,0 Tubería   4,28 0,063 

            Te división 0,32     

N6-N7 2.014 0,54 50 13,0 7,9 Tubería   8,24 0,107 

            Te división 0,32     

N7-N8 1.920 0,52 50 12,0 1,9 Tubería   2,22 0,027 

            Te división 0,32     

N8-N9 1.866 0,78 40 32,7 3,5 Tubería   5,40 0,177 

            Te división 0,32     

            2 Codos 1,54     

N9-N10 1.726 0,73 40 28,5 5,9 Tubería   6,24 0,178 

            Te división 0,32     

N10-N11 1.585 0,67 40 24,6 3,3 Tubería   3,58 0,088 

            Te división 0,32     
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N11-N12 1.465 0,62 40 21,4 13,7 Tubería   14,77 0,316 

            Te división 0,32     

            Codo 0,77     

N12-N13 1.444 0,61 40 20,9 2,3 Tubería   2,65 0,055 

            Te división 0,32     

N13-N14 1.342 0,56 40 18,4 5,1 Tubería   5,42 0,100 

            Te división 0,32     

N14-N15 1.060 0,45 40 12,2 5,7 Tubería   6,05 0,074 

            Te división 0,32     

N15-N16 959 0,63 32 29,5 5,1 Tubería   5,38 0,159 

            Te división 0,32     

N16-N17 282 0,31 25 11,9 0,7 Tubería   1,95 0,023 

            Te división 1,25     

N17-N18 242 0,41 20 26,3 9,3 Tubería   9,66 0,255 

            Te división 0,32     

N18-N19 121 0,21 20 8,1 3,1 Tubería   6,78 0,055 

            Te divergencia 2,40     

            2 Codos 1,26     

N19-N20 121 0,40       R5 [88-89]     0,040 

N20-N21 121 0,21 20 8,1 3,8 Tubería   8,07 0,066 

            3 Codos 1,89     

            Te confluencia 2,40     

N21-N22 242 0,41 20 26,3 9,1 Tubería   9,52 0,251 

            Te confluencia 0,40     

N22-N23 282 0,31 25 11,9 0,8 Tubería   1,64 0,019 

            Te unión 0,80     
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N23-N24 1.624 0,68 40 25,7 5,0 Tubería   5,42 0,139 

            Te unión 0,40     

N24-N25 1.725 0,73 40 28,5 5,8 Tubería   6,18 0,176 

            Te unión 0,40     

N25-N26 1.999 0,54 50 12,9 5,0 Tubería   5,36 0,069 

            Te unión 0,40     

N26-N27 2.237 0,60 50 15,7 2,1 Tubería   2,54 0,040 

            Te unión 0,40     

N27-N28 2.281 0,62 50 16,2 0,9 Tubería   3,25 0,053 

            Te confluencia 2,40     

N28-N29 2.302 0,62 50 16,5 81,0 Tubería   86,22 1,418 

            4 Codos 4,16     

            Codo 1,04     

      50 16,5 2,8 Tubería   3,74 0,062 

            Reducción 0,96     

      1 1/4"     V. MARIPOSA 0,44   0,008 

      50 16,5 0,2 Tubería   0,16 0,003 

N29-N30 2.302         Generador (1) [1-

127] 

    0,082 

TOTAL                 4,611 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 
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3.- RELACIÓN DE EMISORES  
 

3.1.- SUBSISTEMA “Generador (1) [1-127]” 

 

Unidad  Potencia 

(w) 

Elemen. 

ó (mm) 

Salto 

térmico 

(°C) 

Caudal agua 

(l/h) 

Caída 

presión 

(mm.c.a.) 

Presión de 

equilibrado 

(mm.c.a.) 

Modelo 

R1 [128-115] 1.900 700 mm. 49,0 136,2 43,9 198,99 070/070/20 

R2 [129-108] 1.594 700 mm. 49,0 114,2 38,6 95,60 070/070/20 

R3 [105-106] 1.693 700 mm. 49,0 121,3 40,3 105,03 070/070/20 

R4 [130-91] 1.693 700 mm. 49,0 121,3 40,3 22,79 070/070/20 

R5 [88-89] 1.693 700 mm. 49,0 121,3 40,3 0,00 070/070/20 

R6 [78-79] 1.695 700 mm. 49,0 121,5 40,4 31,50 070/070/20 

R7 [131-81] 1.693 700 mm. 49,0 121,3 40,3 54,56 070/070/20 

R8 [53-52] 1.682 700 mm. 49,0 120,5 40,2 482,39 070/070/20 

R9 [65-64] 1.432 800 mm. 49,0 102,6 35,8 545,03 060/080/15 

R10 [69-70] 1.432 800 mm. 49,0 102,6 35,8 641,38 060/080/15 

R11 [94-95] 1.432 800 mm. 49,0 102,6 35,8 637,14 060/080/15 

R12 [112-113] 1.432 800 mm. 49,0 102,6 35,8 444,68 060/080/15 

R13 [121-122] 274 400 mm. 49,0 19,7 13,8 921,98 060/040/10 

R14 [119-118] 620 600 mm. 49,0 44,4 21,4 845,81 060/060/10 

R15 [101-100] 247 500 mm. 49,0 17,7 13,1 625,28 020/050/10 

R16 [126-132] 265 500 mm. 49,0 19,0 13,6 624,20 020/050/10 

R17 [85-84] 530 500 mm. 49,0 38,0 19,6 631,43 060/050/10 

R18 [75-74] 530 500 mm. 49,0 38,0 19,6 663,23 060/050/10 

R19 [58-59] 273 400 mm. 49,0 19,6 13,8 642,59 060/040/10 

R20 [48-49] 1.966 1100 mm. 49,0 140,9 45,1 475,72 070/110/15 

R21 [37-36] 1.305 700 mm. 49,0 93,5 33,7 677,43 070/070/15 
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R22 [40-41] 735 700 mm. 49,0 52,7 23,6 743,96 060/070/10 

R23 [45-44] 1.966 1100 mm. 49,0 140,9 45,1 576,06 070/110/15 

R24 [133-33] 1.305 700 mm. 49,0 93,5 33,6 576,86 070/070/15 

R25 [30-31] 636 600 mm. 49,0 45,6 21,7 642,20 060/060/10 

R26 [26-134] 356 400 mm. 49,0 25,5 15,8 760,11 060/040/10 

R27 [24-23] 356 400 mm. 49,0 25,5 15,8 762,07 060/040/10 

R28 [15-16] 638 600 mm. 49,0 45,7 21,7 788,41 060/060/10 

R29 [135-18] 735 700 mm. 49,0 52,7 23,6 786,63 060/070/10 

 

 

 

4.- RELACIÓN DE TUBERÍAS 
 

4.1.- SUBSISTEMA “Generador (1) [1-127]” 

 

Descripción Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m)  

