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I. Objectius i justificació del projecte 

Durant els últims anys, i com a conseqüència de l’augment de la preocupació pel medi ambient i 
el seu canvi climàtic degut a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, s’està impulsant des de 
diferents fronts la introducció a la utilització d’energies renovables dins la nostra llar per poder 
aconseguir un nivell acceptable de sostenibilitat i gestió de l’energia reduint així l’emissió 
d’aquests gasos nocius per al medi ambient. Amb aquesta iniciativa, el que s’intenta és que 
tothom participi i aporti el seu granet de sorra per poder aturar el canvi climàtic. I és que el 
consum de la suma del sector residencial més el terciari suposa el 24% del consum total del 
país; segon, darrere del transport. Per tant ens hem de conscienciar que tots som part del 
problema i que tots podem ser part de la solució. 

Aquests diferents fronts que lluiten per a la sostenibilitat són: 

o Les noves normatives i reglaments tècnics de l’edificació 
o Les empreses fabricants i/o instal·ladores 

Per una banda les noves normatives i reglaments tècnics de l’edificació obliguen a dia d’avui a 
disposar d’un determinat percentatge de generació d’energia sostenible per al seu posterior 
aprofitament com és en el cas de la producció d’ACS i a més a més poden arribar a donar 
subvencions per cobrir una part del cost de les instal·lacions renovables que quelcom decideixi 
introduir en la seva vivenda. I per l’altre banda per mitjà de les empreses fabricants i/o 
instal·ladores que veuen com aquest és el negoci del futur a més a més de fer-se una bona auto 
publicitat considerant que són unes empreses conscienciades amb la sostenibilitat i el medi 
ambient. 

Dit això, una de les finalitats d’aquest projecte és la de demostrar com una vivenda pot arribar a 
ser sostenible (no vol dir energèticament independent) millorant fins i tot en confort mitjançant 
una inversió inicial que amb el pas dels anys acabarà sent amortitzada i fins i tot beneficiada 
econòmicament per la reducció del consum. 

Per fer-ho, es farà un estudi de necessitats tèrmiques per la climatització d’una vivenda 
unifamiliar de nova construcció mitjançant el software CYPE on a partir dels plànols AutoCad 
es realitza una construcció virtual segons les consideracions i característiques del propietari 
sobre els materials utilitzats en la realització de les obres de la vivenda, i ens  proporcionarà les 
dades reals de càrregues tèrmiques de l’edifici. A aquestes necessitats tèrmiques se li hauran 
d’afegir les necessitats per a la producció d’ACS. Una vegada realitzat aquest estudi es 
valoraran diferents sistemes de climatització i tot seguit les diferents fonts d’energia que 
podríem utilitzar per fer front a les necessitats diferenciant les de caràcter renovable de les 
convencionals (combustibles fòssils), tenint en compte l’objectiu final d’aconseguir una vivenda 
sostenible, obtenint així un model de proposta que congeniï perfectament amb les 
característiques de l’edifici.  

Cal recalcar, però, que la intenció és aconseguir una vivenda de caràcter sostenible però tenint 
en compte l’aspecte econòmic. Això vol dir que, tal com s’ha dit es consideraran diferents fonts 
d’energia, les que siguin més adients tan si són convencionals com renovables o alternatives, i 
una vegada seleccionades s’estudiaran tots els casos i s’escollirà aquella font que més s’adapti i 
s’adapti a la vivenda donant preferència, això si, a les fonts de caràcter renovable però sempre 
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que aquestes presentin unes característiques econòmiques positives i que per tant es puguin 
amortitzar els costos inicials en un temps raonable. 

Però, tal i com s’ha dit aquesta és només una de les finalitats d’aquest projecte, tot i que 
segurament la més interessant des del punt de vista de la sostenibilitat i les noves tecnologies 
per aconseguir-la.  

Primerament, no obstant, es realitzaran les instal·lacions de fontaneria on de forma bàsica hi 
tenen cabuda les instal·lacions de subministrament d’aigua potable (freda i calenta) als punts de 
consum  que ho necessitin i les instal·lacions d’evacuació de les aigües residuals una vegada 
s’hagi utilitzat l’aigua subministrada. Però seguint amb el model inicial de la sostenibilitat, s’ha 
de recordar que no només l’energia és l’únic recurs natural que s’ha de preservar si es vol 
assegurar un desenvolupament sostenible que possibiliti a les futures generacions gaudir de la 
natura de la mateixa manera que es pot fer avui en dia. L’aigua és un recurs natural i escàs que 
s’ha de protegir per a garantir el funcionament de l’ecosistema i la supervivència dels éssers 
vius que la formen. Per tant, en aquest apartat de fontaneria s’estudiaran les possibles 
instal·lacions que podrien tenir-hi lloc per tal de poder aprofitar al màxim l’aigua de la que 
disposa la vivenda com poden ser les recirculacions d’ACS que s’hagin refredat per tornar-les a 
portar cap a l’acumulador, la reutilització de les aigües grises a partir d’un petit tractament i la 
recol·lecció i emmagatzematge de les aigües pluvials per al seu posterior ús per al reg. 

Igual que en el cas de les necessitats energètiques i les diferents fonts de calor, s’ha de tenir 
present que aquest projecte és un projecte sobre una vivenda de nova construcció d’una família 
tipus de la societat actual. El que s’intenta amb aquest aclariment és que el projecte intentarà 
convertir la vivenda en una vivenda tan sostenible com sigui possible però dintre d’uns límits 
econòmics positius. En l’actualitat, la societat comença a  està conscienciada amb el medi 
ambient, però això no vol dir que estigui disposada a perdre diners o a fer inversions inicials 
elevades que no aportin beneficis ni tan sols la seva futura amortització a no ser que formin part 
de col·lectius ecologistes on, aquest, no és el cas. 

Tot seguit i després del punt ja explicat sobre l’estudi tèrmic de la vivenda, es faran els 
dimensionament de la instal·lació elèctrica. Per a la realització d’aquesta instal·lació es tindran 
en compte les característiques i necessitats bàsiques de la vivenda tenint en compte les diferents 
instal·lacions i sistemes imposats ens els apartats de fontaneria i estudi tèrmic, tals com bombes 
d’impulsió o circulació, sistemes de calefacció, etc; i també possibles ampliacions mitjançant la 
domòtica com poden ser l’alimentació de motors per elevar les persianes. 

I per acabar, ens introduirem en la domotització de la vivenda per tal d’augmentar el confort i la 
seguretat dels seus ocupants, i s’aprofitarà aquesta domotització per controlar o reduir també els 
consums millorant així la seva eficiència i reduint, per tant, una mica més les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle. Tot i això, no és objecte del projecte entrar en el tema de programació 
domòtica. 

Finalment, es farà l’estudi del cost total de les instal·lacions proposades per la vivenda, i les 
conseqüents conclusions 
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II. Metodologia utilitzada per la realització del projecte 

El mètode de treball que s’ha utilitzat per a la creació d’aquest treball s’ha estructurat en 4 línies 
diferenciades cronològicament entre elles, i de forma successiva tenim: 

o Investigació: aquest és el primer punt amb el qual s’ha començat per poder portar a 
terme aquest projecte. Es basa en la recerca d’informació podríem dir, inclús, de 
forma massiva i sempre intentant recopilar informació des de diferents referències i 
autors. 
 

o Aprenentatge: una vegada acabada la investigació, és de vital importància ordenar 
tota la informació recopilada, seleccionar-la, estudiar-la, entendre-la i fer-se una idea 
interior de quines són les característiques bàsiques dels aspectes a treballar i que 
s’entenen com a essencials en el projecte. 
 

o Realització de càlculs i disseny de plànols: una vegada sabut què i com s’ha de 
realitzar el projecte mitjançant l’aprenentatge, és hora de posar en pràctica tot el que 
s’ha après i aplicar-ho en el propi projecte mitjançant la realització de càlculs, 
plànols, com també esquemes, figures, etc. És la primera presa de contacte amb el 
projecte pròpiament dit, i una vegada acabada ha de poder mostrar les 
característiques i resultats generals que s’obtindran amb la finalització del projecte. 
 

o Redacció: aquest punt és potser el més pesat de tots, però si partim d’unes bones 
pautes del punt anterior facilitarà molt la seva feina. Podríem dir que és la posada a 
punt del projecte, on s’ha de posar en pràctica d’una forma ordenada, clara i senzilla 
tots els coneixements i càlculs adquirits en els punts anteriors per tal de que el 
projecte en si pugui ser expressiu i faciliti la transmissió de les idees i resultats 
obtinguts per l’autor. 

 

 

III. Estructura del projecte 

Per complir amb els objectius aquest projecte s’ha estructurat en 8 capítols i tres annexes: 

o El primer capítol s’utilitzarà per definir totes les dades del projecte. L’emplaçament i 
les diferents descripcions de la parcel·la, vivenda i dependències serviran per poder 
entendre posteriorment els estudis i dimensionaments realitzats per aconseguir els 
objectius del projecte. 
 

o El segon capítol descriu totes les instal·lacions de fontaneria de la vivenda. Dintre 
d’aquestes instal·lacions hi tenen cabuda: les instal·lacions de subministrament tant 
d’aigua freda com calenta més la recirculació d’ACS, la instal·lació de reciclatge 
d’aigües grises, la instal·lació d’evacuació de les aigües residuals i la instal·lació 
d’aprofitament de les aigües pluvials. Tal com es pot veure en les diferents 
instal·lacions s’intentarà obtenir un model sostenible en què l’aprofitament de 
l’aigua estarà present al llarg del capítol. 
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o El tercer capítol inclou tot l’estudi tèrmic de la vivenda determinant en primera 
instància la quantitat d’energia tèrmica que necessita la vivenda subdividint aquestes 
necessitats entre climatització i producció d’ACS. Tot seguit es valoraran diferents 
sistemes de climatització obtenint una elecció que s’acomodi als objectius del 
projecte i a les necessitats requerides, i finalment es valoraran diferents fonts de 
generació tèrmica que puguin proporcionar l’energia requerida amb l’elecció final 
que s’emmotlli bé amb el sistema de climatització escollit i la producció d’ACS.  
 

o El quart capítol descriu la instal·lació elèctrica que necessita la vivenda incloent les 
mesures de protecció adients per al seu bon funcionament donant abast a totes les 
necessitats elèctriques i a possibles ampliacions de cara al futur. 
 

o El cinquè capítol descriu la instal·lació domòtica que s’ha decidit aplicar per tal de 
poder gaudir dels múltiples avantatges que aquesta pot proporcionar. Primerament 
s’escull un sistema domòtic segons una justificació i tot seguit es determinen els 
diferents dispositius que es consideren avantatjosos i amb quins elements 
s’utilitzaran. 

 
o El sisè capítol inclou el pressupost requerit per l’aplicació dels diferents sistemes i 

instal·lacions proposades al llarg del projecte, així com el pressupost final obtingut 
de la suma de totes les propostes. 

 
o El setè capítol inclou les conclusions on una vegada acabat el projecte servirà per 

valorar d’una forma objectiva la consecució o no dels objectius inicials, com també 
la meva valoració personal sobre el projecte realitzat així com els coneixements, 
problemes, respostes, conclusions, etc, obtinguts durant el transcurs del projecte. 

 
o El vuitè capítol inclou la bibliografia utilitzada per a la realització del projecte. 

Aquesta bibliografia es subdivideix entre llibres, projecte i recursos electrònics. 
 
o El primer annex inclourà tots els càlculs realitzats al llarg del projecte per poder 

realitzar cada uns dels passos de la memòria descriptiva. Aquest càlculs seguiran una 
forma ordenada i paral·lela als desenvolupaments dels diferents punts del projecte. 
 

o El segon annex inclourà els plecs de condicions necessaris per portar a cap la 
construcció de les instal·lacions mitjançant l’equip d’obrers adients, per tal de que no 
hi hagi lloc a confusions o a obres de mala qualitat. 
 

o El tercer annex inclourà tots els plànols que seran d’utilitat per poder seguir i 
entendre la memòria descriptiva. S’hi podran observar entre altres coses, esquemes 
unifilars i disposicions i recorreguts de cada una de les instal·lacions descrites al 
llarg de la memòria. 
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1. Dades del projecte 

En aquí, descriurem breument les característiques bàsiques d’aquesta vivenda, que 
conjuntament amb els plànols exposats es podrà obtenir una idea clara i senzilla del que serà 
l’esquelet i la base del projecte. Aquest apartat ha estat subdividit en quatre parts: 

o Emplaçament  
o Descripció de la parcel·la 
o Descripció de l’edifici 
o Descripció de les dependències 

Com s’observa començarem la descripció d’una forma global on cada cop anirem profunditzant 
una mica més. L’objectiu d’aquest apartat és únicament el de donar informació sobre els trets 
generals de la vivenda que tractarem durant tot el projecte d’una forma objectiva i sense entrar 
en qüestions tècniques ni energètiques. 

 

1.1. Emplaçament  

La vivenda en qüestió està situada al carrer Joan Maragall 52 del municipi de Premià de Dalt, en 
concret al barri de Remei Castells. En termes geogràfics podem dir que aquesta parcel·la té com 
a coordenades: 41º 30’ 29’’ N de latitud i 2º 20’ 45’’ E de longitud. 

D’una forma gràfica i aèria s’obté el lloc exacte i l’extensió de la parcel·la en conjunt amb 
l’entorn mitjançant la següent imatge on la parcel·la està pintada en color taronja: 

 

Figura 1.1.1.: Emplaçament de la parcel·la 
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1.2. Descripció de la parcel·la 

La parcel·la està ubicada a la cara est del turó de Sant Mateu a més de 200 metres d’alçada que 
fa que per construir l’edifici s’hagi hagut de fer un forat a la muntanya per tal de col·locar-hi els 
ciments. Tot i així, al principi de la parcel·la que té una forma rectangular no s’ha vist afectada 
per aquestes obres i per aquesta raó presenta uns desnivells importants del 20% formant un 
desnivell total d’uns 12 metres entre l’entrada de la parcel·la i l’edifici que es superarà 
mitjançant unes escales per a les persones i mitjançant una rampa pels vehicles. 

La parcel·la té una superfície total d’uns poc més de 1000 m2

Com es pot veure en les dos imatges següents, la primera obtinguda del Google Earth i la 
segona mostra el mapa topogràfic actual de la parcel·la on també hi figuren algunes mides, 
aquesta muntanya era i és una zona totalment verda i per poder-la preservar mínimament 
l’Ajuntament obliga al propietari a plantar un mínim de 20 arbres. 

 repartits d’una forma rectangular 
(≈ 24x45), dels quals no tots són edificables ja que ha de mantenir una distància mínima de 5 
metres entre les zones edificables i el límit de la parcel·la i que es simbolitza per la línia de 
punts marcada en els plànols. 

 

Figura 1.2.1.: Fotografia aèria de la zona mitjançant Google Earth 
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Figura 1.2.2.: Mapa topogràfic actual de la parcel·la 

 

 

1.3. Descripció de l’edifici 

L’edifici té un total de quatre plantes: 

o Planta soterrani amb 150,00 m2

o Planta baixa amb 160,70 m
 de superfície construïda. 

2

o Planta  pis amb 118,00 m
 de superfície construïda. 

2 de superfície construïda més 43,50 m2

o Sota coberta amb 32 m
 de terrassa. 

2

A més a més compta amb dues teulades: 

 de superfície construïda. 

o La primera encarada a l’est amb una inclinació de 14,28º i una superfície de 48,07 
m2

o La segona encarada a l’oest amb una inclinació de 16,28º i una superfície de 67,21 
m

. 

2

 

. 

Com a descripció ràpida de cada una de les plantes podem dir que: al soterrani és on estarà 
situat el pàrquing per als cotxes o vehicles en general, el safareig per màquines i un traster; la 
planta baixa és on estarà situada la sala menjador que serà el punt de relaxació i de reunió dels 
invitats, la cuina, el rebedor, una cambra de bany i les habitacions per invitats de les quals una 
serà suite, la planta pis és on hi haurà les dependències personals dels usuaris de la vivenda com 
les suites on una serà de matrimoni, distribuïdor i despatx; i la sota coberta estarà formada per 
dos estudis comunicats directament amb dos habitacions de la planta pis. 
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Com podem intuir en aquesta ràpida descripció la casa està pensada per un ús quotidià d’una 
família de 4 integrants (matrimoni més dos fills), amb la possibilitat d’augmentar el número 
d’integrants en dies puntuals. 

L’edifici a més compta am un muntacàrregues disponible per les plantes soterrani, baixa i pis 
d’una dimensió aproximada a 1,20 m2

La part principal de la casa està orientada cap a l’est i és on s’obtindran les millors vistes 
muntanya avall i fins al mar. 

. 

Tot seguit es mostraran 4 vistes virtuals de l’edifici obtingudes del programa CYPE on més 
endavant serà utilitzat per als càlculs de les càrregues tèrmiques. Aquestes vistes seran: 

o Nord – est: 

 

 

Figura 1.3.1.: Vista virtual Nord – est de la vivenda 

 

o Sud – est: 
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Figura 1.3.2.: Vista virtual Sud – est de la vivenda 

 

o Sud – oest: 

 

 

Figura 1.3.3.: Vista virtual Sud – oest de la vivenda 

 

o Nord – oest: 
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Figura 1.3.4.: Vista virtual Nord – oest de la vivenda 

 

I separant les plantes de la vivenda entre elles podem visualitzar com són cada una d’elles: 
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Figura 1.3.5.: Vista virtual de cada unes de les diferents plantes de la vivenda 

 

 

1.4. Descripció de les dependències 

L’ús de cada dependència i les seves característiques dimensionals estan indicades en les taules 
de continuació: 

o Planta soterrani: 
 

Dependència Ús Alçada (m) Superfície (m2 Volum (m) 3) 

Garatge Pàrquing de vehicles 3,5 93,25 326,375 

Traster Magatzem 3,5 7,7 26,95 

Safareig Sala de màquines 3,5 13,5 47,25 
Taula 1.4.1.: Dependències de la planta soterrani 

 

o Planta baixa: 
 

Dependència Ús Alçada (m) Superfície (m2 Volum (m) 3) 

Rebedor Entrada i sortida de la casa 2,7 8,9 24,03 

Cuina Preparar i menjar àpats 3,08 25 77 

Sala-menjador Menjar àpats i descansar 3,08 50,35 155,078 

Dormitori 1 Dormitori invitats 2,7 10,05 27,135 
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Dormitori 2 Dormitori invitats 2,7 10,05 27,135 

Cambra de bany 1 WC, banyera i lavabo invitats 2,7 6,6 17,82 

Dormitori 3 Dormitori de la suite d'invitats 2,7 10 27 

Cambra de bany 2 WC, dutxa i lavabo de la suite d'invitats 2,7 4,45 12,015 
Taula 1.4.2.: Dependències de la planta baixa 

 

o Planta pis: 
 

Dependència Ús Alçada (m) Superfície (m2 Volum (m) 3) 

Distribuïdor Unió entre dependències 2,4 11,1 26,64 

Despatx Zona de treball 2,4 9,7 23,28 

Dormitori 4 Dormitori suite matrimonial 2,49 13 32,37 

Vestidor 
Vestir-se i desvestir-se a la suite 

matrimonial 2,49 8,5 21,165 

Cambra de bany 3 
WC, banyera, dutxa i lavabo de la 

suite matrimonial 2,49 8,05 20,0445 

Dormitori 5 Dormitori de la suite per un fill 3,79 14,5 54,955 

Cambra de bany 4 
WC, dutxa i lavabo de la suite per 

un fill 2,4 3,2 7,68 

Dormitori 6 Dormitori de la suite per l'altre fill 3,79 14 53,06 

Cambra de bany 4 
WC, dutxa i lavabo de la suite per 

l'altre fill 2,4 3,3 7,92 
Figura 1.4.3.: Dependències de la planta pis 

 

o Sota coberta: 
 

Dependència Ús Alçada (m) Superfície (m2 Volum (m) 3) 

Estudi 1 Zona d'estudi de la suite per un fill 2,08 14,4 29,952 

Estudi 2 
Zona d'estudi de la suite per l'altre 

fill 2,08 14,4 29,952 
Figura 1.4.4.: Dependències de la sota coberta 
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2. INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

2.1. Objectiu 

L’objecte d’aquest capítol és el de fer l’estudi de les xarxes de canonades que hauran de donar 
peu al aprovisionament d’aigua potable i a l’evacuació de les aigües residuals de les 
instal·lacions d’aigua previstes per obtenir un bon funcionament de la vivenda.  

Aquestes instal·lacions formen part d’un dels pilars important en la construcció de qualsevol 
vivenda, i com a tal necessita d’un estudi extens i acurat per garantir el seu bon funcionament.  

Però per a realitzar els càlculs de les instal·lacions partim de la intenció de fer un aprofitament 
de l’aigua tan gran com sigui possible, ja que l’aigua és un bé escàs que hem de protegir per 
assegurar un desenvolupament sostenible i una bona salut de l’ecosistema. Aquest aprofitament 
de l’aigua el portarem a terme per una banda mitjançant el reciclatge de l’aigua de 
subministrament, i per l’altre mitjançant l’aprofitament de les aigües pluvials per al reg. 

Per tant,en el cas que ens pertoca, i per tal de fer un bon ús i un bon aprofitament de l’aigua, 
farem l’estudi dels següents tipus d’instal·lacions: 

o Subministrament d’aigua potable 
o Reciclatge d’aigües grises 
o Evacuació de les aigües residuals 
o Aprofitament d’aigües pluvials 

 

2.2. Subministrament d’aigua potable 

2.2.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és el de realitzar una instal·lació que proporcioni el subministrament 
d’aigua als punts de consum de la vivenda mitjançant el transport de l’aigua des de la xarxa de 
la companyia complint la normativa pertinent.  

Per la seva banda, l’ajuntament calcula que proporciona a la vivenda un cabal amb una pressió 
de 3,5 kg/m2

Aquest subministrament d’aigua es pot subdividir en dos parts: 

 que és la dada que necessitem per realitzar una correcta instal·lació. 

o Subministrament d’aigua freda 
o Subministrament d’ACS  

 

2.2.2. Propietats de la instal·lació 

Els materials que s’utilitzin per realitzar la instal·lació, en relació a la seva afectació a l’aigua 
que transporten, hauran de complir els següents requisits: 

o Les canonades i els seus accessoris hauran d’estar fets per materials que no 
produeixin concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors 
permesos pel Real Decret 140/2003 del 7 de Febrer. 
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o No han de modificar la potabilitat, olor, color ni gust de l’aigua. 
o Han de poder ser resistents a la corrosió interior. 
o Han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions previstes. 
o No han de presentar incompatibilitats electroquímiques entre si. 
o Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració 

de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i 
neteja de l’aigua per al consum humà. 

o El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les altres característiques mecàniques, 
físiques o químiques no han de reduir la vida útil prevista de la instal·lació. 

Per complir aquestes condicions es poden utilitzar revestiments, sistemes de protecció o 
sistemes de tractament d’aigües. 

Aquesta instal·lació ha de tenir les característiques adequades per evitar el desenvolupament de 
gèrmens. 

Les instal·lacions de subministrament d’aigua no es podran connectar directament amb les 
instal·lacions d’evacuació d’aigües ni a  instal·lacions que provinguin d’altres subministraments 
de la xarxa pública. 

 

2.2.2.1. Condicions mínimes de subministrament 

La instal·lació ha de poder subministrar als aparells i equips de consum els caudals mínims de la 
següent taula: 

 

 

Taula 2.2.2.1.1.: Caudal instantani mínim per a cada tipus d’aparell. DB HS4. 
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Als punts de consum la pressió mínima haurà de ser: 

o 100 kPa per a les aixetes comuns. 
o 150 kPa pels fluxors i escalfadors. 

La pressió en qualsevol punts de consum no podrà ser superior als 500 kPa. Per tant, en el 
nostre cas al no disposar ni de fluxors ni d'escalfadors, tindrem un ventall de possibles pressions 
des de 100 fins a 500 kPa. 

La temperatura d’ACS als punts de consum ha d’estar compresa entre els 50 i els 65 ºC. 

 

2.2.2.2. Protecció contra retorns 

L’ús d’aquesta protecció és la d’evitar el sentit invers del flux. Els punts on és d’obligat 
compliment la situació d’aquesta protecció són: 

o Després dels comptadors. 
o A la base dels muntants. 
o Abans de l’equip de tractament d’aigua. 
o Altres punts necessaris. 

En els aparells i equips de la instal·lació, l’arribada d’aigua es realitzarà de tal forma que no es 
puguin produir retorns. 

 

2.2.2.3. Senyalització 

Com que en el nostre cas hi tenim subministraments d’aigües grises que no són aptes pel 
consum. Les canonades, aixetes i demés punts hauran d’anar correctament senyalitzats per tal 
d’evitar possibles equivocacions. 

Les canonades d’aigua de consum (ACS i aigua freda provinent de la xarxa) s’assenyalaran amb 
els colors verd fosc o blau. 

 

2.2.2.4. Separació respecte d’altres instal·lacions 

Les canonades d’aigua han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui 
dispositius elèctrics o electrònics i també respecte qualsevol xarxa de telecomunicacions. En el 
cas d’anar en un pla paral·lel, es guardarà una distancia de 30 cm com a mínim. 

Per la seva part, també ha d’haver-hi una separació entre les canonades d’aigua freda i d’ACS, 
perquè no hi hagi canvis de temperatura entre elles. Quan les dos canonades estiguin en el 
mateix pla horitzontal, les canonades d’aigua freda han d’estar a una distància mínima de 4 cm 
de les d’ACS o de qualsevol canonada d’aigua calenta com podria ser la calefacció. I en el cas 
de que estiguin en un mateix pla vertical, les canonades d’aigua freda sempre aniran per sota de 
les d’aigua calenta. 
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2.2.2.5. Estalvi d’aigua 

La instal·lació ha de disposar d’un sistema de comptabilització tan per l’aigua calenta com per 
la freda. 

Un factor important a tenir en compte per estalviar aigua és disposar d’una xarxa de retorn per 
l’ACS (d’obligat compliment quan la longitud de la canonada d’anada fins al punt de consum 
més allunyat sigui igual o superior a 15 metres) per no malgastar l’aigua que s’hagi refredat fins 
que el consum obtingui l’aigua calenta desitjada, i d’aquesta manera l’aigua menys calenta 
tornarà fins a la caldera per poder tornar a ser reutilitzada. 

I per últim és interessant que les aixetes dels lavabos i les cisternes dels WC estiguin dotats de 
sistemes d’estalvi d’aigua. 

 

2.2.3. Equips i materials 

De forma molt general, en una instal·lació tenim: les canonades i els elements accessoris. 

 

2.2.3.1. Canonades 

Generalment, les escomeses es realitzen d’acer galvanitzat, polietilè o fosa dúctil. I pel que fa a 
les instal·lacions interiors se solen utilitzar materials plàstics com polietilè reticulat. 

Quan les canonades travessin murs, envans o forjats, es rebrà amb morter de calç un maniguet 
passa murs de fibrociment amb folgança mínima de 10 mm i s’omplirà l’espai lliure amb 
massilla plàstica. 

 

2.2.3.2. Elements accessoris 

Tots els accessoris utilitzats a la instal·lació seran homologats: tes, colzes, maniguet, 
reduccions, epilacions, etc. 

 

2.2.3.2.1. Vàlvules: 

La seva principal funció és la d’aïllament. I haurien de ser estances quan es troben tancades i a 
més a més seran de fàcil maniobra (mantenint-se amb el temps) i de fàcil muntatge. Però si es 
troben completament obertes tindran baixes pèrdues de càrrega, i la pressió de treball serà igual 
o superior a 15 bar. 

Hauran de tenir una reduïda grandària per a un calibre donat i elevada resistència mecànica a la 
pressió. Per la seva construcció, possibilitaran el desmuntatge de parts deteriorades sense 
necessitat de llevar tota la vàlvula. 
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S’aconsella un mecanisme de tancament lent per a evitar el cop d’ariet que podria provocar 
danys a les canonades. 

S’utilitzaran vàlvules de comporta per l’escomesa, de papallona o de bola en general i vàlvules 
de seient per inclinat o paral·lel. Algunes vàlvules incorporen aixetes de buidatge. El dispositiu 
d’accionament podrà ser diferent d’unes a altres (volant, palanca, etc). 

Els tipus de vàlvules permeten que tinguin diferents funcions: 

o Vàlvules de retenció 
o Vàlvules reductores de pressió 
o Vàlvules de seguretat o d’alleujament 
o Vàlvules purgadors d’aire 

Les vàlvules de retenció són uns dispositius que impedeixen, de manera automàtica, la 
circulació de cabal en un sentit deixant circular lliurement per l’altre. La seva missió fonamental 
és la d’evitar tornades cap a la xarxa pública o cap a la comunicació entre instal·lacions 
diferents (freda, calenta, retorn, etc). Podran ser de “clapeta”, de disc partit, de bola o de seient 
pla. Haurien de presentar un baix coeficient de resistència al pas en sentit directe del fluid, i una 
elevada rapidesa de tancament al flux en sentit contrari. 

Les vàlvules reductores de pressió, generalment d’acció directa (sense pilotatge), són dispositius 
que s’intercalen en sèrie amb la conducció i que impedeixen que la pressió superi un cert valor 
de tarat. Mentre la pressió és inferior a la de tarat romanen completament obertes. En el moment 
que s’intenta superar aquesta, la vàlvula tanca parcialment, provocant una caiguda de pressió en 
el seu interior a fi d’impedir que se superi el valor de tarat. En la majoria dels tipus usats en 
instal·lacions interiors, la pressió de l’aigua comprimeix en major o menor amidada un moll, 
provocant que la vàlvula tanqui més o menys. 

Les vàlvules de seguretat o d’alleujament s’instal·laran en derivació. Evacuaran el fluid a 
l’exterior quan s’arriba a la seva pressió de tarat i es tanquen en el moment que la pressió s’ha 
restablert per sota d’aquest valor. Aquesta descàrrega estarà conduïda al sanejament, però no 
empalmada directament amb la baixant, ja que això impediria saber si s’ha produït la 
descàrrega. S’instal·laran com a element de protecció en aparells a pressió i en ocasions a la 
sortida de les bombes (quan es prevegi que es pot incrementar la pressió excessivament).  

Les vàlvules purgadors d’aire es col·locaran en els punts elevats de les instal·lacions i la seva 
funció consistirà en purgar l’aire del circuit hidràulic, encara que les mateixes aixetes actuen 
d’alguna manera com de ventosa de la instal·lació. L’aire serà expulsat a través d’un orifici que 
s’obre o es tanca per l’acció d’un flotador. Si el cos de la ventosa està ple d’aigua, el flotador 
obtura l’orifici. No obstant, en presència d’una determinada quantitat d’aire, l’orifici cau deixant 
pas lliure a l’aire que és expulsat automàticament cap a l’exterior. 

 

2.2.3.2.2. Elements de mesura i regulació 

Els elements de mesura i regulació que normalment s’instal·len són: 

o Mesura de pressió: manòmetres, transductors de pressió. 
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o Pressòstats de mínima i màxima. 
o Sondes de mesura de nivell. 
o Mesura de cabal i volum consumit. 

La mesura de cabal s’utilitza generalment en plantes industrials; no obstant, la mesura del 
volum d’aigua consumit resulta imprescindible per a facturar a cada abonat el que realment 
gasta. Els denominats comptadors d’aigua, en la immensa majoria dels casos són de tipus 
mecànic els encarregats de realitzar aquesta tasca. S’utilitzaran per a petits calibres els de 
turbina de doll únic, els de doll múltiple per a petits i mitjans calibres, i els d’hèlix per a calibres 
superiors (a partir de 50 mm). Haurien de situar-se entre dues vàlvules d’aïllament i assegurar-
se de que la posició marcada pel fabricant (horitzontal o vertical) es verifica per a evitar errors 
de lectura. 

Per a poder triar un comptador serà necessari tenir en compte una sèrie de qüestions: 

o Cabal màxim (generalment és el doble del nominal). És el cabal més elevat amb el 
qual el comptador pot funcionar sense deterioració durant períodes de temps 
limitats, respectant, això si, els errors màxims tolerats i sense sobrepassar el valor 
màxim de pèrdues de pressió. 

o Cabal nominal. S’expressa en m3

o Cabal mínim. És el cabal a partir del qual tot aparell ha de funcionar respectant els 
errors màxims tolerats. A partir d’aquest cabal l’error serà inferior a ± 5%. 

/h i serveix per a designar el comptador. Amb el 
cabal nominal el comptador ha de poder funcionar en règim normal d’ús, és a dir, de 
forma contínua i intermitent sense sobrepassar els errors màxims tolerats. 

o Cabal de transició. Separa les dues zones inferior i superior de l’equip de mesura. A 
partir d’aquest cabal l’error serà inferior a ± 2%. 

o Cabal d’arrencada (donat pel fabricant). És el cabal mínim que fa arrencar al 
comptador. És funció del cabal nominal. 

o Corba de pèrdues de càrrega produïdes per a diferents cabals. 
o Aigua freda o calenta. 
o Rang de cabals a amidar. 
o Precisió del comptador. 
o Posició del comptador. 

Quan es disposi de comptador general, aquest quedarà allotjat en un armari o càmera 
impermeabilitzats i amb desguàs, situat a l’interior de l’edifici en zona comuna i de fàcil accés.  