Tramo [77-78] 20 3,1 3,7 121,3 0,21 55,3 8,2 

Tramo [79-80] 20 3,8 4,3 121,3 0,21 65,9 8,2 

Tramo [80-81] 20 1,0 4,3 121,1 0,21 42,9 8,2 

Tramo [77-131] 20 3,1 3,7 121,1 0,21 55,4 8,2 

Tramo [89-90] 20 3,8 4,3 121,1 0,21 65,8 8,2 

Tramo [90-91] 20 1,0 4,3 121,1 0,21 42,9 8,2 

Tramo [87-88] 20 3,1 3,7 121,1 0,21 55,2 8,2 

Tramo [87-130] 20 3,1 3,7 121,1 0,21 55,4 8,2 

Tramo [104-105] 20 3,1 3,7 120,9 0,21 55,4 8,2 

Tramo [104-129] 20 3,1 3,7 113,9 0,19 49,9 7,4 

Tramo [106-107] 20 1,0 4,3 120,9 0,21 42,9 8,2 
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Tramo [107-108] 20 3,8 4,3 113,9 0,19 59,5 7,4 

Tramo [102-103] 20 0,1 1,9 38,6 0,07 2,3 1,1 

Tramo [101-102] 20 3,2 3,7 18,8 0,03 2,4 0,4 

Tramo [102-126] 20 3,2 3,7 19,8 0,03 2,7 0,4 

Tramo [98-99] 20 0,2 1,4 38,6 0,07 1,9 1,1 

Tramo [99-100] 20 3,1 3,7 18,8 0,03 2,4 0,4 

Tramo [99-132] 20 3,2 3,7 19,8 0,03 2,7 0,4 

Tramo [103-104] 20 8,2 0,3 234,8 0,40 213,7 25,1 

Tramo [98-107] 20 7,2 0,4 234,8 0,40 190,1 25,1 

Tramo [97-98] 20 2,8 0,8 273,3 0,47 114,5 32,1 

Tramo [103-109] 20 1,8 1,2 273,3 0,47 99,1 32,1 

Tramo [85-86] 20 3,5 3,1 39,9 0,07 7,9 1,2 

Tramo [83-84] 20 4,0 2,7 39,9 0,07 8,1 1,2 

Tramo [83-90] 20 9,1 0,4 242,2 0,41 251,0 26,4 

Tramo [82-83] 25 0,8 0,8 282,1 0,31 19,3 11,8 

Tramo [86-87] 20 9,3 0,3 242,2 0,41 254,7 26,4 

Tramo [86-92] 25 0,7 1,2 282,1 0,31 23,1 11,8 

Tramo [111-112] 20 3,7 3,8 51,1 0,09 14,7 2,0 

Tramo [113-114] 20 3,6 2,7 102,1 0,17 38,8 6,2 

Tramo [114-115] 20 13,0 2,9 136,1 0,23 157,8 9,9 

Tramo [114-116] 20 4,0 2,1 238,2 0,41 156,4 25,6 

Tramo [111-128] 20 11,9 1,6 136,1 0,23 133,3 9,9 

Tramo [110-111] 20 4,0 2,5 238,2 0,41 166,0 25,6 

Tramo [119-120] 20 4,4 2,5 43,6 0,07 10,6 1,5 

Tramo [117-118] 20 4,4 2,1 43,6 0,07 10,0 1,5 

Tramo [122-123] 20 3,5 4,9 21,0 0,04 3,5 0,4 
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Tramo [117-123] 50 0,9 2,4 2.280,6 0,62 52,7 16,2 

Tramo [120-121] 20 1,3 1,6 21,0 0,04 1,2 0,4 

Tramo [110-120] 20 2,6 0,3 64,7 0,11 8,4 2,8 

Tramo [116-117] 50 2,1 0,4 2.236,9 0,60 39,8 15,7 

Tramo [109-110] 25 5,2 0,3 302,9 0,33 73,6 13,5 

Tramo [97-116] 50 5,0 0,4 1.998,7 0,54 69,0 12,9 

Tramo [93-94] 20 4,0 2,5 100,9 0,17 40,1 6,2 

Tramo [95-96] 20 4,1 2,1 100,9 0,17 37,7 6,2 

Tramo [96-97] 40 5,8 0,4 1.725,4 0,73 176,4 28,5 

Tramo [93-109] 32 5,1 0,3 576,2 0,38 66,1 12,2 

Tramo [92-93] 32 5,7 0,3 677,1 0,44 97,6 16,2 

Tramo [82-96] 40 5,0 0,4 1.624,5 0,68 139,0 25,6 

Tramo [68-69] 20 4,0 2,5 100,8 0,17 40,1 6,2 

Tramo [70-71] 20 4,1 2,1 100,8 0,17 37,7 6,2 

Tramo [63-64] 20 4,1 2,1 101,4 0,17 37,7 6,2 

Tramo [65-66] 20 4,0 2,5 101,4 0,17 40,1 6,2 

Tramo [66-67] 40 5,1 0,3 1.342,2 0,56 99,6 18,4 

Tramo [63-72] 32 5,8 0,4 959,3 0,63 182,7 29,5 

Tramo [67-68] 40 5,7 0,3 1.060,0 0,45 74,0 12,2 

Tramo [68-92] 32 5,1 0,3 959,2 0,63 158,8 29,5 

Tramo [71-72] 40 5,0 0,4 1.241,6 0,52 87,2 16,0 

Tramo [71-82] 40 5,7 0,4 1.342,4 0,56 113,2 18,4 

Tramo [73-74] 20 4,2 2,7 39,9 0,07 8,3 1,2 

Tramo [75-76] 20 3,7 3,1 39,9 0,07 8,2 1,2 

Tramo [73-80] 20 9,1 0,4 242,4 0,41 251,2 26,4 

Tramo [72-73] 25 0,8 0,8 282,2 0,31 19,3 11,8 
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Tramo [56-57] 20 0,1 1,3 21,6 0,04 0,6 0,4 