La bateria de comptadors divisionaris (normalment de 2 o 3 nivells) permetrà controlar el 
consum particular mitjançant comptadors individuals centralitzats. La fila superior de 
comptadors quedarà com a màxim a 1,30 m d’altura des del sòl i com a mínim a 0,50 m del 
sostre, i la fila inferior quedarà situada com a mínim a 0,30 m del sòl. La bateria s’allotjarà en 
planta baixa o soterrani en un local o armari de la zona comuna de fàcil accés. 

Pel cas de que sigui un local, aquest tindrà una altura mínima de 2,5 m i les seves dimensions en 
planta seran tals que permetin un espai lliure a cada costat de la bateria o bateries de 0,60 m i un 
altre de 1,20 m davant de la bateria, una vegada amidada amb els seus comptadors i claus de 
maniobra. Les parets, sostre i sòl d’aquest local estaran impermeabilitzats, de manera que 
s’impedeixi la formació d’humitat en locals perifèrics. Disposaran d’un albelló amb capacitat de 
desguàs equivalent al cabal màxim que pugui aportar qualsevol de les conduccions derivades de 
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la bateria en cas de sortida lliure d’aigua. Estaran dotats d’il·luminació artificial que assegurin 
un mínim de 100 lux en un plànol situat a 1 m sobre el sòl. La porta d’accés tindrà les seves 
dimensions mínimes de 0,80x2,05 m, obrirà cap a l’exterior del local, estarà construïda amb 
materials inalterables per la humitat i estarà dotada amb pany normalitzat pel subministrador. 

En el cas d’utilitzar armaris per a l’allotjament de les bateries, les dimensions dels mateixos 
seran tals que permetin un espai lliure a cada costat de la bateria o bateries de 0,50 m i un altre 
de 0,20 m entre la cara interior de la porta i els elements més pròxims a ella. Compliran 
igualment les condicions que s’exigeixen als locals, si bé els armaris tindran unes portes amb 
dimensions tals que, una vegada obertes, presentin un buit que abasti la totalitat de les bateries i 
els seus elements de mesurament i maniobra. Els armaris estaran situats de tal forma que davant 
d’ells i en tota la seva longitud, existeixi un espai lliure d’un metre com a mínim. 

Ja es tracti de locals o armaris, en lloc destacat i de forma visible, s’instal·larà un quadre o 
esquema en el qual, de forma inesborrable, quedin degudament senyalitzats els distints muntants 
i sortides de bateries i la seva correspondència amb els habitatges i /o locals. 

Pel dimensionat dels comptadors es tindrà en compte el seu calibre nominal que s’haurà 
d’adequar, tant en aigua freda com en calenta, als caudals nominals i màxims de la instal·lació. 

 

2.2.3.2.3. Aixetes 

Es podran instal·lar de dos tipus: 

o Aixeta simple: una entrada i una sortida. 
o Mesclador: dues entrades, una d’aigua freda i una altre d’aigua calenta, i una o dues 

sortides. 

Aquest últim constarà d’un dispositiu encarregat de controla la barreja: mesclador convencional 
(dos comandament independents), mesclador monocomandament (un únic comandament) o 
mesclador termostàtic (control automàtic de la temperatura de sortida). 

Els mescladors monocomandament o termostàtics disposaran d’un dispositiu que impedeixi el 
pas d’aigua calenta cap al circuit d’aigua freda i al revés. 

Les aixetes disposaran d’un filtre de sortida, el qual s’haurà de netejar periòdicament a fi 
d’evitar pèrdues de càrrega excessives que fan que disminueixi el cabal que pugui donar. 

 

2.2.4. Disseny 

La instal·lació de subministrament d’aigua desenvolupada en aquest projecte haurà d’estar 
composta bàsicament per: una escomesa, la instal·lació general que conté un armari del 
comptador general, un tub d’alimentació i les derivacions col·lectives. 

De forma esquemàtica, obtenim: 

 



27 
 

 

Figura 2.2.4.1.: Esquema de la xarxa amb comptador general. DB HS4. 

 

Com es veu en aquest esquema la xarxa comença amb el dipòsit de pressió. El grup de pressió 
que s’utilitzarà serà un grup de pressió convencional que comptarà amb un dipòsit auxiliar 
d’alimentació que eviti la presa d’aigua directa per l’equip de bombeig. De forma esquemàtica 
obtenim: 

 

 

Figura 2.2.4.2.: Esquema general de grup de pressió convencional. DB HS4 
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Tot seguit diferenciant la instal·lació de l’aigua freda de la instal·lació d’ACS i el seu retorn 
tenim els elements que les componen: 

 

2.2.4.1. Xarxa d’aigua freda 

2.2.4.1.1. Escomesa 

L’escomesa com a mínim ha de disposar de: 

o Clau de presa 
o Tub que enllaça la clau de presa amb la clau de tall general 
o Clau de tall general situada a l’exterior de la propietat 

Aquesta escomesa farà la connexió amb l’Ajuntament, i es farà mitjançant una canonada de 1’’. 

 

2.2.4.1.2. Instal·lació general 

La instal·lació general pel cas que ens pertoca ha de disposar de: 

o Clau de tall general situada a l’armari a l’interior de la vivenda per poder tallar el 
subministrament a l’edifici. 

o Filtre per retenir els residus de l’aigua que donen lloc a corrosions. Es troba dins 
l’armari i a continuació de la clau de tall general. Ha de ser del tipus Y amb un 
filtrat comprès entre 25 i 50 µm. 

o Armari del comptador general, que contindrà en aquest ordre: la clau de tall general, 
el filtre de la instal·lació general, el comptador, una clau, una aixeta de prova, una 
vàlvula de retenció i una clau de sortida que ha de permetre la interrupció del 
subministrament. 

o Tub d’alimentació. 
o Distribuïdor principal. Ha de disposar de claus de tall en totes les derivacions per tal 

de que en cas d’avaria, no s’hagi d’interrompre tot el subministra. 
o Muntants: han d’anar situats en recintes o forats especialment construïts per ells, i 

que està al costat del muntacàrregues. A la seva base han de tenir, per aquest ordre, 
una vàlvula de retenció, una clau de tall per les operacions de manteniment  i una 
clau de pas amb aixeta o tap de buidat. A la part superior s’hauran d’instal·lar 
dispositius de purga (automàtics o manuals) amb un separador o càmera que 
redueixi la velocitat de l’aigua facilitant així la sortida de l’aire i reduint els efectes 
dels possibles cops d’ariet. 

La clau de tall general i la clau de sortida serveixen pel muntatge i el desmuntatge del 
comptador general. 

Tots aquests elements es realitzaran per zones d’us comú, i en el cas de que les canonades, ja 
siguin del tub d’alimentació o del distribuïdor principal o dels muntants, vagin encastades 
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hauran de tenir registres de control de fugues almenys en els seus extrems i als canvis de 
direcció. 

 

2.2.4.1.3. Derivacions col·lectives 

Les derivacions col·lectives hauran de tenir les característiques següents: 

o Les derivacions a habitacions humides hauran de ser independents, i cada una 
d’aquestes derivacions haurà de tenir una clau de tall tant per l’aigua freda com per 
la calenta. 

o Els punts de consum dels aparells sanitaris portaran una clau de tall individual. 
 
 

2.2.4.1.4. Sistemes de control i regulació de la pressió 

Aquests sistemes es subdivideixen en dos grups: 

o Sistemes de sobreelevació.  

Aquests grups de pressió han d’estar dissenyats de tal manera que es pugui subministrar 
a zones de la vivenda amb la pressió de la xarxa sense la necessitat de ser utilitzats. 
Aquests grups s’instal·laran en un local exclusiu, on les seves dimensions seran 
suficients per realitzar-hi el manteniment. 

o Sistemes de reducció de pressió.  

S’han d’instal·lar vàlvules limitadores de pressió a les derivacions que es prevegin 
augments significatius de la pressió i que puguin superar el màxim establert de 500 kPa. 

 

2.2.4.2. Xarxa d’ACS  

2.2.4.2.1. Distribució 

Pel disseny d’aquest tipus d’instal·lacions aplicarem les mateixes condicions que amb la xarxa 
d’aigua freda, tenint en compte una sèrie de circumstàncies: 

o S’hauran de prendre precaucions per poder suportar correctament els moviments de 
dilatació provocats pels efectes tèrmics: 

o A les distribucions principals les canonades i els seus ancoratges es dimensionaran 
perquè dilatin lliurement segons el RITE. 

o En els trams rectes de les canonades es considerarà la dilatació lineal del material, 
amb dilatadors en cas de que fossin necessaris. 

o L’aïllament de les xarxes de canonades, tant en impuls com en retorn, s’ajustaran 
també segons el RITE. 

o Recordar que quan el consum més allunyat tingui una distancia de canonada d’anada 
igual o més gran a 15 metres, s’haurà de dissenyar una xarxa de retorn. 
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2.2.4.2.2. Regulació i control 

La xarxa d’ACS haurà d’estar regulada i controlada mitjançant la temperatura tant de consum 
com de preparació per tal d’obtenir el màxim confort. Aquests sistemes de regulació i control de 
la temperatura estaran incorporats als equips de producció i preparació.  

 

2.2.4.3. Xarxa de retorn d’ACS 

La funció d’aquesta xarxa és la de retornar l’aigua de la xarxa d’ACS que s’hagi refredat durant 
la seva estància a les canonades per no haver-ne fet ús d’ella i retornar-la fins a la caldera per tal 
de poder-la tornar a utilitzar en comptes de malgastar-la en els consums esperant que surti 
l’ACS a la temperatura desitjada. 

Per realitzar aquest retorn d’ACS cap a la caldera novament, primerament s’havia pensat la 
possibilitat d’instal·lar la següent bomba: 

 

 

Figura 2.2.4.3.1.: Bomba de recirculació d’ACS d’Ecotenda 

 

Aquesta bomba no és una bomba típica de recirculació d’ACS de les que et pots trobar en el 
mercat. Conté incorporat un microordinador integrat, un termosensor i un receptor per 
radiofreqüència que serveix per activar la bomba quan un transmissor també per 
radiofreqüència, mitjançant un polsador, li enviï les senyals adients. S’instal·la en el consum 
més allunyat de la caldera i fent un bypass entre la canonada d’aigua calenta i la d’aigua freda. I 
el seu funcionament és el de recircular tota l’aigua freda de les canonades d’ACS a través de la 
bomba i cap a la xarxa d’aigua freda, mentre la xarxa d’ACS torna a omplir-se d’aigua calenta, 
fins que aquesta arriba a la bomba que gracies a un sensor s’atura automàticament. Tot seguit 
l’aixeta ja disposa de la temperatura requerida per a l’aigua fent un balanç entre l’ACS vinguda 
de la caldera i “l’ACS” de la xarxa d’aigua freda. 
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El cost d’aquesta bomba és de 600€ i l’avantatge que té és que no necessites cap tipus 
d’instal·lació de retorn perquè fas servir les canonades d’aigua freda. Però els problemes que 
podem trobar en aquest sistema són: 

o El primer i més important és que per poder realitzar aquest muntatge és d’obligat 
compliment que la xarxa d’aigua freda no contingui cap vàlvula antiretorn, i en el 
cas d’una vivenda de diferents plantes amb utilització de muntants no pot ser 
possible. 

o I un altre problema que trobem és que la xarxa d’aigua freda s’omple d’aigua 
calenta que no serveix per l’ACS però que manté una temperatura superior a l’aigua 
freda i per tant quan s’activi la bomba es podria dir que no disposaríem d’aquesta 
aigua freda. 

Veient una mica aquest funcionament ens en adonem que la instal·lació d’aquesta bomba pot ser 
interessant en el cas d’una vivenda d’una sola planta, i sobretot d’una vivenda ja construïda, ja 
que així s’evitaria fer reformes i ampliacions. Però en el nostre cas l’hem de desestimar, i per 
tant farem la instal·lació segons dicta el CTE-DB4, tenint en compte que no realitzarem una 
xarxa de recirculació d’aigua que treballi de forma continuada, sinó que farem una instal·lació 
perquè s’activi a voluntat reduint, d’aquesta manera, les pèrdues de forma quantiosa. 

Per tant, hem de saber que: 

Aquesta xarxa de retorn s’haurà de dissenyar segons: 

o La xarxa de retorn s’instal·larà paral·lelament a la xarxa d’impuls. 
o En els muntants es realitzarà el retorn des de la seva part superior. A la seva base es 

disposaran vàlvules d’assentament per regular i equilibrar hidràulicament el retorn. 
o El sistema disposarà d’una bomba que realitzi la recirculació i per tant el retorn de 

l’aigua refredada cap a la caldera, ja que en aquest cas no s’utilitzarà la pressió 
subministrada per la companyia. 

El control sobre la recirculació haurà de permetre la recirculació d’aigua sense consum fins que 
s’arribi a la temperatura desitjada. 

 

2.2.5. Configuració final de la instal·lació de subministrament d’aigua potable 

2.2.5.1. Descripció general de la instal·lació 

La instal·lació que es descriu a continuació, tal com indica el títol, es tracta de la instal·lació 
necessària per proveir la vivenda d’aigua potable (freda i calenta) en tots els seus punts de 
consum predisposats en els plànols. Els subministraments d’aigua freda i d’aigua calenta 
sanitària (ACS) aniran per separat, on la xarxa d’ACS començarà des de l’acumulador d’ACS 
disposat en el garatge, i la xarxa d’aigua freda començarà des del final de l’escomesa que serà al 
garatge, just al costat del muntacàrregues, que justament és on disposaran els muntants de les 
instal·lacions de proveïment d’aigua potable. 
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Aquestes instal·lacions disposaran d’un grup de pressió auxiliar, format per un dipòsit de 
1,5x1,5x0,75 m de dimensionat i un equip de bombeig format per una bomba de 
subministrament de la marca Grundfos (model JP 6 Booster A-A CVBP). 

Per una altra banda, per obtenir un bon subministrament d’ACS, s’ha de dissenyar una 
instal·lació de retorn d’ACS que es disposarà tal com indiquen els plànols i que servirà per 
poder retornar l’aigua de la xarxa d’ACS que s’hagi refredat de nou cap a l’acumulador per així 
obtenir 2 resultats: disposar d’ACS instantàniament en els punts de consum i reutilitzar l’aigua 
d’ACS que no sigui útil per la seva baixa temperatura per així fer un bon estalvi d’aquesta i 
millorar en sostenibilitat. 

 

2.2.5.2. Xarxa d’aigua freda 

La funció de la xarxa d’aigua freda és proporcionar l’aigua que prové directament de la xarxa de 
subministrament de la companyia i portar-la cap als punts de consum de dins la vivenda i també 
per la neteja de les terrasses. 

Aquesta xarxa haurà de disposar dels següents elements: 

 

2.2.5.2.1. Canonades: 

Mitjançant els càlculs de l’annex, i d’una forma resumida, haurem de disposar de: 

 

Tram 

Longitud 
canonada 

(m) 
Caudal de 
càlcul (l/s) 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 

Pèrdues 
fricció 

totals tram 
(mca) 

Pèrdues 
fricció totals 
acumulades 

(mca) 

Volum 
d'aigua 

continguda 
(l) 

1-2 3 0,954 0,033 0,04 1,12 0,183 0,183 2,57 

2-3 9,79 0,3 0,02 0,026 0,95 0,851 1,034 3,08 

2-4 4,3 0,5525 0,026 0,032 1,04 0,313 0,496 2,28 

4-5 1,57 0,201 0,02 0,026 0,64 0,068 0,564 0,49 

4-6 6,26 0,352 0,026 0,032 0,66 0,207 0,703 3,32 

2-7 2,4 0,602 0,026 0,032 1,13 0,203 0,386 1,27 

7-8 1,95 0,402 0,026 0,032 0,76 0,081 0,467 1,04 

8-9 2,49 0,201 0,02 0,026 0,64 0,107 0,575 0,78 

8-10 4,8 0,201 0,02 0,026 0,64 0,207 0,674 1,51 

7-11 13,02 0,4 0,026 0,032 0,75 0,538 0,924 6,91 

Taula 2.2.5.2.1.: Resultats dels càlculs de dimensionament de la xarxa d’aigua freda 
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2.2.5.2.2. Vàlvula de tall: 

S’instal·laran vàlvules de tall tipus bola, de llautó de la marca comercial Salvador Escoda. Es 
col·locaran als següents punts: 

o A l’escomesa, abans d’entrar a l’edifici. 
o Abans i després del comptador general, just abans del filtre. 
o A la base de la muntant. 
o En totes els derivacions. 

En total n’hi hauran d’haver 12 vàlvules de bola. 

 

2.2.5.2.3. Vàlvula purgador d’aire 

S’instal·larà a la part alta de la muntant que és el punt més elevat de la instal·lació per tal 
d’eliminar l’aire contingut dins la xarxa d’aigua freda, i per tant n’hi haurà un de la marca Voss, 
concretament el model Prug-O-Mat, un purgador automàtic de boia creat per eliminar tot l’aire. 

 

2.2.5.2.4. Colzes 

Per a la realització de la instal·lació de la xarxa d’aigua freda tal com s’indica en els plànols serà 
necessari disposar de: 

o 12 colzes 90º 
o 18 colzes T 

 
 

2.2.5.3. Xarxa d’ACS 

La funció de la xarxa d’ACS és proporcionar l’aigua calenta necessària a partir de l’escalfament 
l’aigua que prové directament de la xarxa de subministrament de la companyia, i una vegada a 
la temperatura adient transportar-la cap als punts de consum de dins la vivenda que necessitin 
d’aquesta aigua calenta. 

Aquesta xarxa haurà de disposar dels següents elements: 

 

2.2.5.3.1. Canonades 

Mitjançant els càlculs de l’annex, i d’una forma resumida, haurem de disposar de: 

 

Tram 

Longitud 
canonada 

(m) 
Caudal de 
càlcul (l/s) 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 

Pèrdues 
fricció 

totals tram 
(mca) 

Pèrdues 
fricció totals 
acumulades 

(mca) 

Volum 
d'aigua 

continguda 
(l) 



34 
 

0-1 11,13 0,723 0,033 0,04 0,85 0,418 0,418 9,52 

1-2 3 0,57 0,026 0,032 1,07 0,23 0,648 1,59 

2-3 9,79 0,201 0,02 0,026 0,64 0,424 1,071 3,08 

2-4 4,3 0,303 0,02 0,026 0,96 0,38 1,028 1,35 

4-5 1,57 0,101 0,015 0,02 0,57 0,079 1,107 0,28 

4-6 4,07 0,2 0,02 0,026 0,64 0,174 1,202 1,28 

2-7 2,4 0,368 0,02 0,026 1,17 0,299 0,947 0,75 

7-8 1,95 0,201 0,02 0,026 0,64 0,084 1,031 0,61 

8-9 2,49 0,101 0,015 0,02 0,57 0,125 1,156 0,44 

8-10 4,8 0,101 0,015 0,02 0,57 0,242 1,273 0,85 

7-11 13,02 0,266 0,02 0,026 0,85 0,919 1,866 4,09 

Taula 2.2.5.3.1.1.: Resultats dels càlculs de dimensionament de la xarxa d’ACS 

 

 

2.2.5.3.2. Vàlvula de tall: 

S’instal·laran vàlvules de tall tipus bola, de llautó de la marca comercial Salvador Escoda. Es 
col·locaran als següents punts: 

o Abans de l’acumulador. 
o A la base de la muntant. 
o En totes els derivacions. 

En tota la xarxa d’ACS se’n disposaran un total de 10 vàlvules de bola. 

 

2.2.5.3.3. Vàlvula purgador d’aire 

S’instal·larà a la part alta de la muntant que és el punt més elevat de la instal·lació per tal 
d’eliminar l’aire contingut dins la xarxa d’ACS, per tant n’hi haurà un de la marca Voss, 
concretament el model Prug-O-Mat, un purgador automàtic de boia creat per eliminar tot l’aire. 

 

2.2.5.3.4. Colzes 

Per a la realització de la instal·lació de la xarxa d’ACS tal com s’indica en els plànols serà 
necessari disposar de: 

o 18 colzes 90º 
o 17 colzes T 
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2.2.5.4. Xarxa de retorn d’ACS 

La funció de la xarxa de retorn és la de retornar l’aigua que s’ha refredat de la xarxa d’ACS i 
tornar-la cap a l’acumulador perquè pugui tornar a ser escalfada i reutilitzada sense tenir-la que 
malgastar al consum esperant que arribi l’aigua calenta. Aquesta xarxa començarà en el punt 
més llunyà de l’acumulador situat en la cambra de bany del dormitori familiar i que suposa una 
recirculació del 70% de l’aigua continguda en la xarxa d’ACS. 

Aquesta xarxa haurà de disposar dels següents elements: 

 

2.2.5.4.1. Canonades 

Mitjançant els càlculs de l’annex, i d’una forma resumida, haurem de disposar de: 

 

Tram 

Longitud 
canonada 

(m) 
Caudal de 
càlcul (l/s) 

Caudal de 
càlcul 
(m3/s) 

Diàmetre interior 
(m) per una 

velocitat de 1,6 m/s 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 
Volum d'aigua 
continguda (l) 

0-1 11,13 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 1,97 

1-2 3 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 0,53 

2-7 2,4 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 0,42 

7-11 13,02 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 2,30 

Taula 2.2.5.4.1.: Resultats del dimensionament de la xarxa de retorn d’ACS 

 

 

2.2.5.4.2. Vàlvula bypass 

S’instal·larà una vàlvula bypass en el punt del començament de la xarxa de retorn d’ACS que 
comunicarà amb la xarxa d’ACS per poder recircular l’aigua de la xarxa d’ACS a la xarxa de 
retorn d’ACS. 

 

2.2.5.4.3. Vàlvula d’equilibrat hidràulic 

S’instal·larà una vàlvula d’equilibrat hidràulic en la part inferior de la baixant. 

 

2.2.5.4.4. Bomba de circulació 

Per poder realitzar la recirculació d’aigua serà necessari utilitzar una bomba per a aquesta 
finalitat i s’ha escollit la bomba d’aigua JS-100. 
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2.2.5.4.5. Colzes 

Per a la realització de la instal·lació de la xarxa d’ACS tal com s’indica en els plànols serà 
necessari disposar de 7 colzes de 90º. 

 

2.3. Reciclatge d’aigües grises 

2.3.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és el de realitzar una instal·lació que proporcioni un correcte 
aprofitament per a la posterior reutilització d’una determinada aigua ja consumida complint la 
normativa pertinent.  

Aquesta aigua ja consumida que farem servir per a la reutilització serà l’aigua dels lavabo 
(l’aixeta de la cuina no entra en aquesta englobació), dutxes i banyeres, i després d’una correcta 
depuració la portarem cap a l’alimentació dels WC. Hem de recordar que l’aigua gris no és 
aigua potable i per tant no la podem portar als altres consums ni barrejar-la amb l’aigua 
provinent de la xarxa. 

Si tenim en compte que un percentatge molt elevat del consum d’aigua dins d’una vivenda 
prové directament dels lavabos, dutxes i banyeres, es pot dir sense cap mena de pudor que el 
reciclatge d’aigües grises provoca un gran estalvi en el consum d’aigua potable que pot anar 
dels del 40% fins al 80%, que a més fa que aquest sigui un sistema altament rendible i amb un 
temps reduït d’amortització. 

L’estudi d’aquest reciclatge d’aigües grises el podem dividir en tres parts: 

o Instal·lació de captació d’aigües grises 
o Equips de tractament (depuració i emmagatzematge) 
o Instal·lació de subministrament d’aigües grises 

Això vol dir, en trets generals, que aquest apartat per una banda haurem de complir el “DB HS 5 
Evacuación de aguas” i per l’altre haurem de tornar a utilitzar el “DB HS 4 Suministro de agua” 
com ja hem utilitzat en l’apartat anterior.  

Però abans de fer els estudis per poder realitzar tot el dimensionat per al reciclatge i reutilització 
de les aigües grises procedirem a estudiar el que realment importa d’aquest apartat: quanta aigua 
gris es pot arribar a captar i a reutilitzar, i quanta aigua gris necessita consumir la vivenda. 

 

2.3.2. Estudi del volum d’aigües grises recaptades 

Per realitzar la instal·lació de captació és essencial fer un petit estudi sobre el volum d’aigua 
diària recaptada per la instal·lació, o dit d’una altra manera, la quantitat d’aigua diària usada en 
lavabos, dutxes i banyeres i que per tant serà l’aigua de la que disposarem per a la reutilització. 

Per fer aquest estudi ens guiarem segons els consum de referència publicats en la Ordenança 
Tipus sobre l’Estalvi d’Aigua. En aquesta ordenança es pot veure com el consum per a vivendes 
unifamiliars oscil·la des del mínim de 60 litres per persona i dia fins a 100 litres per persona i 
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dia. En el cas que ens pertoca escollirem el mínim de 60 litres per persona i dia ja que durant 
gran part del dia la vivenda restarà buida, i com en el cas de la producció d’ACS estimarem un 
total de 6 ocupants. 

Per tant, el volum total d’aigua recaptada diàriament ascendirà fins als 360 litres. 

 

2.3.3. Demanda d’aigües grises 

La finalitat d’aquest estudi és justament la contraria que l’anterior. El que es pretén calcular en 
aquest cas és el volum d’aigua necessària per abastir el consum. Per tant, s’ha de fer una 
estimació del consum diari dels WC de la vivenda que, com ja hem dit, serà el consum el qual 
estarà alimentat mitjançant l’aigua gris. 

Per saber aquesta demanda d’aigua, suposarem que els WC seran de doble polsador de 3/6 
litres. I segons l’ordenança cada persona utilitza de mitjana mitja cisterna de 3 a 4 vegades i la 
cisterna sencera de 1 a 2 vegades al dia. Fent una mitjana obtenim un resultat de 19,5 litres per 
persona i dia, i un total de 117 litres diaris amb els 6 ocupants. 

 

2.3.4. Instal·lació de captació d’aigües grises 

El sistema de captació d’aigües grises, com ja s’ha dit, es tracta bàsicament d’un sistema 
d’evacuació d’aigües residuals amb l’única diferència de que la seva finalitat és portar les aigües 
cap a un dipòsit o acumulador per tal de que siguin tractades en comptes de portar-les cap a la 
xarxa de sanejament mitjançant una escomesa. Aquestes aigües en general no han de transportar 
matèries sòlides com les que podria portar les provinents d’un WC, tot i així es farà el 
dimensionat de la mateixa forma que una xarxa d’evacuació d’aigües residuals normals i 
corrents i per tant, per saber les característiques i propietats de tal instal·lació cal veure l’apartat 
d’“Evacuació de les aigües residuals”. 

 

2.3.5. Equip de tractament per a aigües grises 

La finalitat de la planta depuradora bàsicament és la de millorar la qualitat d’una aigua ja 
utilitzada perquè pugui tornar a ser utilitzada pels WC que no necessiten que la seva aigua sigui 
potable. Amb aquesta acció augmentem l’ús de l’aigua potable reduint de forma dràstica el 
consum i malbaratament d’aquesta 

L’esquema de funcionament, tal com es mostra en la figura següent, és: l’aigua recollida 
procedent dels rentamans, dutxes i banyeres mitjançant la instal·lació de captació d’aigües 
grises és dipositada en un acumulador mentre a poc a poc es va tractant mitjançant un sistema 
de filtració i desinfecció per al seu posterior emmagatzematge en un altre acumulador fins que 
se’n requereixi el seu ús. 
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Figura 2.3.5.1.: Planta de depuració d’aigües grises 

 

La planta també compta amb un sistema d’evacuació d’aigua sobrant i una entrada per a l’aigua 
de la xarxa. Aquests sistemes són essencials perquè per una banda haurem d’utilitzar el sistema 
d’evacuació d’aigua sobrant, ja que com s’ha calculat en els annexos obtindrem de mitja diària 
uns 360 litres d’aigua recaptats dels rentamans, dutxes i banyeres per unes necessitats de 
consum de 117 litres també diaris, el que suposa que s’hauran d’evacuar uns 243 l/dia a la xarxa 
de sanejament. I per un altre banda l’entrada per l’aigua de la xarxa serveix per no aturar el 
subministrament d’aigua als WC en cas de que no es disposi d’aigües grises ja tractades. 

Per portar a terme la finalitat de tractar i depurar l’aigua recaptada dels consums ja indicats per 
tal de poder-la tornar a utilitzar s’ha escollit la planta depuradora GRISIMOP D1-SR-0,3 de la 
marca SIMOP. Aquesta planta depuradora inclou: un dipòsit de 130 litres que permetrà 
contenir-hi tota l’aigua que la vivenda necessita en un dia, un filtre i una llum UV, una bomba 
de filtrat, una bomba d’impulsió i un quadre de control. 

La bomba d’impulsió és de 1 CV de potència i proporciona un cabal de 4,8 m3/h a 20 mca, que 
tenint en compte que el nostre cabal màxim serà de 0,3 l/s que és igual a 1,08 m3

 

/h amb unes 
pèrdues insignificants comparades amb els 20 mca que ofereix la planta, es pot assegurar que 
aquesta planta depuradora garantirà el bon subministrament d’aigua als WC de la vivenda. 

2.3.6. Instal·lació de subministrament d’aigües grises 

Les propietats i condicions d’aquesta instal·lació per al subministrament de les aigües grises 
seguirà exactament les mateixes pautes que les ja exposades en l’anterior apartat de 
“subministrament d’aigua potable”, i per tant per visualitzar-les caldrà veure dit apartat. 
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2.3.7. Configuració final de la instal·lació de reciclatge d’aigües grises 

2.3.7.1. Descripció de la instal·lació 

La funció d’aquesta instal·lació és la de reutilitzar una aigua que aniria a parar a la xarxa de 
clavegueram, però que amb un petit tractament pot tornar a ser reutilitzada, en aquest cas pels 
WC, ja que tot i que estigui tractada no és una aigua potable. Amb aquesta acció, a part de 
millorar la sostenibilitat de la vivenda, aconsegueix estalviar unes quantitats importants d’aigües 
d’uns 117 litres diaris calculades en els annex, que al final s’acaben transformant en un estalvi 
econòmic pel propietari de la instal·lació. 

 

2.3.7.2. Instal·lació de reciclatge d’aigües grises 

Aquesta instal·lació comença amb una captació de l’aigua utilitzada pels aparells sanitaris, que 
és l’aigua que posteriorment es tractarà químicament per poder tornar a ser reutilitzada i anirà a 
parar a un dipòsit a l’espera de que l’equip de tractament l’absorbeixi. 

Una vegada l’equip de tractament l’hagi tractada d’una forma eficaç es dipositarà l’aigua en un 
altre dipòsit a l’espera, aquest cop, de la demanda dels WC per poder tornar a ser utilitzada. I 
una vegada reutilitzada, ja si que anirà a parar a la xarxa de sanejament de la vivenda. 

Aquesta instal·lació necessitarà dels elements: 

 

2.3.7.2.1. Canonades 

Per a la xarxa de captació de l’aigua provinent dels aparells sanitaris es necessitarà: 

 

Tram 
Longitud 

canonada (m) 
Diàmetre 

interior (m) 
Diàmetre 

exterior (m) Desnivell (%) 

0-1 7,63 0,0658 0,075 2 

1-2 3 0,0658 0,075 90 (baixant) 

2-3 9,79 0,054 0,063 2 

2-4 4,3 0,054 0,063 2 

4-5 1,57 0,054 0,063 2 

2-7 2,4 0,0658 0,075 90 (baixant) 

7-9 2,49 0,054 0,063 2 

7-10 4,8 0,054 0,063 2 

7-11 13,02 0,054 0,063 2 
Taula 2.3.7.2.1.1.: Resultats dels càlculs de dimensionament de la xarxa de captació d’aigües 

grises 

 

I per a la xarxa de subministrament de les aigües grises es necessitarà: 
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Tram 

Longitud 
canonada 

(m) 
Caudal de 
càlcul (l/s) 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 

Pèrdues 
fricció 

totals tram 
(mca) 

Pèrdues 
fricció totals 
acumulades 

(mca) 

Volum 
d'aigua 

continguda 
(l) 

0-1 11,13 0,3 0,02 0,026 0,95 0,967 0,967 3,50 

1-2 3 0,3 0,02 0,026 0,95 0,261 1,228 0,94 

2-3 9,79 0,1 0,015 0,02 0,57 0,488 1,716 1,73 

2-4 4,3 0,1 0,015 0,02 0,57 0,214 1,442 0,76 

4-5 1,57 0,1 0,015 0,02 0,57 0,078 1,520 0,28 

2-7 2,4 0,201 0,015 0,02 1,14 0,406 1,634 0,42 

7-8 1,95 0,1 0,015 0,02 0,57 0,097 1,731 0,34 

8-9 2,49 0,1 0,015 0,02 0,57 0,124 1,855 0,44 

8-10 4,8 0,1 0,015 0,02 0,57 0,239 1,970 0,85 

7-11 13,02 0,1 0,015 0,02 0,57 0,649 2,282 2,30 
Taula 2.3.7.2.1.2.: Resultats dels càlculs de dimensionament de la xarxa de subministrament de les 

aigües grises 

 

 

2.3.7.2.2. Planta de depuració d’aigües grises 

Serà l’encarregada d’emmagatzemar les aigües grises sense tractar, de tractar-les de forma 
òptima, d’emmagatzemar les aigües grises tractades i d’impulsar-les amb una bomba de 
circulació incorporada. 