Tramo [57-58] 20 3,2 1,3 21,6 0,04 1,8 0,4 

Tramo [59-60] 20 3,2 1,9 21,6 0,04 2,1 0,4 

Tramo [60-61] 20 0,2 1,3 21,6 0,04 0,6 0,4 

Tramo [61-62] 20 2,6 0,8 21,6 0,04 1,4 0,4 

Tramo [55-56] 20 1,7 1,9 21,6 0,04 1,5 0,4 

Tramo [55-66] 40 2,3 0,3 1.443,7 0,61 55,3 20,9 

Tramo [62-63] 32 1,6 0,4 857,9 0,56 49,5 24,3 

Tramo [53-54] 20 3,7 3,1 120,1 0,20 54,8 8,1 

Tramo [54-55] 40 13,7 1,1 1.465,3 0,62 316,2 21,4 

Tramo [51-62] 32 13,8 1,0 836,3 0,55 346,0 23,3 

Tramo [47-48] 20 3,7 2,5 140,4 0,24 64,7 10,5 

Tramo [45-46] 20 3,7 2,5 140,5 0,24 64,9 10,5 

Tramo [47-54] 40 3,3 0,3 1.585,4 0,67 88,0 24,6 

Tramo [46-47] 40 5,9 0,3 1.725,7 0,73 177,9 28,5 

Tramo [43-50] 32 5,9 0,4 575,8 0,38 77,2 12,2 

Tramo [50-51] 32 4,0 0,4 716,2 0,47 77,8 17,8 

Tramo [39-40] 20 3,8 2,5 53,7 0,09 12,9 2,0 

Tramo [41-42] 20 3,7 2,1 53,7 0,09 11,8 2,0 

Tramo [35-42] 25 1,9 0,4 381,6 0,42 46,1 20,0 

Tramo [42-43] 25 3,5 1,7 435,3 0,48 130,0 25,0 

Tramo [38-39] 50 1,9 0,3 1.920,0 0,52 26,6 12,0 

Tramo [39-46] 40 3,5 1,9 1.866,3 0,78 176,7 32,7 

Tramo [29-30] 20 4,9 3,1 45,3 0,08 13,0 1,6 

Tramo [51-52] 20 4,4 2,7 120,1 0,20 57,4 8,1 

Tramo [49-50] 20 3,6 2,1 140,4 0,24 59,3 10,5 
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Tramo [43-44] 20 3,6 2,1 140,5 0,24 59,5 10,5 

Tramo [37-38] 20 3,5 2,5 93,8 0,16 31,8 5,3 

Tramo [35-36] 20 3,6 2,1 93,8 0,16 29,8 5,3 

Tramo [31-32] 20 5,5 2,7 45,3 0,08 13,2 1,6 

Tramo [32-33] 20 4,5 2,3 93,6 0,16 35,8 5,3 

Tramo [32-34] 20 3,6 0,8 138,9 0,24 44,8 10,3 

Tramo [29-133] 20 5,5 2,8 93,6 0,16 43,8 5,3 

Tramo [28-29] 20 3,4 1,2 138,9 0,24 47,6 10,3 

Tramo [22-134] 20 6,6 2,3 25,9 0,04 5,6 0,6 

Tramo [21-22] 20 1,0 0,8 52,3 0,09 3,5 1,9 

Tramo [25-26] 20 6,3 2,2 25,9 0,04 5,4 0,6 

Tramo [25-27] 20 0,8 1,2 52,3 0,09 4,0 1,9 

Tramo [1-2] 50 0,2 1,0 2.301,6 0,62 18,4 16,5 

Tramo [24-25] 20 4,0 3,1 26,4 0,05 4,5 0,6 

Tramo [22-23] 20 4,5 2,7 26,4 0,05 4,6 0,6 

Tramo [19-20] 20 0,9 0,0 96,6 0,16 5,4 5,7 

Tramo [17-18] 20 3,5 4,3 52,2 0,09 16,0 2,0 

Tramo [16-17] 20 4,0 4,3 44,5 0,08 13,5 1,6 

Tramo [14-15] 20 4,6 3,2 44,5 0,08 12,5 1,6 

Tramo [13-14] 20 0,5 0,3 96,6 0,16 4,8 5,7 

Tramo [14-135] 20 3,3 1,6 52,2 0,09 9,9 2,0 

Tramo [17-19] 20 0,6 0,6 96,6 0,16 6,9 5,7 

Tramo [123-124] 50 81,0 5,2 2.301,6 0,62 1.418,4 16,5 

Tramo [20-21] 20 3,0 0,4 96,6 0,16 19,5 5,7 

Tramo [21-34] 20 4,0 0,4 148,9 0,25 50,6 11,6 

Tramo [34-35] 25 7,5 0,4 287,8 0,31 97,5 12,4 
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Tramo [28-38] 50 7,9 0,3 2.013,8 0,54 107,3 13,0 

Tramo [13-27] 50 3,9 1,2 2.205,0 0,60 78,2 15,2 

Tramo [27-28] 50 4,0 0,3 2.152,7 0,58 62,6 14,6 

Tramo [12-13] 50 0,3 0,0 2.301,6 0,62 5,1 16,5 

Tramo [127-136] 50 0,2 0,0 2.301,6 0,62 2,6 16,5 

Tramo [124-125] 50 2,8 1,0 2.301,6 0,62 61,5 16,5 

Tramo [4-5] 50 0,2 1,0 2.301,6 0,62 19,7 16,5 

Tramo [76-77] 20 9,3 0,3 242,4 0,41 254,9 26,4 

Tramo [67-76] 25 0,7 1,2 282,2 0,31 23,1 11,8 
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D.2. Plànols 

Els plànols de instal·lació calefacció, de instal·lació climatització, d’esquema producció 

energia, d’esquema calefacció i de detalls calefacció queden representats en els plànols 

14, 15, 16, 17 i 18 respectivament. 
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D.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

     

 1.  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

 

      

 1.1. un BOMBA 1,0 270,0 270,0 

  Pressió màxima de 4,6 mca, cabal màxim de 2,3 
m

3
/h i tensió d'alimentació de 230 V 

 

 

 

    

 

 

1.2. un BOMBA 1,0 470,0 470,0 

  Pressió màxima de 7,5 mca, cabal màxim de 5,9 
m

3
/h i tensió d'alimentació de 230 V 

 

 

 

      

1.3. un GRUP TÈRMIC DE CONDENSACIÓ 1,0 3.100,0 3.100,0 

  Potència calorífica màxima de 114 Kw  

 

 

      

1.4. un REFREDADORA D'AIGUA 1,0 10.500,0 10.500,0 

  Potència tèrmica de 76 Kw, potència elèctrica de 26 
Kw, alimentació trifasica de 400 V                             
 Inclou: Grup hidràulic composat per bomba doble, 
dipòsit d'acumulació de 700 l, vas d'expansió, 
vàlvula de seguretat, vàlvula de control de cabal, 
vàlvula de càrrega manual i manòmetre, també 
inclou ventilador 

 

 

 

      

1.5. un FAN-COIL 3,0 170,0 510,0 

  Potència frigorífica de 1.300 Frig/h i potència 
calorífica de 3.110 Kcal/h 

 

 

 

      

1.6. un FAN-COIL 1,0 250,0 250,0 

  Potència frigorífica de 3.970 Frig/h i potència 
calorífica de 4.490 Kcal/h 

 

 

 

      

1.7. un CLIMATITZADOR 1,0 6.500,0 6.500,0 

  Inclou: Ventilador d'impulsió-retorn per cabal de 
9.225 m

3
/h, filtres, recuperador de calor i bateria de 

fred. 