Aquesta planta de depuració serà la planta depuradora GRISIMOP D1-SR-0,3 de la marca 
SIMOP. 

 

2.3.7.2.3. Vàlvula de tall 

S’instal·laran vàlvules de tall tipus bola, de llautó de la marca comercial Salvador Escoda. Es 
col·locaran als següents punts: 

o A la base de la muntant. 
o En totes els derivacions de la xarxa de subministrament. 

En tota la xarxa de reciclatge d’aigües grises se’n disposaran un total de 6 vàlvules de bola. 

 

2.3.7.2.4. Vàlvula purgador d’aire 

S’instal·larà a la part alta de la muntant que és el punt més elevat de la instal·lació per tal 
d’eliminar l’aire contingut dins la xarxa d’ACS, per tant n’hi haurà un de la marca Voss, 
concretament el model Prug-O-Mat, un purgador automàtic de boia creat per eliminar tot l’aire 
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2.3.7.2.5. Colzes 

Per a la realització de la instal·lació de la xarxa d’aigües grises tal com s’indica en els plànols 
serà necessari disposar de: 

o 19 colzes 90º 
o 13 colzes T 

 

 

2.4. Evacuació de les aigües residuals 

2.4.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és el de fer un dimensionat d’una instal·lació que garanteixi una 
bona evacuació de les aigües residuals de la vivenda i les transporti sense problemes des dels 
punts de consum fins a la xarxa de sanejament segons la normativa pertinent. 

 

2.4.2. Propietats de la instal·lació 

Aquesta instal·lació no ha de complir amb tantes condicions com la del subministrament 
d’aigua potable ja que no necessiten garantir una bona qualitat de l’aigua que transporten, però 
tot i així tenen unes certes exigències per tal de que la instal·lació funcioni correctament i no 
produeixi maldecaps. 

Aquestes exigències són: 

o S’han de col·locar tancament hidràulics a la instal·lació que impedeixin el pas de 
l’aire contingut als locals ocupats sense afectar al flux de residus. Aquesta exigència 
és bàsica per tal de que la instal·lació no produeixi males olors. 

o Les canonades de la xarxa d’evacuació han de tenir un traçat el més senzill possible, 
amb unes distàncies i pendents que facilitin al màxim l’evacuació dels residus i 
puguin ser autonetejables. Un dels objectius que es vol aconseguir amb aquesta 
mesura és la d’evitar la retenció d’aigües en el seu interior. 

o Els diàmetres de les canonades han de ser els apropiats per a transportar els caudals 
previstos en condicions segures. 

o Les xarxes de canonades s’han de dissenyar de tal forma que siguin accessibles per 
al seu manteniment i reparació, i per això s’han de disposar a la vista o allotjar-se en 
forats o patinets registrables. En cas contrari hauran de comptar amb arquetes o 
registres. 

o Es disposaran els sistemes de ventilació adequats que permetin el funcionament dels 
tancaments hidràulics i l’evacuació de gasos mefítics. 

o La instal·lació no s’ha d’utilitzar per a l’evacuació de cap altre tipus de residu que 
no siguin aigües residuals o pluvials. 
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2.4.3. Elements que composen la instal·lació 

2.4.3.1. Elements de la xarxa d’evacuació 

2.4.3.1.1. Tancaments hidràulics 

Els tancaments hidràulics poden ser sifons individuals propis de cada aparell, sifons que poden 
servir a diferents aparells, embornals sifòniques o arquetes situades als trobaments dels 
conductes enterrats d’aigües residuals. 

Aquests tancaments hidràulics, siguin com siguin, han de complir amb les següents 
característiques: 

o Han de ser autonetejables, de tal forma que l’aigua que els travessi arrastri els sòlids 
en suspensió. 

o Les seves superfícies interiors no han de retenir matèries sòlides. 
o No han de tenir parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament. 
o Han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible i manipulable. 
o L’altura mínima del tancament hidràulic ha de ser de 50 mm, per a usos continus i de 

70 mm per a usos discontinus. L’altura màxima ha de ser de 100 mm, la corona ha 
d’estar a una distància igual o menor que 60 cm per sota de la vàlvula de desguàs i 
igual o menor que el del ramal de desguàs. En cas de que existeixi una diferència de 
diàmetres, el tampany ha d’augmentar en el sentit del flux. 

o Ha d’instal·lar-se el més a prop possible de la vàlvula de desguàs del aparell, per a 
limitar la longitud de canonada bruta sense protecció cap al ambient. 

o No han d’instal·lar-se en sèrie, pel que quan s’instal·li un sifó per a un grup 
d’aparells sanitaris, aquests no han d’estar dotats de sifó individual. 

o Si es disposa d’un únic tancament hidràulic per al servei de diferents aparells, ha de 
reduir-se al màxim la distancia d’aquests al tancament. 

o Un sifó per a diferents aparells sanitaris no ha de donar servei a aparells sanitaris que 
no estiguin en la cambra de bany on estigui instal·lat. 

o El desguàs de la pica i d’aparells de bombeig (rentadora i rentaplats) ha de fer-se 
amb sifó individual. 

 

2.4.3.1.2. Xarxes de petita evacuació 

Les xarxes de petita evacuació s’han de dissenyar conforme als següents criteris: 

o El traçat de la xarxa ha de ser el més senzill possible per a aconseguir una circulació 
natural per gravetat, evitant així canvis bruscos de direcció i utilitzant les peces 
especials adequades. 

o S'han de connectar a les baixants. Quan això no pugui ser possible per qüestions de 
disseny, es permet la seva connexió al WC. 

o La distància pot sifònic a la baixant no ha de ser major que 2 metres. 
o Les derivacions que acabin al pot sifònic han de tenir una longitud igual o menor que 

2,50 metres, amb una pendent compresa entre el 2 i el 4%. 
o Als aparells dotats de sifó individual han de tenir les característiques següents: 
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 A la pica, WC i lavabos la distancia a la baixant ha de ser de 4 m com a 
màxim, amb pendents compreses entre el 2,5 i el 5%. 

 A les banyeres i dutxes la pendent ha de ser menor o igual a 10%. 
 El desguàs dels WC a les baixants ha de realitzar-se directament o 

mitjançant el maniguet d’escomesa de longitud igual o menor a 1 m, 
sempre que no sigui possible donar a la canonada la pendent necessària. 

o Ha de disposar-se un sobreeixidor als lavabos, banyeres i piques. 
o No s’han de col·locar desguàs enfrontats accedint a una canonada comú. 
o Les unions dels desguàs a les baixants han de tenir la major inclinació possible, 

que en cap cas no ha de ser menor a 45º. 
o Quan s’utilitzi el sistema de sifons individuals, els ramals de desguàs dels 

aparells sanitaris han d’unir-se a una canonada de derivació, que desemboqui a 
la baixant.  

o Excepte en instal·lacions temporals, s'han d’evitar els desguàs bombejats. 

 

2.4.3.1.3. Baixants i canalons 

Les baixants s’han de realitzar sense desviacions ni retranqueigs i amb un diàmetre uniforme en 
tota la seva alçada excepte, en el cas que existeixin obstacles insalvables en el seu recorregut i 
quan la presència de WC exigeixi un diàmetre concret des dels trams superiors que no és superat 
a la resta de la baixant. 

El diàmetre de les baixants i canalons no ha de disminuir mai en el sentit de la corrent del flux. 
En tot cas, podrà disposar-se un augment del diàmetre quan hi incideixin cabals de magnitud 
molt major que els del tram situat aigües amunt. 

 

2.4.3.1.4. Col·lectors 

Els col·lectors poden disposar-se penjats o enterrats. 

En els col·lectors penjats les baixants s’han de connectar mitjançant peces especials, segons les 
especificacions tècniques del material. No es poden realitzar la connexió mitjançant simples 
colzes encara que siguin reforçats. Han de tenir una pendent mínima de 1% i no han d’incidir en 
un mateix punt més de dos col·lectors. I per últim en els trams rectes, en cada acoblament tan en 
horitzontal com en vertical, s’han de disposar registres constituïts per peces especials, segons el 
material que es tracti, de tal manera que els trams entre ells no superin els 15 metres. 

Per la seva part, en els col·lectors enterrats les canonades s’han de col·locar en forats de 
dimensions adequades situades per sota de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquests 
col·lectors han de tenir una pendent mínima del 2% i la incidència de les baixants es realitzarà 
amb la interposició d’una arqueta de peu de baixant que no ha de ser sifònica. 
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2.4.3.1.5. Elements de connexió 

En xarxes enterrades la unió entre les xarxes verticals i horitzontals s’ha de realitzar amb 
arquetes dipositades sobre ciment de formigó, amb tapa practicable. Només poden incidir un 
col·lector per cada cara de l’arqueta de tal forma que l’angle format pel col·lector i la sortida 
sigui major que 90º. 

Aquests elements de connexió han de tenir les següents característiques: 

o L’arqueta a peu de baixant s'ha d’utilitzar per al registre al peu de les baixants quan 
la conducció a partir de dit punt vagi a quedar enterrada. 

o A les arquetes de pas han d’incidir com a màxim 3 col·lectors. 
o Les arquetes de registre han de disposar de tapa accessible i practicable. 
o El separador de greixos ha de disposar quan es prevegi que les aigües residuals de 

l’edifici puguin transportar una quantitat excessiva de greix o de líquids 
combustibles que podrien dificultar el bon funcionament dels sistemes de depuració 
o crear un risc en el sistema de bombeig i elevació. Es pot utilitzar com arqueta 
sifònica. Ha d’estar previnguda d’una obertura de ventilació pròxima al costat de 
descàrrega i d’una tapa de registre totalment accessible per a les neteges periòdiques.  

Els registres per a la neteja dels col·lectors s’han de situar en cada incidència i canvi de direcció 
i intercalats en trams rectes. 

 

2.4.3.2. Subsistemes de ventilació de les instal·lacions 

S’han de disposar de subsistemes de ventilació tant en les xarxes d’aigües residuals com en les 
pluvials. Depenent del cas s’utilitzaran subsistemes de ventilació primària, ventilació 
secundària, ventilació terciària o ventilació amb vàlvules d’aireació-ventilació. 

En el cas que ens pertoca serà suficient amb un sistema de ventilació primària ja que l’edifici té 
menys de 7 plantes. 

Les baixants d’aigües residuals s’han de prolongar almenys 1,30 metres per sobre de la coberta 
de l’edifici si aquesta no és transitable. Si ho és, la prolongació ha de ser de almenys 2 m sobre 
el paviment de la mateixa.  

La sortida de la ventilació primària no ha d’estar situada a menys de 6 metres de qualsevol presa 
d’aire exterior per a la climatització o ventilació i l’ha de sobrepassar en alçada. 

Quan existeixin forats de recintes habitables a menys de 6 metres de la sortida de la ventilació 
primària, aquesta ha de situar-se almenys 50 cm per sobre de la cota màxima d’aquests forats. 

La sortida de la ventilació ha d’estar convenientment protegida de l’entrada de cossos estranys i 
el seu disseny ha de ser tal que l’acció del vent afavoreixi l’expulsió dels gasos. 

I per últim no es poden disposar acabaments de columna sota les terrasses. 
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2.4.4. Disseny 

Per realitzar el disseny de la instal·lació s’ha de tenir en compte que pel cas que ens pertoca 
d’una xarxa d’evacuació d’aigües per a un ús domèstic la condició més important i que s’ha de 
tenir present per a la realització de la instal·lació és que els col·lectors de l’edifici han de 
desguassar, preferentment per gravetat, al pou o arqueta general que constitueix el punt de 
connexió entre la instal·lació d’evacuació i la xarxa de clavegueram pública a través de la 
corresponent escomesa. 

El sistema d’evacuació es realitzarà de forma separada entre les aigües pluvials i les residuals, ja 
que les aigües pluvials s’emmagatzemaran pel seu posterior ús en el reg del jardí. Això vol dir 
que únicament es transportaran les aigües residuals a la xarxa de clavegueram pública. 

Per realitzar el dimensionat es farà mitjançant el mètode d’adjudicació del número d’unitats de 
desguàs (UD) a cada aparell sanitari en funció del seu ús privat. 

 

2.4.4.1. Xarxa de petita evacuació d’aigües residuals 

2.4.4.1.1. Derivacions individuals 

L’adjudicació de UD a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions 
individuals corresponents s’estableixen en la taula següent en funció del seu us privat: 

 

 

Taula 2.4.4.1.1.1.: Unitats de desaigües unitàries per als diferents aparells sanitaris. DB HS5 
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Els diàmetres indicats en la taula anterior es consideren vàlids per a ramals individuals on la 
seva longitud es igual a 1,5 m. Per a ramals superiors s’ha d’efectuar un càlcul detallat, en 
funció de la longitud, la pendent i el cabal a evacuar. 

El diàmetre de les conduccions no ha de ser menor que el dels trams situats aigües amunt. 

Per al càlcul de les UD d’aparells sanitaris o equips que no estiguin inclosos en la taula anterior, 
es poden utilitzar els valors que s’indiquen a la taula següent en funció del diàmetre de la 
canonada de desguàs: 

 

 

Taula 2.4.4.1.1.2.: UD d’altres aparells sanitaris i equips. DB HS5. 

 

 

2.4.4.1.2. Pots sifònics o sifons individuals 

Per una banda els sifons individuals han de tenir el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs 
connectada. I per l’altra banda els pots sifònics han de tenir el número i tampany d’entrades 
adequats i una altra suficient per evitar que la descàrrega d’un aparell sanitari alt surti per un 
altre de menor altura. 

 

2.4.4.1.3. Ramals col·lectors 

A la taula següent s’obté el diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant 
segons el número màxim d’unitats de desguàs i la pendent del ramal col·lector: 

 

 

Taula 2.4.4.1.3.: Diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants. DB HS5. 
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2.4.4.2. Baixants d’aigües residuals 

El dimensionat de les baixants s’ha de realitzar de forma tal que no es rebaixi el límit de ± 250 
Pa de variació de pressió i per a un cabal tal que la superfície ocupada per l’aigua no sigui major 
que 1/3 de la secció transversal de la canonada. 

El diàmetre de les baixants s’obté de la taula que ve a continuació segons el major dels valors 
obtinguts considerant per una part el màxim número de UD a la baixant i per l’altre el màxim 
número de UD en cada ramal en funció del número de plantes: 

 

 

Taula 2.4.4.2.1.: Diàmetre de les baixants segons el número de plantes de l’edifici i el número de 
UD. DB HS5. 

 

Les desviacions en respecte la vertical es dimensionen amb el criteri següent: 

o Si la desviació forma un angle amb la vertical menor a 45º, no requereix cap canvi 
de secció. 

o Si la desviació forma un angle major que 45º, s’ha de procedir de la següent manera: 
 El tram de la baixant situat per sobre de la desviació es dimensiona com 

s’ha especificat de forma general. 
 El tram de la desviació, es dimensiona com un col·lector horitzontal, 

aplicant una pendent del 4% i considerant que no s’ha de ser menor que 
el tram anterior. Pel tram situat per sota de la desviació s’adoptarà un 
diàmetre igual o major al de la desviació. 

 

2.4.4.3. Col·lectors horitzontals d’aigües residuals 

Els col·lectors horitzontals es dimensionen per funcionar a mitja secció, fins a un màxim de tres 
quarts de secció, sota condicions de flux uniforme. 

El diàmetre dels col·lectors horitzontals s’obté de la taula següent en funció del màxim número 
de UD i de la pendent: 
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Taula 2.4.4.3.1.: Diàmetre dels col·lectors horitzontals. DB HS5. 

 

 

2.4.4.4. Arqueta 

A la taula següent s’obtenen les dimensions mínimes necessàries (longitud i amplada) d’una 
arqueta en funció del diàmetre del col·lector de sortida d’aquesta. 

 

 

Taula 2.4.4.4.1.: Dimensions de les arquetes. DB HS5. 

 

 

2.4.5. Configuració final de la xarxa d’evacuació de les aigües residuals 

2.4.5.1. Descripció de la instal·lació 

La finalitat d’aquesta instal·lació és la d’evacuar les aigües utilitzades anomenades residuals de 
la vivenda que ja no són de profit, i transportar-les fins a la xarxa de clavegueram municipal. 

 

2.4.5.2. Instal·lació d’evacuació de les aigües residuals 

Per portar a terme una bona instal·lació és necessita dels següents elements: 

2.4.5.2.1. Canonades 

Les canonades seran les encarregades de transportar aquestes aigües residuals des dels punts 
dels aparells de consum (excepte els sanitaris) fins a les arquetes. Per fer-ho i segons s’ha 
calculat en els annex, serà precís: 
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Aparell Longitud (m) Diàmetre interior (m) Diàmetre exterior (m) Pendent (%) 

WC 1 3,5 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 2 3,5 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 3 6,58 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 4 6,58 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 5 6,58 0,054 0,063 90% (baixant) 

Cuina 3,5 0,054 0,063 90% (baixant) 

Col·lector 1 17 0,0658 0,075 4% 

Col·lector 1-2 13 0,0658 0,075 4% 

Col·lector 2 12,6 0,054 0,063 2% 
Taula 2.4.5.2.1.1.: Resultats dels càlculs de dimensionament de la xarxa d’evacuació de les aigües 

residuals 

 

2.4.5.2.2. Arquetes 

Aquests elements són els que uneixen els col·lectors de la vivenda amb l’escomesa cap a al 
clavegueram municipal. 

Segons està assenyalat als plànols i calculat als annex, se’n necessitaran dos de 40x40 cm (LxA) 
cada una. 

 

 

2.5. Aprofitament de les aigües pluvials 

2.5.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és el de dissenyar una instal·lació per recol·lectar les aigües pluvials 
que recaiguin en la vivenda i que són totalment potables i emmagatzemar-les amb un previ 
filtrat per al seu posterior ús per a regar el jardí, estalviant grans quantitats d’aigua potable de la 
xarxa, millorant en sostenibilitat i obtenint també un estalvi econòmic que pot arribar a ser 
important al cap dels anys. 

Per tant aquest apartat el podríem dividir en 3 grups: 

o Instal·lació de captació de les aigües pluvials 
o Estació de filtratge 
o Instal·lació de subministrament de les aigües pluvials 

 

2.5.2. Instal·lació de captació de les aigües pluvials 

El disseny d’aquesta instal·lació es basa exactament amb el mateix esquema que el de 
sanejament de les aigües residuals amb l’única diferència que en aquest cas la captació de les 
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aigües pluvials van a parar en un dipòsit enterrat que es disposarà just davant de la piscina com 
marquen els plànols. 

Per tant aquesta instal·lació haurà de tenir les mateixes propietats, les mateixes condicions i els 
mateixos elements que han de composar la instal·lació. Per tant, per observar detingudament 
quines són aquestes característiques cal veure l’apartat anterior de “ Evacuació de les aigües 
residuals”. 

Tot i així per realitzar el dimensionat, s’haurà de realitzar tenint en compte les quantitats d’aigua 
que previsiblement haurà d’afrontar la instal·lació fent un estudi pluviomètric de la zona. 
Aquests estudis igual que el dimensionat estan realitzats al “Càlcul de la instal·lació d’aigües 
pluvials” de l’annex. 

Tot i així per fer el dimensionat s’haurà de realitzar mitjançant les pautes bàsiques de disseny 
exposades a continuació. 

 

2.5.2.1. Disseny 

2.5.2.1.1. Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials 

L’àrea de la superfície de pas de l’element filtrant d’una caldereta ha d’estar compresa entre 1,5 
i 2 vegades la secció recta de la canonada a la que està connectada. 

El número mínim de claveguerons que han de disposar-se és l’indicat en la següent taula en 
funció de la superfície projectada horitzontalment de la coberta a la que estan situats: 

 

 

Taula 2.5.2.1.1.1.: Número de claveguerons en funció de la superfície de la coberta. DB HS5. 

 

El número de punts de recollida ha de ser suficient per a què no hi hagi desnivells majors que 
150 mm i pendents màximes de 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. 

Quan per raons de disseny no s’instal·lin aquests punts de recollida s’ha de preveure algun 
mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com per exemple col·locant sobreeixidors. 

2.5.2.1.2. Canalons 

El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües pluvials de secció semicircular per a una 
intensitat pluviomètrica de 100 mm/h s’obté mitjançant la següent taula en funció de la seva 
pendent i de la superfície a la que ha de servir: 
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Taula 2.5.2.1.2.1.: Diàmetre del canaló per a un règim pluviomètric de 100 mm/h. DB HS5. 

 

Per a un règim d’una intensitat pluviomètrica diferent de 100 mm/h, s’ha d’aplicar un factor f de 
correcció a la superfície servida tal que: 

𝑓𝑓 =
𝑖𝑖

100
 

On: 

i: és la intensitat pluviomètrica que es requereix considerar 

Si la secció adoptada pel canaló no fos semicircular, la secció quadrangular equivalent ha de ser 
un 10% superior a la obtinguda com a secció semicircular. 

 

2.5.2.1.3. Baixants d’aigües pluvials 

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant 
d’aigües pluvials s’obté segons: 

 

 

Taula 2.5.2.1.3.1.: Diàmetre de les baixants d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 
mm/h. DB HS5. 

 

Anàlogament al cas dels canalons, per a intensitats diferents de 100 mm/h, s’ha d’aplicar el 
factor f corresponent. 
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2.5.2.1.4. Col·lectors d’aigües pluvials 

Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena en règim permanent. Els diàmetres 
dels col·lectors d’aigües pluvials s’obtenen amb la següent taula, en funció del seu pendent i de 
la superfície a la que serveix: 

 

 

Taula 2.5.2.1.4.1.: Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 
mm/h. DB HS5. 

 

Anàlogament als anteriors casos, per a intensitats diferents de 100 mm/h, s’ha d’aplicar el factor 
f corresponent. 

 

2.5.3. Estació de filtratge 

Pel filtratge i l’acumulació de l’aigua s’ha escollit l’estació de filtratge Garden Confort de la 
marca Graf. La planta, tal com veiem a la figura, consta d’una tanc d’acumulació de 13000 
litres, un sistema de filtratge, i un d’impulsió format per una bomba d’impulsió submergible de 
1000 W a 230 V. El motiu de l’elecció d’aquesta estació de filtratge es basa en les dimensions 
del tanc necessàries per poder emmagatzemar tota l’aigua recaptada segons els estudis 
pluviomètrics realitzats en els càlculs. 
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Figura 2.5.3.1.: Imatge de l’estació de filtratge d’aigües pluvials 

 

S’ha escollit el tanc de 13000 litres (el de màxima capacitat) compost per dos tancs en sèrie de 
6500 cada un, perquè l’edifici està situat en una zona d’alta pluviometria i els podrem omplir. 
En cas de que hi hagués un excedent d’aigua, el tanc està equipat amb una sortida que es 
connectarà a l’arqueta i que portarà els excedents d’aigua a la xarxa de sanejament municipal. 

Com es pot veure a la figura, el sistema s’ha d’instal·lar enterrat a terra per professionals 
qualificats per evitar la llum i la calor que podrien malmetre la qualitat de l’aigua. 
Concretament, i com es veu en els plànols estarà situat just al costat de la piscina, entre aquesta i 
la vivenda. 

Les mesures del tanc són: 

 

Tanc H L B Pes 
13000 L (2x6500 L) 2100 2390 > 4980 440 kg 

Taula 2.5.3.1.: Mesures del dipòsit d’aigües pluvials 

 

I les seves característiques són: 

o Tanc injectat de polietilè d’alta densitat Duralen. 
o Fàcil transport i muntatge en 2 meitats encaixades. 
o Una junta de seguretat garanteix la estanquitat total del tanc. 
o Alta estabilitat i resistència a cops. 
o La cúpula superior de connexions gira lliurement segons convingui. 
o Transitable un cop enterrat respectant sempre la profunditat mínima. 
o Transitable en cotxe o camió depenent de la coberta escollida. 
o Admet desnivells freàtics d’aigua fins a la meitat del tanc. 
o Fàcilment ampliable i connectable a altres tancs. 
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o La qualitat del producte i del sistema de producció són comprovats periòdicament 
pel prestigiós institut TÜV. 

o Garantia de 15 anys. 

 

2.5.4. Instal·lació de subministrament de les aigües pluvials 

L’estació de depuració o dipòsit està prevista d’una sortida d’aigua per poder-hi connectar la 
mànega o els aspersors, així que no caldrà fer el dimensionat de la instal·lació de 
subministrament, perquè no n’hi ha. 
 

2.5.5. Configuració final de la instal·lació d’aprofitament de les aigües pluvials 

2.5.5.1. Descripció de la instal·lació 

La finalitat d’aquesta instal·lació és la d’aprofitar l’aigua de la pluja per utilitzar-la, mitjançant 
un dipòsit enterrat, quan es vulgui. Aquesta aigua pluvial, segons els càlculs, serà de 84947 
litres de mitjana anual. Per tant mitjançant unes baixant a les teulades i a la terrassa de la planta 
pis,  es recollirà l’aigua de la pluja i es transportarà a un dipòsit enterrat entre la piscina i 
l’edifici tal com es mostra en els plànols. Aquesta aigua mitjançant una aixeta que porta 
incorporada el dipòsit es podrà utilitzar per regar el jardí sempre que es vulgui. 

Amb aquesta instal·lació es millora encara més la sostenibilitat de la vivenda, reduint la 
demanda d’aigua de la xarxa de subministrament de la companyia. 

 

2.5.5.2. Instal·lació de l’aprofitament de les aigües pluvials 

Per portar a terme d’aquesta instal·lació es necessitarà de: 

 

2.5.5.2.1. Canalons 

Són canonades semicirculars i en necessitarem un total de 20 m d’un canaló de 100 mm al 2% 
de pendent més 8,74 m d’un canaló de 125 mm al 2%. 

 

2.5.5.2.2. Canonades 

Per una part tindrem les baixants que uneixen els canalons amb l’arqueta, i que necessitarem 
15,6 m d’una canonada de 54 mm de diàmetre interior i 10 m per una canonada de 65,8 mm. 

I per l’altra part necessitarem una canonada per unir l’arqueta amb el dipòsit enterrat, que haurà 
de ser de 9,86 m per un diàmetre de 100 mm. 
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2.5.5.2.3. Arqueta 

L’arqueta és l’element que fa d’unió entre les 3 baixants i la canonada que porta l’aigua pluvial 
cap al dipòsit. Aquesta arqueta haurà de tenir unes dimensions de 40x40 cm (LxA). 

 

2.5.5.2.4. Estació de filtratge 

És l’element que filtra l’aigua pluvial i l’acumula en el seu tanc per a que pugui ser utilitzada a 
gust del propietari. Aquest tanc també disposa d’una bomba d’impulsió que serà l’encarregada 
de subministra l’aigua emmagatzemada cap a l’aixeta que porta incorporada a la part alta de 
l’estació per poder-hi connectar la mànega o els aspersors i així poder regar el jardí i utilitzar les 
aigües pluvials recol·lectades. 

Aquesta estació de filtratge serà la Garden Confort de la marca Graf. 
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3. Estudi tèrmic, i proposta de generació i distribució 

3.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest capítol és el d’obtenir un model justificat de climatització com també una 
proposta justificada del sistema de generació tèrmica que pugui donar abast a les necessitats 
tèrmiques prèviament estudiades i que sigui útil pel sistema de climatització proposat. Per tant 
les pautes a seguir en aquest capítol seran: prèviament la obtenció i magnituds de les diferents 
necessitats tèrmiques que la vivenda requereix, la obtenció d’un model; tot seguit s’estudiaran 
diferents sistemes útils de climatització amb la posterior selecció segons les característiques 
obtingudes de cada un dels sistemes estudiats; i finalment s’estudiaran diferents alternatives per 
produir l’energia tèrmica requerida partint del punt de la predisposició d’obtenir un model  de 
generació que sigui sostenible per acabar valorant les diferents alternatives estudiades i 
proposant aquella que més i millor s’adapti a les característiques necessàries per tal d’obtenir un 
bon funcionament de tot el sistema tèrmic de l’edifici. 

 

3.2. Necessitats tèrmiques de la vivenda 

En aquest apartat considerarem totes les fonts de generació tèrmica que necessita la vivenda per 
cobrir les necessitats i els consums dels usuaris. És a dir, la producció d’energia que qualsevol 
casa, i en particular la d’estudi, necessita i que es poden englobar en: 

o Climatització 
o Producció d’ACS 

Val a dir que aquestes necessitats formen un aspecte importantíssim en el consum de la vivenda 
i hem de fer una bona elecció ja que el consum d’energia tant en la calefacció o climatització 
com en la producció d’ACS és molt elevat dins d’una vivenda, com podem veure a continuació: 

 

Climatització 42% 
ACS 26% 

Electrodomèstics + cuina 23% 
Il·luminació 9% 

Total 100% 
Taula 3.2.1.: Consums mitjans a l’interior d’una vivenda 

 

Per tant, tot seguit passarem a determinar quines són les necessitats tèrmiques per cada un 
d’aquests dos grups i les característiques de cada una de les possibilitats. Però primer farem una 
breu introducció al que són les energies renovables, ja que la primera intenció serà produir 
aquesta energia mitjançant fonts de caràcter renovable i és interessant saber què significa i com 
poden ser. 
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3.2.1. Climatització 

La calefacció o climatització és un aspecte fonamental dins la vivenda per obtenir-hi el confort 
ideal de temperatura i gaudir durant tot l’any d’una sensació tèrmica agradable.  

En un principi es té la intenció de fer el dimensionament d’una instal·lació climatitzadora que 
hauria de ser capaç de proporcionar una temperatura més o menys estable segons l’usuari durant 
tot l’any, fins i tot en casos extrems de temperatura exterior tant al hivern com a l’estiu. Per tant 
haurà de ser capaç d'escalfar la vivenda i també de refrigerar-la. Tot i així es contempla la 
possibilitat d’instal·lar un sistema únicament calefactor, per així obrir més el ventall de 
possibilitats per poder determinar al final quin sistema ofereix unes millors característiques.  

Per poder calcular les necessitats tèrmiques de l’edifici s’hauran de calcular les càrregues 
tèrmiques del mateix. Com a definició podríem dir que la càrrega tèrmica és la potència de 
refrigeració  o calefacció que requereix una instal·lació per tal de mantenir unes determinades 
condicions de temperatura i humitat per una aplicació específica, com per exemple el confort 
humà. Si a l’aplicar la càrrega només es produeix una modificació de la temperatura seca de 
l’aire s’anomena calor sensible, i si es produeix una variació en la quantitat de vapor d’aigua es 
parla de calor latent. 

Pel càlcul de les càrregues tèrmiques de calefacció i refrigeració de les instal·lacions de la 
vivenda de què és objecte aquest projecte s’ha optat per la utilització del programa informàtic 
CYPE i el seu sistema de càlcul HIDROFIVE, compost per les empreses Ciatesa, Hitecsa, 
Lennox, Roca York i Saunier Duval; ja que els mètodes manuals de càlcul de càrregues 
tèrmiques són laboriosos. 

Aquest programa proporciona una base de dades de la majoria de poblacions espanyoles 
(incloent Premià de Dalt), on s’indiquen els paràmetres de la seva situació geogràfica, 
temperatures màximes i mínimes durant l’any, humitat relativa segons l’època de l’any i altres 
paràmetres que influeixin en els càlculs. Cada un d’aquests paràmetres són causants directes de 
les càrregues obtingudes de calefacció i refrigeració. Per exemple per calcular les càrregues de 
calefacció es té en compte les temperatures mínimes entre altres a què estarà sotmesa la vivenda 
i, al revés, per calcular les càrregues de refrigeració es tindrà en compte les temperatures 
màximes entre altres. 

Una vegada obtinguda aquesta base de dades, s’han d’introduir els plànols en autocad de cada 
una de les plantes de l’edifici al programa i col·locar-los  en la mateixa referència un sobre de 
l’altre (planta soterrani, planta baixa, planta pis, sota coberta i coberta, en ordre de menor a 
major altitud), i a partir d’aquí s’han de començar a aixecar les parets, sostres, paviments, 
finestres, portes, terrats, teulades, etc, amb els materials més semblants als de la construcció real 
per tal de que el programa pugui calcular el nivell d’aïllament i de característiques tèrmiques de 
la vivenda, que són paràmetres essencials per poder calcular les càrregues tèrmiques, com també 
ho són les orientacions de cada dependència per saber la radiació solar a què estaran sotmesos i 
la seva exposició a l’exterior. 

De forma resumida, els materials i aïllament de construcció utilitzats per l’aixecament virtual de 
l’edifici i per al posterior càlcul de càrregues tèrmiques són: 

o Pont tèrmics lineals: 
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 Façana en cantonada vertical sortint (tipus predefinit de LIDER): 0,08 
W/(m·K) de transmitància lineal i factor de temperatura superficial 
interior de 0,82. 

 Façana en cantonada vertical entrant (tipus predefinit de LIDER): -0,15 
W/(m·K) de transmitància lineal i factor de temperatura superficial 
interior de 0,90. 

 Forjat entre pisos (tipus predefinit de LIDER): 0,41 W/(m·K) de 
transmitància lineal i factor de temperatura superficial interior de 0,75. 

 Forjat en cantonada horitzontal sortint (tipus predefinit de LIDER): 
0,39 W/(m·K) de transmitància lineal i factor de temperatura superficial 
interior de 0,71. 