 

 

 

   

 

 

 1.8. un CLIMATITZADOR 1,0 1.800,0 1.800,0 

  Inclou: Ventilador d'impulsió-retorn per cabal de 
1.371 m

3
/h i filtres 

 

 

 

    

 

 

1.9. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 8,0 130,0 1.040,0 

  Dimensions: 700x700x200 mm  
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1.10. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 4,0 110,0 440,0 

  Dimensions: 800x600x150 mm  

 

 

    

 

 

1.11. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 4,0 65,0 260,0 

  Dimensions: 400x600x100 mm  

 

 

    

 

 

1.12. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 2,0 55,0 110,0 

  Dimensions: 500x200x100 mm  

 

 

      

1.13. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 2,0 60,0 120,0 

  Dimensions: 500x600x100 mm  

 

 

      

1.14. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 2,0 150,0 300,0 

  Dimensions: 1.100x700x150 mm  

 

 

      

1.15. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 2,0 110,0 220,0 

  Dimensions: 700x700x150 mm  

 

 

      

1.16. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 2,0 85,0 170,0 

  Dimensions: 700x600x100 mm  

 

 

      

1.17. un PLAFÓ ENCASTAT A LA PARET 3,0 75,0 225,0 

  Dimensions: 600x600x100 mm  

 

 

  

 

   1.18. un VAS D'EXPANSIÓ 2,0 70,0 140,0 

  Capacitat de 50 l, pressió màxima de 6 bar  

 

 

      

1.19. un VAS D'EXPANSIÓ 1,0 95,0 95,0 

  Capacitat de 80 l, pressió màxima de 6 bar  

 

 

      

2.  CONDUCCIONS D'AIRE 

 

 

     

  2.1. m
2
 CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE 

VIDRE 
395,0 15,0 5.925,0 

  Gruix de 25 mm  

 

 

      

2.2. m
2
 CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER 

GALVANITZAT 
70,0 18,0 1.260,0 

  Gruix de 0,8 mm  

 

 

      

2.3. m CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA 
D'ACER GALVANITZAT 

13,0 9,0 117,0 

  Diàmetre de 100 mm, gruix de 0,5 mm  

 

 

    

  2.4. m CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA 
D'ACER GALVANITZAT 

13,0 10,0 130,0 

  Diàmetre de 150 mm, gruix de 0,5 mm  

 

 

    

 

 

2.5. m CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA 
D'ACER GALVANITZAT 

2,0 17,0 34,0 

  Diàmetre de 200 mm, gruix de 0,5 mm  
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2.6. m CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA 
D'ACER GALVANITZAT 

5,0 28,0 140,0 

  Diàmetre de 250 mm, gruix de 0,5 mm  

 

 

    

  2.7. m CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA 
D'ACER GALVANITZAT 

9,0 31,0 279,0 

  Diàmetre de 300 mm, gruix de 0,5 mm  

 

 

    

  2.8. m CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA 
D'ACER GALVANITZAT 

8,0 33,0 264,0 

  Diàmetre de 315 mm, gruix de 0,5 mm  

 

 

    

  2.9. m CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA METÀL·LICA 3,0 11,0 33,0 

  Diàmetre de 175 mm, gruix de 0,5 mm  

 

 

    

  2.10. m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE 7,0 6,5 45,5 

  Diàmetre de 100 mm, gruix sense definir  

 

 

    

  2.11. m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE 1,0 7,0 7,0 

  Diàmetre de 160 mm, gruix sense definir  

 

 

    

  2.12. pa AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB 
LLANA DE ROCA 

1,0 950,0 950,0 

  Gruix de 30 mm  

 

 

    

  2.13. pa RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS DE CONDUCTES 
AMB PLANXA D'ALUMINI 

1,0 850,0 850,0 

  Gruix de 0,6 mm  

 

 

    

  3.  DIFUSIÓ D'AIRE 

 

 

      

 3.1. un REIXETA LINEAL D'APORTACIÓ D'AIRE 6,0 31,0 186,0 

  Dimensions: 625x125 mm  

 

 

      

3.2. un REIXETA LINEAL D'APORTACIÓ D'AIRE 1,0 35,0 35,0 

  Dimensions: 825x125 mm  

 

 

      

3.3. un REIXETA LINEAL D'APORTACIÓ D'AIRE 1,0 45,0 45,0 

  Dimensions: 825x165 mm  

 

 

      

3.4. un REIXETA LINEAL D'APORTACIÓ D'AIRE 8,0 40,0 320,0 

  Dimensions: 1025x125 mm  

 

 

      

3.5. un REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ D'AIRE 3,0 20,0 60,0 

  Dimensions: 625x125 mm  

 

 

      

3.6. un REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ D'AIRE 6,0 25,0 150,0 

  Dimensions: 625x165 mm  
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3.7. un REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ D'AIRE 2,0 30,0 60,0 

  Dimensions: 825x165 mm  

 

 

      

3.8. un REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ D'AIRE 2,0 35,0 70,0 

  Dimensions: 825x225 mm  

 

 

      

3.9. un REIXETA LINEAL DE RETORN D'AIRE 3,0 20,0 60,0 

  Dimensions: 425x125 mm  

 

 

      

3.10. un REIXETA LINEAL DE RETORN D'AIRE 1,0 30,0 30,0 

  Dimensions: 825x165 mm  

 

 

      

3.11. un DIFUSOR TANGENCIAL CIRCULAR D'ALUMINI 5,0 30,0 150,0 

  Diàmetre de 350 mm  

 

 

      

3.12. un COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL 3,0 17,0 51,0 

  Diàmetre de 100 mm, cabal màxim de 60 m
3
/h  

 

 

      

3.13. un COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL 1,0 25,0 25,0 

  Diàmetre de 175 mm, cabal màxim de 60 m
3
/h  

 

 

      

3.14. un COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL 6,0 50,0 300,0 

  Dimensions: 200x200 mm  

 

 

      

3.15. un COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL 4,0 60,0 240,0 

  Dimensions: 400x200 mm  

 

 

      

3.16. un BOCA D'EXTRACCIÓ 7,0 33,0 231,0 

  Connectat a tub flexible de diàmetre de 100 mm  

 

 

      

3.17. un BOCA D'EXTRACCIÓ 1,0 37,0 37,0 

  Connectat a tub flexible de diàmetre de 160 mm  

 

 

      

4.  CANONADES I ACCESSORIS 

 

 

      

 4.1. m TUB DE POLIPROPILÈ 405,0 2,0 810,0 

  Diàmetre de 20x2,8 mm, sèrie 3,2  

 

 

      

4.2. m TUB DE POLIPROPILÈ 25,0 2,5 62,5 

  Diàmetre de 25x3,5 mm, sèrie 3,2  

 

 

      

4.3. m TUB DE POLIPROPILÈ 54,0 4,0 216,0 

  Diàmetre de 32x4,4 mm, sèrie 3,2  

 

 

      

4.4. m TUB DE POLIPROPILÈ 70,0 5,0 350,0 

  Diàmetre de 40x5,5 mm, sèrie 3,2  

 

 

      

4.5. m TUB DE POLIPROPILÈ 126,0 7,0 882,0 

  Diàmetre de 50x6,9 mm, sèrie 3,2  
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      4.6. m TUB DE POLIPROPILÈ 40,0 8,5 340,0 

  Diàmetre de 63x8,6 mm, sèrie 3,2  

 

 

      4.7. m TUB DE POLIPROPILÈ 200,0 12,0 2.400,0 

  Diàmetre de 75x10,3 mm, sèrie 3,2  

 

 

      4.8. m TUB DE POLIPROPILÈ 10,0 17,0 170,0 

  Diàmetre de 90x12,3 mm, sèrie 3,2  

 

 

      

4.9. un AMPOLLA HIDRÀULICA  1,0 450,0 450,0 

  Diàmetre de 100 mm  

 

 

      

4.10. un AMPOLLA HIDRÀULICA  1,0 750,0 750,0 

  Diàmetre de 150 mm  

 

 

      

4.11. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 405,0 5,5 2.227,5 

  Diàmetre de 20 mm, gruix de 25 mm  

 

 

    

  4.12. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 25,0 6,0 150,0 

  Diàmetre de 25 mm, gruix de 25 mm  

 

 

    

  4.13. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 54,0 6,5 351,0 

  Diàmetre de 32 mm, gruix de 25 mm  

 

 

    

  4.14. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 70,0 10,0 700,0 

  Diàmetre de 40 mm, gruix de 30 mm  

 

 

    

  4.15. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 126,0 11,0 1.386,0 

  Diàmetre de 48 mm, gruix de 30 mm  

 

 

    

  4.16. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 40,0 13,0 520,0 

  Diàmetre de 64 mm, gruix de 30 mm  

 

 

    

  4.17. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 200,0 14,0 2.800,0 

  Diàmetre de 76 mm, gruix de 30 mm  

 

 

    

  4.18. m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA 10,0 16,0 160,0 

  Diàmetre de 90 mm, gruix de 30 mm  

 

 

    

  5.  VALVULERIA 

 

 

      

 5.1. un  VÀLVULA D'ESFERA 11,0 13,0 143,0 

  Diàmetre de 1", pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.2. un VÀLVULA D'ESFERA 7,0 37,0 259,0 

  Diàmetre de 1 1/2", pressió nominal de 16 bar  
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  5.3. un VÀLVULA D'ESFERA 2,0 40,0 80,0 

  Diàmetre de 2", pressió nominal de 16 bar  

 

 

      

5.4. un VÀLVULA DE PAPALLONA 11,0 60,0 660,0 

  Diàmetre de 65 mm, pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.5. un VÀLVULA DE RETENCIÓ 1,0 21,0 21,0 

  Diàmetre de 1", pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.6. un VÀLVULA MICROMÈTRICA 1,0 140,0 140,0 

  Diàmetre de 50 mm, pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.7. un VÀLVULA MICROMÈTRICA 2,0 220,0 440,0 

  Diàmetre de 65 mm, pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.8. un VÀLVULA DE SEGURETAT 3,0 100,0 300,0 

  Diàmetre de 1", pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.9. un VÀLVULA DE BUIDAT 5,0 17,0 85,0 

  Diàmetre de 1", pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.10. un VÀLVULA DE RETENCIÓ 1,0 30,0 30,0 

  Diàmetre de 1 1/2", pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  5.11. un VÀLVULA DE RETENCIÓ 1,0 65,0 65,0 

  Diàmetre de 65 mm, pressió nominal de 40 bar  

 

 

    

  5.12. un MANIGUET ELÀSTIC 2,0 35,0 70,0 

  Diàmetre de 50 mm, pressió nominal de 10 bar  

 

 

    

  5.13. un MANIGUET ELÀSTIC 2,0 40,0 80,0 

  Diàmetre de 65 mm, pressió nominal de 10 bar  

 

 

    

  5.14. un MANIGUET ELÀSTIC 4,0 45,0 180,0 

  Diàmetre de 75 mm, pressió nominal de 10 bar  

 

 

      

5.15. un MANÒMETRE 10,0 10,0 100,0 

  Per a una pressió entre 0 i 10 bar  

 

 

      

5.16. un TERMÒMETRE 7,0 13,0 91,0 

  Per a una temperatura entre 0 i 120 ºC  

 

 

      

5.17. un PURGADOR 2,0 8,5 17,0 

  Amb rosca de 3/8" de diàmetre  

 

 

      

5.18. un FILTRE COLADOR 2,0 17,0 34,0 
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  Diàmetre de 1", pressió nominal de 10 bar  

 

 

    

  5.19. un FILTRE COLADOR 1,0 45,0 45,0 

  Diàmetre de 2", pressió nominal de 10 bar  

 

 

    

  5.20. un FILTRE COLADOR 1,0 70,0 70,0 

  Diàmetre de 65 mm, pressió nominal de 16 bar  

 

 

    

  6.  REGULACIÓ I CONTROL 

 

 

      

 6.1. un SONDA MIXTA DE CO2 I DE TEMPERATURA 9,0 70,0 630,0 

  24 V  

 

 

    

  6.2. un ACTUADOR PER A COMPORTES 16,0 80,0 1.280,0 

  24 V  

 

 

    

  6.3. un SONDA DE TEMPERATURA 8,0 45,0 360,0 

  24 V  

 

 

    

  6.4. un PRESOSTAT DIFERENCIAL D'AIRE 6,0 17,0 102,0 

  De 0,5 i 5 mbar  

 

 

    

  6.5. un VÀLVULA DE 3 VIES 4,0 40,0 160,0 

  

Diàmetre de 15 mm, pressió nominal de 16 bar 

   

  

 

   6.6. un VÀLVULA DE 3 VIES 1,0 100,0 100,0 

  

Diàmetre de 20 mm, pressió nominal de 16 bar 

   

  

 

   6.7. un VÀLVULA DE 3 VIES 1,0 120,0 120,0 

  

Diàmetre de 25 mm, pressió nominal de 16 bar 

       

  6.8. un VÀLVULA DE 3 VIES 1,0 230,0 230,0 

  

Diàmetre de 50 mm, pressió nominal de 16 bar 

       

  6.9. un TERMOSTAT AMBIENT 1,0 30,0 30,0 

  230 V  

 

 

    

  6.10. un QUADRE ELÈCTRIC 1,0 1.300,0 1.300,0 

  Amb transformador de 230/24 V  

 

 

    

 

 

6.11. Pa CABLEJAT 1,0 1.400,0 1.400,0 

  Secció de 2x15 mm
2
 col·locat en tub  

 

 

    

        

  TOTAL (€)   48.421,5 
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D.4. Plec de condicions 

Totes les canonades del sistema de calefacció per radiadors tenen un diàmetre mínim de 

20 mm per no tenir pèrdues de càrrega excessives. Això permet que les bombes treballin 

menys, i per tant, es redueix el consum d’energia. Cal esmentar que també s’han 

d’augmentar les dimensions dels accessoris d’aquestes canonades, tal com vàlvules.  