 Forjat en cantonada horitzontal entrant (tipus predefinit de LIDER): 
0,35 W/(m·K) de transmitància lineal i factor de temperatura superficial 
interior de 0,63. 

 Unió de solera amb paret exterior (tipus predefinit de LIDER): 0,14 
W/(m·K) de transmitància lineal i factor de temperatura superficial 
interior de 0,74. 

 Contacte entre el terreny i el mur sota rasant (tipus predefinit de 
LIDER): 0,14 W/(m·K) de transmitància lineal i factor de temperatura 
superficial interior de 0,74. 

 
o Finestres: envidrament doble amb cambra d’aire on: 

 Espessor de la fulla exterior: 8 mm. 
 Espessor de la cambra d’aire: 8 mm. 
 Espessor de la fulla interior: 6 mm. 

 
o Portes: genèriques i de mida estàndard. 

 
o Murs de tancaments: 

 

Figura 3.2.1.1.: Murs de tancament 

 

o Envans (parets interiors): 
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Figura 3.2.1.2.: Envans 

 

o Forjat entre pisos: 

 

Figura 3.2.1.3.: Forjat entre pisos 

 

o Terrasses: 
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Figura 3.2.1.4.: Terrasses 

 

o Solera: 

 

Figura 3.2.1.5.: Solera 

 

o Teulada: 
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Figura 3.2.1.6.: Teulada 

 

Imposant aquests materials en tot l’edifici, el programa CYPE ja pot calcular les càrregues 
tèrmiques per cada dependència segons les característiques climatològiques exteriors 
imposades. Com també s’obté el coeficient global de pèrdues de l’edifici obtingut que és de 
0,18 W/(m2

Aquest coeficient global de pèrdues és bastant reduït, cosa que suposa que la vivenda tingui una 
inèrcia tèrmica força elevada. Cal definir què significa que una vivenda tingui una inèrcia 
tèrmica més o menys gran, ja que la inèrcia tant en l’aïllament de la vivenda com en el tipus de 
sistemes de climatització és un aspecte molt important que fa que els consums siguin més o 
menys elevats. Es diu que es té una inèrcia molt gran, quan s’aconsegueix mantenir més o 
menys constant la temperatura del seu interior sense tenir en compte els condicions 
climatològiques exteriors i per tant el seu consum és molt reduït, ja que no necessita de grans 
despeses energètiques per mantenir una temperatura idònia. I per la seva part es diu que es té 
una inèrcia molt baixa, quan en una vivenda l’energia acumulada en el seu interior en forma 
d’escalfor o refrigeració es dissipa molt ràpidament segons la temperatura exterior, perdent 
constantment l’energia generada per climatitzar l’interior de la vivenda i obtenint així una 
demanda molt més gran. 

·ºC). 

Si observem la pàgina de la meteorologia de Catalunya observem que les temperatures anuals de 
la comarca del maresme oscil·len entre els 0 i els 35ºC i que són les temperatures per les quals 
s’haurà de fer l’estudi tèrmic. D’una forma resumida i englobant les temperatures exteriors en 
salts de 5ºC obtenim: 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

kcal/h 
necessaris 

kW 
necessaris 

0 16693 19,41 
5 14690 17,08 

10 8396 9,76 
15 4825 5,61 
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20 0 0 
25 10940 12,72 
30 14985 17,42 
35 20487 23,82 

Taula 3.2.1.1.: Energia tèrmica requerida per mantenir una temperatura interior de confort 

 

Veiem que la major càrrega tèrmica necessària es situa en la refrigeració amb una temperatura 
exterior de 35 ºC, però realment únicament s’arriba als 35 ºC en poquíssimes hores al llarg de 
l’any i seria una despesa innecessària dimensionar la climatització a partir d’aquestes 
necessitats. Així doncs farem el dimensionament a partir de les càrregues tèrmiques de 
calefacció als 0 ºC de temperatura exterior que és la màxima càrrega tèrmica que es requerirà. 

Per tant les necessitats tèrmiques de climatització seran: 19,41 kW per calefacció i 17,42 kW 
per refrigeració, tot i que a la pràctica es dimensionarà per la calefacció que és la més gran. 

Però aquestes dades únicament reflecteixen la potència que han de tenir les fonts generadores de 
calor. Per determinar el consum necessari anualment de climatització es realitzarà mitjançant la 
fórmula dels graus-dia que es determina segons la quantitat dels graus-dia de tots els mesos de 
l’any obtingut de l’ICAEN multiplicat per la superfície i pel coeficient global de pèrdues de 
l’edifici obtingut dels càlculs del programa CYPE una vegada realitzada la construcció virtual i 
que és de 0,18 W/(m2

Aquestes necessitats tèrmiques anuals que posteriorment determinaran el consum anual són de: 
24122 kWh per calefacció i 8851 kWh per refrigeració. 

·ºC). 

Com es pot concloure, la vivenda realment necessitarà sobretot de sistema de calefacció i el 
sistema de refrigeració tot i que també és important, sempre es pot arribar a valorar si realment 
val la pena una suposada inversió extra o no. 

 

3.2.2. Producció d’ACS 

Cal tenir en compte, com ja s’ha comentat amb anterioritat, que aquest aspecte és un altre dels 
que requereixen més demanda energètica dins la vivenda i per això en els últims anys s’està 
donant un impuls perquè aquesta energia s’obtingui, tant com sigui possible, a partir 
d’instal·lacions renovables o que tinguin un reduït nivell d’emissions de CO2

Val a dir que el nou CTE (Código Técnico de la Edificación) obliga a les noves construccions, 
en cas que sigui possible, a aportar un mínim d’energia solar tèrmica per aquesta finalitat per 
poder reduir el impacte ambiental per la utilització de combustibles fòssils. No obstant, aquesta 
instal·lació depèn exclusivament del Sol i no pot aportar l’energia suficient per cobrir les 
necessitats totals durant els 365 dies de l’any, això vol dir que en cas de disposar d’aquesta 
instal·lació s’haurà de disposar també d’una instal·lació auxiliar, generalment de combustibles 
fòssils, capaç fins i tot de cobrir tota la demanda pels dies en què no hi hagi gens de radiació 
solar. En cas de que no fos possible aquesta instal·lació l’aportació mínima calculada per a la 

 i d’aquesta 
manera anar substituint les calderes de combustibles convencionals que encara són les més 
utilitzades. 
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vivenda que s’hauria d’aportar mitjançant aquesta instal·lació haurà de ser aportada per una 
altra energia de caràcter renovable. 

Per calcular les necessitats energètiques d’ACS es segueix el model inscrit pel CTE. 
Primerament s’ha de determinar la quantitat d’ACS consumit diàriament i la temperatura de 
l’aigua freda per saber la quantitat d’energia que s’haurà d’entregar a l’acumulador per escalfar 
aquesta aigua a la temperatura desitjada. Unitàriament, el CTE preveu un consum d’uns 30 litres 
al dia per persona a 60ºC i tot seguit preveu el nombre de persones que conviuran en l’edifici a 
partir del número de dormitoris existents. En el nostre cas obtenim un total de 6 dormitoris que 
observant el CTE equival a un total de 8 persones, però sabent que dos de les habitacions 
d’invitats difícilment s’ocuparan en dies puntuals dimensionarem el volum d’aigua total 
necessari en un dia per 6 persones. 

Amb això sabem que necessitarem 180 litres al dia i que per tant serà el volum de l’acumulador. 
Amb la obtenció de les dades de temperatures mensuals de l’aigua freda provinent de la xarxa 
calculem l’energia necessària en un dia de cada mes i per tant durant tots els dies de l’any. 
Sumant aquestes dades s’obté la quantitat d’energia necessària al llarg de l’any que 
determinaran el consum de combustible necessari i que serà de gairebé 3647 kWh. 

Per poder dimensionar la potència de la caldera es realitzarà mitjançant l’energia necessària per 
escalfar l’ACS de tot un dia del mes de Gener o Desembre que és on es requerirà més 
temperatura i es dividirà en 3 que són les hores estimades per escalfar l’aigua a la temperatura 
de servei, i que serà d’una potència de 3,63 kW. 

 

3.3. Avaluació dels possibles sistemes de climatització 

L’objecte d’aquest apartat és el de fer l’estudi de diferents sistemes de calefacció i refrigeració 
per escalfar al hivern i refredar a l’estiu o senzillament d’escalfar al hivern (tenint en compte la 
reducció de confort) per tal de que els ocupants de l’interior de la vivenda obtinguin un gran 
nivell de benestar en qualsevol època de l’any i en qualsevol climatologia exterior. 

Tal com s’ha dit en l’estudi de les energies necessàries, la climatització d’una vivenda suposa el 
consum més elevat al llarg de l’any amb un percentatge altíssim de gairebé el 50% de l’energia 
necessària dins la vivenda. Això suposa que sigui un capítol on s’hauran de comparar els 
diferents sistemes de climatització/calefacció per tot seguit adaptar les solucions adequades i 
més convenients per a la integració a la vivenda. 

Per tant, en aquí s’estudiaran les característiques de les diferents formes de climatitzar una 
vivenda amb els seus avantatges i inconvenients de cada una, per després poder-les comparar i 
escollir la solució que més convingui per al nostre cas. Val a dir que aquest apartat no tracta 
d’escollir quina forma s’utilitzarà per produir l’energia tèrmica necessària, sinó el medi o aparell 
que transportarà aquesta energia a l’interior de la vivenda. 

Però primer és necessari fer un petit estudi sobre quines són les condicions de confort i com 
poden modificar-se, i així sabrem més endavant quina de les solucions s’adapta millor a 
aquestes condicions ideals. 
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3.3.1. Condicions de confort 

La sensació tèrmica és la sensació aparent que les persones tenen en funció dels paràmetres que 
determinen l’atmosfera en la qual es mou i també la funció dels seus paràmetres personals: 

o Índex metabòlic: el calor produït pel cos. 
o Índex d’indumentària: abric que proporciona la roba. 

Aquesta sensació tèrmica depèn de la relació entre el calor que produeix el metabolisme del cos 
i el que dissipa cap a l’entorn. Si és major el primer, la sensació és de calor; si és major el 
segon, la sensació és de fred. Tot mecanisme que augmenti les pèrdues de calor del cos, donarà 
sensació de fred i al revés. 

El cos humà nu té la possibilitat de regular l’emissió de calor per temperatures ambientals 
compreses entre 15 i 30ºC. Per damunt i per sota d’aquesta temperatura té que fer-se quelcom 
per ajudar a regular l’emissió de calor. 

Es poden modificar els paràmetres que determinen tant la producció, com les pèrdues de calor, 
ja sigui per la persona o per l’ambient que l’envolta. 

Per la persona, la producció de calor s’augmenta principalment per l’exercici que es fa o per 
raons morfològiques de la persona (índex metabòlic). Per exemple, en un dia fred, 25 persones 
corren per un camp de futbol en samarreta i pantalons curts (i a més a més suen), mentre que a 
les graderies hi ha 20000 espectadors abrigats i passant fred. En quan a les pèrdues es poden 
reduir abrigant-se amb roba (índex d’indumentària). 

Pel que fa a l’ambient, el vent augmenta les pèrdues per convecció del cos i també l’evaporació 
de la suor, amb el que aquestes pèrdues augmenten quan major és la velocitat del vent. 

La sensació tèrmica també pot ser de major temperatura quan al calor se li afegeix una alta 
humitat relativa, ja que l’evaporació de la suor és el principal mitjà per dissipar el calor corporal 
i una humitat ambiental alta dificulta aquesta evaporació, i per tant com a conseqüència es té 
més sensació de calor. 

En els locals la radiació de les parets també influeix. Si la temperatura d’aquestes és major que 
la temperatura ambient, tenint una temperatura de l’aire relativament baixa, es pot tenir una 
sensació de més calor. 

Per tal de que les parets ja estiguin a temperatura adequada quan les persones ocupen els locals, 
es recomana tenir connectats amb antelació la refrigeració o la calefacció. 

 

3.3.2. Sistemes de calefacció 

La factura de la calefacció, com ja s’ha dit, és el principal consum a les llars espanyoles, 
representant més de la meitat del consum energètic total de la casa en els mesos d’hivern. Per 
aquesta raó és important encertar en l’elecció del sistema de calefacció, ja que no tots 
garanteixen la mateixa eficàcia a l’hora de combatre les baixes temperatures. Els tipus de 
vivenda, el lloc on està ubicada i la consciència ecològica de cadascú determina l’elecció d’un 
model o un altre. Els preus, així com les avantatges i inconvenients difereixen notablement uns 
dels altres. 
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Els sistemes habituals de calefacció són: 

 

3.3.2.1. Sistema de caldera amb radiadors d’aigua 

Aquest és el mètode més utilitzat actualment en la majoria de les vivendes espanyoles i pot 
funcionar amb tres tipus diferents de combustible: gas natural, gas propà i gasoil C. La caldera 
de gas natural s’utilitza sobretot en les ciutats, mentre que en els pobles petits o xalets on no pot 
arribar el subministra d’aquest combustible, es recórrer a la caldera que funciona amb propà o 
gasoil. 

Els radiadors més sol·licitats són els d’alumini, que són millors transmissors del calor i 
s'escalfen molt més ràpid que els de ferro fos. Malgrat tot, quan s’apaga la calefacció es 
refreden molt més ràpid obtenint així una inèrcia molt reduïda. 

 

3.3.2.2. Calefacció elèctrica 

Aquest sistema és el menys sol·licitat a les empreses de calefacció i el menys recomanat pels 
professionals del sector, que el consideren car i poc eficaç. Conta amb l’avantatge de que no 
precisa d’una instal·lació complicada, té un manteniment mínim , i no produeix gasos ni olors. 

La tarifa nocturna junt amb els acumuladors de calor pot ajudar a reduir les despeses en la 
factura de la calefacció elèctrica perquè el kWh costa bastant menys que durant el dia, però no 
mereix la pena pel seu gran consum. Els acumuladors porten totxos refractaris per dintre i 
mantenen el calor, s’endollen per la nit quan la tarifa és més barata i s'escalfen al màxim. 
Després, durant el dia deixen anar el calor contingut però si fa molt de fred no són eficaços 
perquè el calor es transfereix ràpidament i els totxos es descarreguen massa aviat degut a la seva 
baixa inèrcia tèrmica. 

 

3.3.2.3. Calefacció per aire calent 

Els convectors funcionen mitjançant una resistència de baixa temperatura que calenta l’aire fred 
que entra per la part inferior de l’aparell, i l’expulsa per la part superior. L’avantatge és que es 
poden col·locar en qualsevol lloc i no requereixen instal·lació. Per contra no són molt útils per 
superfícies molt grans. 

 

3.3.2.4. Calefacció per bomba de calor aire-aire (multisplits) 

És semblant a la calefacció d’aire calent, amb la diferència de que l’aparell interior 
(evaporador/condensador) és una part de la bomba de calor que és connectat per canonades amb 
la unitat exterior que forma l’altra part de la bomba de calor (condensador/evaporador més 
compressor). La funció d’aquest aparell instal·lat en les dependències a escalfar es transportar el 
calor absorbit de l’exterior fins al aire ambient de dins la vivenda augmentant així la seva 
temperatura. 
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3.3.2.5. Calefacció per terra radiant 

Els romans, en la seva versió, l’anomenaves “Hipocasus”, i en l’Espanya medieval “Glorias”. 
Es tractava d’introduir calor al terra i deixar que la radiació climatitzés les cases. Això 
s’aconseguia construint canals per sota del terra i fent circular aire calent per elles. 

Avui en dia, la versió moderna és instal·lar al paviment canonades de polietilè reticulat. Les 
canonades es col·loquen de 3 a 5 cm per sota de la superfície, amb una separació de entre 5 i 30 
cm entre ells, fent circular per les canonades aigua entre 35 i 45ºC. El terra es manté entre 20 i 
28ºC i l’ambient entre 18 i 22ºC. 

El grau de confort que s’aconsegueix amb aquest tipus de calor és ideal. I a més a més 
s’aconsegueix un estalvi econòmic ja que s’escalfa l’aigua a 40ºC per mantenir la vivenda a 
20ºC. amb els sistemes tradicionals es crema combustible a temperatures superiors als 800ºC 
per escalfar l’aigua a 70 o 80ºC i mantenir la vivenda a 20ºC. És evident que amb el terra 
radiant els salts tèrmics són molt més baixos, i com a conseqüència les pèrdues de calor també 
són menors. 

Aquesta instal·lació és la que requereix d’un estudi més acurat i extens. 