Respecte a les dimensions dels conductes de climatització, quan les dimensions calculades 

d’un conducte són molt pròximes a les dimensions nominals de fàbrica s’ha considerat 

oportú escollir unes dimensions superiors. Aquest fet permet evitar velocitats excessives 

que puguin fer soroll i corrents d’aire massa elevats. 



 

 

  



 

 

 

Annex E 
 

INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 1 

 

Sumari 

E. INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 

E.1. Memòria ......................................................................................................... 3 

E.1.1. Normativa d’aplicació ........................................................................................ 3 

E.1.2. Ús al que es destina ......................................................................................... 3 

E.1.3. Sistema utilitzat ................................................................................................. 3 

E.1.4. Proves de la instal·lació .................................................................................... 4 

E.1.5. Càlculs .............................................................................................................. 5 

E.2. Plànols ............................................................................................................ 9 

E.3. Amidaments i pressupost ............................................................................. 11 

E.4. Plec de condicions ....................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 2  Annex E: Instal·lació sanejament 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 3 

 

E.1. Memòria 

E.1.1. Normativa d’aplicació 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

 

E.1.2. Ús al que es destina 

El sistema de sanejament donarà servei d’evacuació de les aigües residuals i pluvials dels 

següents serveis: 

- Xarxa d’aigües pluvials 

- Banys, vestidors, cuina, bugaderia i safareig 

 

E.1.3. Sistema utilitzat 

El sistema emprat és una xarxa separativa de sanejament, d’aigües residuals i aigües 

pluvials amb canonades de PVC penjades del sostre amb brides isofòniques, o soterrades. 

De forma general, les característiques dels materials definits per la instal·lació de 

sanejament hauran de ser: 

- Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar 

- Impermeabilitat total a líquids i gasos 

- Suficient resistència a las càrregues externes 

- Flexibilitat per poder absorbir els seus moviments 

- Llis interiorment 

- Resistència a la abrasió 

- Resistència a la corrosió 
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- Absorció de sorolls, produïts i transmesos 

La pendent mínima exigida no serà inferior a 1,0% als trams suspesos i del 2% als trams 

soterrats. 

Les aigües pluvials i residuals procedents de l’escola Bressol es connectaran a la xarxa de 

sanejament previ pou sifònic soterrat amb la possibilitat de poder-ho fer de forma separada 

en un futur.  

 

E.1.4. Proves de la instal·lació 

Per realitzar les proves de la instal·lació de sanejament s’hauran de realitzar els següents 

pasos: 

- Proves d’estanqueïtat parcial: 

Es realitzaran proves d’estanquitat parcial descarregant cada aparell aïllat o 

simultàniament, verificant els temps de desguàs, els fenòmens de sifonat que es 

produeixin al propi aparell o als altres connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i 

canonades i comprovació del tancament hidràulic. 

No s’admetrà que quedi un sifó d‘un aparell amb una alçada de tancament hidràulic 

inferior a 25 mm. 

Les proves de buidat es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els cabals 

mínims considerats per a cada un dells i amb la vàlvula de desguàs així mateix 

oberta; no s’acumularà aigua a l’aparell en un temps mínim d’1 minut. 

A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per garantir la seva 

estanquitat introduint aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts. 

Els pericons i pous de registre es provaran a les mateixes proves. 

Es controlaran al 100 % les unions, entroncs i/o derivacions. 

- Proves d’estanqueïtat parcial total: 

Les proves hauran de fer-se sobre tot el sistema, bé d’una sola vegada o per parts 

es podran segons les prescripcions següent: 
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- Proves amb aigua: La prova amb aigua es realitzarà sobre la xarxa d’aigua 

residuals i pluvials. Per realitzar-les, es taponaran tots els terminals de les 

canonades d’evacuació fins a rebossar aquest. La pressió  que haurà d’estar 

sotmesa qualsevol part de la xarxa no por ser inferior a 0,3 bar, i menor d’1 

bar. Si el sistema té una l’alçada equivalent a 1 bar, s’efectuaran les proves 

per fases, subdividint la xarxa en parts en sentit vertical. Si la xarxa de 

ventilació es troba realitzada es sotmetrà a les mateixes proves. 

- Proves amb aire: La prova amb aire es realitzarà de forma similar a la prova 

amb aigua, però la pressió a que es sotmetrà la xarxa d’evacuació es trobarà 

entre 0.5 i 1 bar com a màxim. La prova es donarà per bona quan durant tres 

minuts es mantingui la pressió constant. 

- Proves amb fum: La prova de fum s’efectuarà sobre la xarxa d’aigües 

residuals i la seva corresponent ventilació. S’haurà d’utilitzar un producte que 

produeixi fum espès i que tingui molta olor. La introducció del producte es 

realitzarà per mitjà de màquines o bombes i s’efectuarà a la part baixa del 

sistema, abans per això s’haurà de realitzar el tancament hidràulic del 

aparells. Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del 

sistema, es taponaran  per mantenir la pressió dels gasosos de 250 Pa. La 

prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti la presència de fum i 

olors a l’interior de l’edifici. 

 

E.1.5. Càlculs 

- Xarxa d’aigües residuals: 

Pel càlcul de la xarxa de sanejament s’han adjudicat unitats de desguàs (UD) a 

cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions individuals 

corresponents s’estableixen en la següent taula en funció de l’ús: 
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La següent taula permet calcular el diàmetre necessari de cada col·lector: 

 

 

 

Taula E.1.4.1.Taula de les UD’s corresponents als diferents aparells 

 

 

 

 

 

 

 

Taula E.1.4.2. Taula del diàmetre dels col·lectors horizontals en funció      

                         del número màxim de UD i la pendent adoptada 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 7 

 

- Xarxa d’aigües pluvials: 

- Buneres: 

El número mínim de buneres que s’han de disposar és funció de la 

superfície projectada horitzontalment de la coberta es determina segons la 

taula següent: 

 

 La coberta del present projecte és de 956 m
2
, per tant, s’instalaran com a 

mínim 7 buneres tal com s’indica a la taula del CTE de la Fig. E.1.4.3. 

- Baixants i col·lectors: 

Donada la ubicació del projecte a Barcelona li correspon segons el Annex B 

del CTE-DB-HS5 una intensitat pluviomètrica de 135 mm/h. 

Per a un règim amb intensitat pluviomètrica diferent de 100mm/h, s’haurà 

d’aplicar el següent factor de correcció a la superfície de la taula adjunta.  

            -    Diàmetre de baixants: 

Pel càlcul del baixants es fa servir com a referència la següent taula:  

                   

                          35,1
100

135
f                                                    (Eq.  E.1.4.1) 

Taula E.1.4.3. Taula del número de buneres en funció de la           

                           superfície de coberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula E.1.4.4. Taula dels diàmetres dels baixants d’aigua               

   pluvial per un règim pluviomètric de 100 mm/h 
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  -    Diàmetre de col·lectors: 

       Pel càlcul del col·lectors es fa servir com a referència la següent taula:  

                

 

 

Taula E.1.4.5. Taula dels diàmetres dels col·lectors d’aigua           

           pluvial per un règim pluviomètric de 100 mm/h 
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E.2. Plànols 

Els plànols de instal·lació sanejament planta coberta i de instal·lació sanejament planta 

baixa queden representats en els plànols 19 i 20 respectivament. 
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E.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

     

 1.  CANONADES I ACCESSORIS    

     

 1.1. un PERICÓ DE PAS SEC I TAPA FIXA (AIGÜES 
PLUVIALS)  

8,0 55,0 440,0 

  Dimensions: 600x600x500 mm  

 

 

    

 

 

1.2. un PERICÓ DE PAS SEC I TAPA FIXA (AIGÜES 
RESIDUALS)  

6,0 55,0 330,0 

  Dimensions: 600x600x500 mm  

 

 

      

1.3. un PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE (AIGÜES 
RESIDUALS)  

1,0 100,0 100,0 

  Dimensions: 600x600x600 mm  

 

 

      

1.4. un BONERA SIFÒNICA  12,0 50,0 600,0 

  Dimensions: 200x200 mm  

 

 

    

 

 

1.5. m BAIXANT DE PVC (AIGÜES PLUVIALS) 25,0 9,0 225,0 

  Diàmetre de 110 mm   

 

 

      

1.6. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES PLUVIALS) 43,0 18,0 774,0 

  Diàmetre de 110 mm   

 

 

      

1.7. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES RESIDUALS) 15,0 18,0 270,0 

  Diàmetre de 110 mm   

 

 

      

1.8. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES PLUVIALS) 90,0 19,0 1.710,0 

  Diàmetre de 125 mm   

 

 

      

1.9. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES RESIDUALS) 56,0 19,0 1.064,0 

  Diàmetre de 125 mm   

 

 

      

1.10. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES PLUVIALS) 43,0 23,0 989,0 

  Diàmetre de 160 mm   

 

 

      

1.11. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES RESIDUALS) 12,0 23,0 276,0 

  Diàmetre de 160 mm   

 

 

      

1.12. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES PLUVIALS) 5,0 29,0 145,0 

  Diàmetre de 200 mm   

 

 

      

1.13. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES RESIDUALS) 12,0 29,0 348,0 

  Diàmetre de 200 mm   
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1.14. m CLAVAGUERÓ DE PVC (AIGÜES RESIDUALS) 10,0 31,0 310,0 

  Diàmetre de 250 mm   

 

 

      

      

  TOTAL (€)   7.581,0 
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E.4. Plec de condicions 

S’han sobredimensionat gran part de les canonades de sanejament per tal d’evitar els 

sorolls molestos a causa de l’elevada velocitat, però sobretot, per a que no s’embossin. Una 

canonada de sanejament obstruïda pot crear molts problemes, tal com inundacions, i fer 

que s’hagi d’aixecar el terra per poder-ho reparar. 

El número de buneres instal·lades és 8, sensiblement superior a les com a mínim que 

demana el CTE. No obstant, cal destacar que gran part de la coberta és inclinada i per 

recollir l’aigua pluvial en aquesta zona no es poden col·locar buneres i s’utilitzen canalons. 

És a dir, realment s’han col·locat més buneres de les que serien necessaries. Això farà que 

no hi hagi cap problema a l’hora d’evacuar l’aigua quan plogui.   
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F.1 Memòria 

F.1.1. Normativa d’aplicació 

 RD 314/2006  Codi Tècnic de l’edificació. BOE 28/03/2006. 

 CTE-DB-SI: Seguretat en cas d’incendi 

 CTE-DB-SU: Seguretat d’utilització  

 NORMAS UNE  incloses en el CTE-DB-SI 

 RD 312/2005. BOE 2/04/2005 Complementa la directiva 89/106/CEE 

 Classificació dels productes de la construcció i dels elements constructius en 

funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc. 

 Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra-incendis de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 OMCPI-97  

 RD 1942/1993 de 5/11/93 M Ind. y Energía, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Correciones 

7/5/94. Orden de 16/4/98 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del RD 

1942/1993 del 5/11/93. BOE 101 28/4/98. 

 NORMAS UNE  incloses en el Reglament RD 1942/1993 

 

F.1.2. Descripció de l’edifici 

Es tracta d’un local destinat a equipament i concretament a Escola Bressol.  

L’edifici haurà de complir amb la CTE-DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.  

A continuació es descriuen els factors arquitectònics més importants: 

- Característiques constructives i materials: 

L’estructura del local és bàsicament de formigó armat i bigues metàl·liques. 
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Els tancaments de l’edifici són panells de cartró guix i el paviment és de linòleum, 

impermeable, antilliscant i amb les juntes perfectament unides. Els materials 

utilitzats a la construcció són tots del tipus incombustible. 

- Superfícies i alçades d’evacuació: 

La superfície total del edifici és de 652,93 m
2
. 

L’alçada d’evacuació del edifici existent és de 0,00 m. 

- Accessos: 

L’accés principal a l’edifici es realitza a través del carrer Tinent Flomesta i dóna al 

vestíbul. Hi ha un altre accés situat al distribuidor. També hi ha sortides al pati de 

jocs des de totes les aules i el vestíbul.   

 

F.1.3. Instal·lacions de protecció i extinció 

L’ edifici disposarà de les següents instal·lacions de protecció i extinció d’incendis: 

- Extintors mòbils de 6 Kg de pols seca, eficàcia mínima 21A/113B (Art. SI 4.1 del 

CTE- DB-SI) 

- Extintors mòbils de 5 kg de CO2, de eficàcia mínima 34B (Art. SI 4.1 del CTE- DB-

SI) 

- Detectors de fums termovelocimètrics i de fums, polsadors d’alarma i central 

d’alarma (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI) 

- Enllumenat d’emergència i senyalització (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI) 

- Senyalització de les sortides i mitjans de protecció (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI) 

- Manteniment de les instal·lacions contra-incendis 

 

A l’edifici es col·locaran extintors de 6 Kg de pols seca (eficàcia 21A-113B). Es disposarà 

d’un extintor cada 15 m de recorregut, com a màxim, per carrers de circulació. 

Al costat de la centralització de comptadors elèctrics i quadres de protecció i comandament 

es col·locaran un extintor de 5 Kg de CO2 (eficàcia mínima 34B). 
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S’instal·laran sobre suports en paraments verticals o pilars de forma que la part superior de 

l’extintor quedi a menys de 1,70 m d’alçada. 

Els extintors compliran les Normes UNE corresponents i indicaran la seva eficàcia i 

identificació. 

 

Es disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència mitjançant equips 

autònoms amb bateria incorporada. Aquests equips entraran en funcionament quan es 

produeixi qualsevol fallida de tensió de xarxa o quan aquesta descendeixi per sota del 70% 

del seu valor nominal i tindran una autonomia d’una hora com a mínim. 

Es col·locarà aparells distribuïts en zones de pas tal com accessos, sortides i passadissos, 

el que proporcionarà una il·luminació suficient, almenys durant una hora, en cas de tall del 

subministrament elèctric, per poder permetre l’evacuació de l’edifici amb facilitat i en bones 

condicions de visibilitat. 

També es col·locarà enllumenat d’emergència al quadre general de baixa tensió per poder-

hi actuar en cas de tall elèctric. 

 

La central d’incendis es trobarà situada al distribuidor, col·locada en un lloc visible a 120 cm 

del terra. Disposarà de control de funcionament per zones, dispositiu d’alarma i possibilitat 

de controlar elements exteriors. 

Es preveurà una font de subministrament complementari amb una autonomia de 72 hores 

en estat de vigilància i d’una hora en estat d’alarma. 

 

S’instal·larà un detector termovelocimètric en el sostre de la cuina i a la resta de l’edifici 

s’instal·laran detectors de fums, a raó d’un cada 30 m
2
 de superfície útil.  

Cada detector estarà connectat, mitjançant una línia de senyalització amb cable de 2 x 1,5 

mm
2
 de secció, amb tub de PVC, a la central d’incendis. 

Es disposaran també de polsadors d’alarma connectats a la central de detecció i alarma, de 

manera que al accionar-los es posin en funcionament les alarmes sonores de la central. 

Estaran col·locats de manera que el recorregut màxim fins arribar a un d’ells sigui de 25 m i 

convenientment senyalitzats. 
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Es disposaran sirenes o timbres pel sistema d’alarma, situats de manera que qualsevol 

persona no estigui a una distància inferior a 50 m de qualsevol d’elles. 

 

Les sortides i els mitjans de protecció (extintors) estaran convenientment senyalitzats de 

manera que siguin visibles des de qualsevol punt d’ocupació. Tindran les característiques i 

mesures exigides en els Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI. 

 

F.1.4. Manteniment de la instal·lació 

Els mitjans de materials de protecció contra incendis es sotmetran al programa de 

manteniment. 

Les operacions de manteniment les realitzarà un instal·lador o personal de manteniment 

autoritzat. 

Es conservarà constància documental del compliment del programa de manteniment. En 

aquest document, constaran com a mínim, les operacions realitzades, el resultat de les 

verificacions i proves i substitució dels elements defectuosos que s’hagin realitzat. 

 

F.1.5. Càlculs 

Tal com s’indica al CTE l’edifici ha de disposar d’extintors, ròtuls de sortida i enllumenat 

d’emergència. 

- Extintors: 

 Es col·locaran extintors tal com es descriu a la Fig. F.1.5.1. 

 

 

   Fig. F.1.5.1.  Posició dels extintors segons descriu l’Art. SI 4.1 del CTE   

 DB-SI 
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- Ròtuls de sortida: 

 Es col·locaran ròtuls de sortida tal com es descriu a la Fig. F.1.5.2. 

 

 

- Enllumenat d’emergència: 

Es col·locaran llums d’emergència distribuïts en zones de pas tal com accessos, 

sortides i passadissos. 

 

És molt important destacar destacar que no s’han tractat elements que pertanyen a 

l’arquitectura de l’edifici, com per exemple recorreguts d’evacuació o les dimensions de les 

portes, perquè no és motiu d’estudi del present projecte. És per aquest fet pel qual no s’ha 

calculat l’ocupació de l’escola. 

 

Fig. F.2.5.2.  Posició dels ròtuls de sortida segons descriu l’Art. SI 3.7 del  

                      CTE- DB-SI 
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F.2. Plànols 

El plànol de instal·lació contra-incendis queda representat en el plànol 21. 
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F.3. Amidaments i pressupost 

 

Codi Ud Descripció Amidament Preu unitari 
(€) 

Import 
(€) 

     

 1.  PROTECCIÓ D'INCENDIS 

 

 

      

 1.1. un DETECTOR DE FUMS ÒPTIC 38,0 18,0 684,0 

    

 

 

1.2. un DETECTOR DE FUMS TERMOVELOCIMÈTRIC 1,0 16,0 16,0 

    

 

 

1.3. un POLSADOR D'ALARMA 2,0 15,0 30,0 

  Amb interruptor d'accionament manual    

    

 

 

1.4. un SIRENA INTERIOR 3,0 16,0 48,0 

  24/12 V, amb dues tonalitats i potència acústica de 
101 dB 

   

      

1.5. un SIRENA EXTERIOR 1,0 50,0 50,0 

  24/12 V, amb multitó i potència acústica de 97 dB.    
 Inclou: Altaveu exponencial de 25 W i Bombeta 
destellant 24V-5W 

   

    

 

 

1.6. un CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS 1,0 145,0 145,0 

  Inclou: Indicador de zona afectada i doble 
alimentació 

   

      

1.7. m CONDUCTOR DE COURE 400,0 0,5 200,0 

  Unipolar de secció 1x1,5 mm
2
, designació UNE 

H07/V-R 
   

      

1.8. m TUB RÍGID DE PVC 30,0 1,5 45,0 

  Diàmetre de 20 mm, aïllant i no propagador de 
flama 

   

      

1.9. m TUB FLEXIBLE COARRUGAT DE PVC 180,0 0,5 90,0 

  Diàmetre de 20 mm, aïllant i no propagador de 
flama 

   

      

1.10. un RÒTUL SORTIDA EMERGÈNCIA 15,0 1,4 21,0 

      

2.  EXTINCIÓ D'INCENDIS 

 

 

      

 2.1. un EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT 7,0 25,0 175,0 

  Amb càrrega de 6 Kg i pressió incorporada. Inclou: 
Pintat i suport a paret 
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2.2. un EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI 2,0 65,0 130,0 

  Amb càrrega de 5 Kg i pressió incorporada. Inclou: 
Pintat i suport a paret 

   

      

      

  TOTAL (€)   1.634,0 
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 F.4. Plec de condicions 

 

 

Tal com es pot observar a la taula de la Fig. F.4.1. l’edifici no cal que tingui cap dels 

elements esmentats, ja que la seva altura d’evacuació és nul·la i la seva superfície 

construïda és de 855,35 m
2
. No obstant, per millorar la seguretat contra-incendis de 

l’escola, s’ha instal·lat un sistema de detecció de fums i un sistema d’alarma tal com 

s’explica a l’apartat F.1.3. del present annex. 

 

 

    Fig. F.4.1. Dotació de les instal·lacions contra-incendis segons es   

descriu a l’Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI 

 

 

 

 

 

 

 

 