 

3.3.3. Sistemes de refrigeració 

La refrigeració és el procés de produir fred o, millor dit, d’extreure calor de l’ambient. Per 
refredar el que es fa és aprofitar les diferències de temperatures per extreure l’energia tèrmica 
(calor) mitjançant el cicle de Carnot (aquest cicle explica el fenomen, però en la pràctica 
s’utilitzen altres, ja que Carnot és només cicle teòric), és a dir, transportar calor d’un lloc a un 
altre. Així, el lloc al que s’extreu el calor, es refreda. En un frigorífic, per exemple, s’extreu 
calor de dins d’un armari tancat i s’evacua, generalment per dissipació a l’ambient, en la part del 
darrera de l’armari. 

A l’igual que es poden aprofitar diferències de temperatures per produir calor, per crear 
diferències de calor es requereix energia. De vegades s’anomena refrigeració simplement a 
millorar la dissipació de calor, com en la refrigeració dels motors tèrmics, o simplement també a 
la ventilació forçada per substituir aire calent per aire més fresc. 

Igual que per la calefacció, per la refrigeració de la temperatura ambient es pot recórrer a l’aire 
o a l’aigua segons: 

 

3.3.3.1. Refrigeració per bomba de calor aire-aire (multisplits) 

S’utilitza el mateix circuit i els mateixos aparells que per la calefacció per bomba de calor aire-
aire, gracies a la reversibilitat de la bomba de calor que alimenta els distribuïdors. En aquest cas 
els distribuïdors extreuen el calor de la vivenda intercanviant-lo per aire fred absorbit per la 
unitat exterior. 
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3.3.3.2. Refrigeració per terra refrescant 

S’utilitza el mateix circuit que pel terra radiant, canviant l’aigua calenta que recórrer els seus 
circuits al hivern per aigua freda a l’estiu. Per tant, obtenim un sistema de climatització únic. 

Tot i això el terra refrescant conté el problema de que crea condensacions a la superfície del 
terra que provoquen un efecte constant de recent fregat. Per pal·liar aquest efecte es poden 
col·locar deshumidificadors que absorbeixin el vapor d’aigua i el condensin en el seu interior 
assecant l’aire ambient, tot i que aquesta no és una gran solució; o també es podria aplicar 
conjuntament amb refrigeració per fan-coils ja que aquests últims contrarestarien l’efecte de la 
condensació. Per tant el terra refrescant tot i que pot ser una solució per refrigerar no és gaire 
recomanable pels professionals del sector. 

3.3.3.3. Refrigeració per fan-coils 

És un sistema que podríem dictaminar com híbrid entre el refrigerador per aire fred i el terra 
refrescant. Són uns aparells connectats a les parts altes de les dependències a refrigerar 
alimentats per conductes d’aigua i amb un ventilador incorporat que fa que l’aire ambient es 
refresqui amb el contacte directe amb les canonades d’aigua freda. Aquest sistema produeix un 
gran confort i benestar tèrmic. 

 

3.3.4. Descripció dels diferents sistemes 

Per poder realitzar la selecció del sistema de climatització més adient per la vivenda que estem 
tractant d’una forma coherent i el més objectiva possible haurem de fer un estudi més exhaustiu 
en quan a característiques (on les més principals ja han estat descrites anteriorment), preus que 
suposen per la implementació a les necessitats de la vivenda segons el seu dimensionament, 
consums, rendibilitats, confort, etc. Una vegada sabuda aquestes característiques es podrà passar 
a comparar tots els sistemes i a escollir el més adient. 

Tot i això, amb les característiques principals ja descrites en la presentació dels sistemes ja 
podem passar a fer una primera selecció, ja que s’entén que no fa falta que s’estudiïn tots els 
sistemes perquè se sap per endavant que alguns no podran ser escollits perquè no reuneixen 
unes bones condicions. 

Per fer un resum dels sistemes descrits anteriorment tenim: 

o Sistemes de calefacció: 
 Amb radiadors d’aigua. 
 Elèctrica. 
 Per aire calent. 

o Sistemes de climatització: 
 Per bomba de calor aire-aire (multisplits). 
 Terra radiant/refrescant. 

o Sistema de refrigeració: 
 Per fan-coils. 

D’aquests 5 sistemes, per una part la calefacció elèctrica la podem desestimar ja que és el 
sistema menys recomanat pels professionals del sector, són cars, tenen un elevat consum i per 
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tant són poc eficaços; per una altra banda podem desestimar el sistema de calefacció per aire 
calent ja que no són útils per superfícies grans com en el cas d’aquesta vivenda i a més tenim el 
sistema de climatització per distribuïdor d’aire amb bomba de calor que funciona d’una forma 
semblant però amb l’avantatja que funcionen millor i poden ser reversibles sense haver de fer 
ampliacions. 

Per tant passarem a estudiar els sistemes de radiadors d’aigua com a únic sistema amb 
únicament calefacció, els sistemes de climatització de terra radiant i distribuïdor d’aire, i el 
sistema refrigerador per fan-coils. 

De forma generalitzada, i per fer-nos una idea inicial, es poden comparar ràpidament i de forma 
senzilla els diferents sistemes de calefacció, que al cap i a la fi són els que més consum tindran 
al llarg de l’any molt per sobra de la refrigeració, mitjançant les següents figures: 

o Distribució del calor generat: 

 

 

Figura 3.3.4.1.: Exemple distribució de temperatures en una vivenda 

 

Com es pot observar en les figura anterior, i englobant els sistemes de calefacció restants junt 
amb la calefacció per radiadors, el cas del terra radiant manté una distribució de temperatures 
perfectament uniformades i el calor es concentra en la meitat baixa de l’altura del recinte que és 
on hi figuren els integrants de la vivenda sense perdre energia escalfant inútilment la part 
superior del recinte que no serà aprofitada per cap dels integrants.  

o Corbes de distribució del calor : 
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Figura 3.3.4.2.: Distribució de temperatures dels diferents tipus de calefaccions 

 

Com es pot veure, el sistema per terra radiant és la corba que més s’aproxima al sistema ideal de 
confort. 

Per tant, com es pot veure en les dos figures anteriors, partim de que el sistema per terra radiant 
és de lluny, el sistema que més confort aporta a la vivenda i a les persones que l’habiten. Però, 
com ja hem dit, el confort és un aspecte importantíssim en les instal·lacions, però no és l’únic 
punt important i per tant, anem a veure cada un dels sistemes el funcionament i característiques 
que tenen. 

 

3.3.4.1. Calefacció per radiadors d’aigua 

Aquest sistema és el més utilitzat actualment per la gran majoria de vivendes espanyoles. Tot i 
així aquest sistema no és gens efectiu tal com s’ha demostrat en les figures de la distribució de 
calor dins d’una dependència, cosa que provoca una baixa efectivitat i un baix confort. 

Els radiadors estan col·locats per totes les dependències al costat de les parets a mitja altura 
reduint així la superfície útil de la que els ocupants de la vivenda podran gaudir. 

Tot seguit s’exposaran una sèrie de característiques, avantatges, etc, del sistema de calefacció 
mitjançant els radiadors d’aigua. 
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3.3.4.1.1. Característiques  

Tal com s’ha observat en les figures de les distribucions del calor generat, el calor aportat pels 
radiadors difereix molt d’una zona a una altra de la vivenda, concentrant-se la seva major part a 
la zona alta d’aquesta. Aquestes diferències de calor provoquen canvis de temperatura bastant 
acusats entre diferents punts de la dependència i/o vivenda obtenint un confort bastant reduït. 

Segons la corba de distribució de calor aquest sistema ens dóna una temperatura ambient de 
confort de almenys 20-22ºC, podent provocar fins i tot mals de cap en temporades de molt fred i 
que s’hagi d’augmentar la temperatura ambient cosa que provocaria un augment de la 
temperatura de la part alta de la dependència que és on es concentra la major part de la calor 
generada. 

Un aspecte important d’aquest sistema i que repercuteix directament sobre el seu rendiment, és 
la poca inèrcia tèrmica que conté i que fa que es refredi molt ràpidament quan s’aturi la 
producció de calor. 

 

3.3.4.1.2. Fonts d’energia 

Les fonts de calor més habituals d’aquest sistema són les fonts d’energia convencional de gas 
natural, gas propà i gasoil C. El gasoil és el combustible més barat i juntament amb el gas 
natural formen les calderes d’energia convencional d’alt rendiment com són les de baixa 
temperatura (gasoil) i les de condensació (gas natural). 

3.3.4.1.3. Característiques constructives  

Per dimensionar aquest sistema i amb l’ajuda dels plànols, comencem amb la disposició de la 
caldera. Una vegada sabuda la seva ubicació es dissenyarà l’extensa de les canonades deixant 
les puntes obertes allà on hi vagin els radiadors per a la seva posterior col·locació. 

Tant la caldera com els radiadors es col·loquen una vegada la vivenda està acabada i pintada, i 
s’instal·la per tant la vàlvula de doble registre (monotub), el detentor i el purgador a cada 
radiador. 

Si la instal·lació porta termòstat, la línia elèctrica que uneix el termòstat amb la caldera, 
s’encasta a la paret. El termòstat es col·loca després de pintar la paret i s’uneix a la connexió 
elèctrica del tub deixat. 

Si la instal·lació no incorpora termòstat, s’han de col·locar en el 75% dels radiadors unes 
vàlvules termostàtiques que reemplacin a les de doble reglatge (o monotub). 

Una vegada finalitzada la instal·lació s’han de realitzar probes d’estanquitat de canonades i 
radiadors a una pressió de 1,5 de la pressió de treball durant 24 h, i comprovar que els radiadors 
són capaços d’aportar el suficient calor al centre de la dependència on han estat col·locats. 

 



71 
 

3.3.4.1.4. Elements de la instal·lació 

Per a la realització de la instal·lació no es necessiten gaires elements, ja que es tracta d’una 
instal·lació senzilla. Únicament és precís disposar, sense tenir en compte la caldera, de: 

o Canonades de coure o acer negre, enfundada en tub de PVC corrugat com a 
protecció química i mecànica. Les canonades de coure es poden recobrir amb un 
aïllant a base de coquilles. 

o Radiadors que hauran de portar incorporats els següents elements: 
 Vàlvula de doble reglatge (en instal·lació bitubular) o vàlvula monotub 

(en instal·lació monotubular). 
 Suports del radiador que poden ser de peu o paret. 
 Detentor per aïllar el radiador de la resta del circuit. 

o Purgador que serveix per eliminar l’aire de la canonada. 

 

3.3.4.1.5. Avantatges 

Respecte els altres sistemes de calefacció purs, aquest és el més habitual ja que són sistemes 
senzills, i a més a més no són menys confortables. 

Les dilatacions dels conductes i dels radiadors, si es tenen les precaucions adequades no han de 
provocar cap tipus de problemes. 

 

3.3.4.1.6. Inconvenients 

Com ja s’ha dit, és un sistema amb molt poca inèrcia que perd ràpidament el calor produït si no 
es manté el consum de combustible. Això provoca un alt consum energètic anual. 

Provoquen una distribució de la calor molt reduïda oferint zones de la vivenda a temperatures 
diferents que d’altres, amb canvis bruscos de temperatura. 

En els radiadors i canonades és habitual sentir soroll de possibles dilatacions o moviments 
d’aigua. 

 

3.3.4.1.7. Cost de la instal·lació 

Segons s’ha calculat en el dimensionament de la instal·lació efectuat en els Càlculs, la 
implementació d’aquest sistema de calefacció suposaria un total de 12.3337,89 € tenint en 
compte que els radiadors seran: 

o Els 20 radiadors que s’han seleccionat de la marca Ferroli dels quals: 
 10 són de 645 kcal/h. 
 2 són de 775 kcal/h. 
 1 és de 860 kcal/h. 
 3 són de 1032 kcal/h. 
 2 són de 1219 kcal/h. 
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 2 són de 1548 kcal/h. 

 

3.3.4.2. Climatització per bomba de calor aire-aire (multisplits) 

Aquest sistema de climatització és actualment i des de fa uns anys el sistema més emprat ja que 
s’està aplicant a gran escala, degut a que la bomba de calor que és la font de la producció 
d’energia d’aquest sistema ofereix un gran rendiment en zones climàtiques com la mediterrània, 
i no és un sistema molt costós.  

Però parlant del sistema en si els distribuïdors d’aire interiors (unitat interior de la bomba) o 
multisplits de paret estan col·locats per totes les dependències al igual que pels radiadors però 
situats a la part de dalt de les parets, ja que els conductes que alimenten d’aire fred o calent als 
distribuïdors d’aire aniran situats en un fals sostre o a les parts altes de les dependències per 
oferir les mínimes molèsties als ocupants. 

Tot seguit s’exposaran una sèrie de característiques, avantatges, etc, del sistema de climatització 
mitjançant multisplits. 

 

3.3.4.2.1. Característiques  

Aquests sistema tal com s’ha observat en les figures de les distribucions del calor generat, 
funciona d’una forma semblant al sistema de radiadors obtenint així els mateixos inconvenients. 
El calor aportat pels distribuïdors d’aire difereix bastant d’una zona a una altra de la vivenda, 
concentrant-se la seva major part a la zona alta d’aquesta. Aquestes diferències de calor 
provoquen canvis de temperatura bastant acusats entre diferents punts de la dependència i/o 
vivenda obtenint un confort en aquest sentit bastant reduït. 

Segons la corba de distribució de calor aquest sistema ens dóna una temperatura ambient de 
confort de almenys 22ºC, podent provocar fins i tot mals de cap en temporades de molt fred i 
que s’hagi d’augmentar la temperatura ambient cosa que provocaria un augment de la 
temperatura de la part alta de la dependència que és on es concentra la major part de la calor 
generada. Aquesta temperatura tant elevada per obtenir un nivell de confort tèrmic provoca un 
consum més elevat. 

Aquest sistema, al igual que li passa amb els radiadors conté una inèrcia tèrmica reduïda que 
provoca que es refredi molt ràpidament quan s’aturi la producció de calor al hivern o al revés, a 
l’estiu. 

 

3.3.4.2.2. Fonts d’energia 

Aquest sistema de climatització, tal com s’anomena, necessita de l’aportació d’energia tèrmica 
d’una bomba de calor tipus aire-aire col·locat una part a l’exterior de la vivenda i l’altre a 
l’interior. El funcionament de la bomba de calor està explicat més endavant en els tipus 
d’alternatives proposades per la generació tèrmica de la vivenda, però bàsicament ofereix les 
qualitats del refrigerador de la nevera o congelador però podent ser reversible. 
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En el cas que ens pertoca, s’ha escollit per a la utilització de tres unitats exteriors de bombes de 
calor independents: una alimentarà els distribuïdors de la planta baixa que contenen una 
necessitat energètica de 9919,5 kcal/h, una l’altre alimentarà els distribuïdors de la planta pis 
amb unes necessitats totals de 5572 kcal/h, i per últim una tercera alimentarà la sota coberta 
amb unes necessitats totals de 1201,6 kcal/h. 

Aquesta elecció de les tres bombes de calor s’ha escollit perquè les dependències funcionen 
independentment unes de les altres podent ser regulables els distribuïdors d’aire i per tant no 
necessiten d’una mateixa font de calor, i també s’ha escollit sobretot per l’increment 
exponencial del cost que suposen les bombes de calor segons l’augment de les seves potències i 
del nombre de distribuïdors interiors. 

 

3.3.4.2.3. Característiques constructives  

Per dimensionar aquest sistema i amb l’ajuda dels plànols, comencem amb la disposició de les 
tres bombes de calor exteriors. Una vegada sabuda la seva ubicació es dissenyarà l’extensa de 
les canonades deixant les puntes obertes allà on hi vagin els distribuïdors per a la seva posterior 
col·locació. 

Tant les bombes de calor com els distribuïdors d’aire es col·loquen una vegada la vivenda està 
acabada i pintada. 

Cada distribuïdor porta un termòstat per regular la temperatura ambient de la seva ubicació. 

Una vegada finalitzada la instal·lació s’han de realitzar probes per comprovar que els 
distribuïdors d’aire són capaços d’aportar el suficient calor al centre de la dependència on han 
estat col·locats, que funcionen correctament i que no hi ha fugues d’aire per les canonades. 

 

3.3.4.2.4. Elements de la instal·lació 

Per a la realització de la instal·lació no es necessiten gaires elements, ja que es tracta d’una 
instal·lació senzilla. Únicament és precís disposar de: 

o Unitats exteriors de la bomba de calor on estarà situat a més el compressor. 
o Unitats interiors de la bomba de calor (distribuïdors). 
o Canonades de coure semi dur per instal·lacions frigorífiques enfundades en aïllant 

com a protecció tèrmica.  

 

3.3.4.2.5. Avantatges 

Aquest és un sistema molt senzill de instal·lació on només es necessita connectar els 
distribuïdors d’aire a la bomba de calor mitjançant uns conductes. 

La bomba de calor obté rendiments elevadíssims al voltant d’un COP de 3, que significa uns 
rendiments del voltant de 300% que fa que sigui un sistema amb un consum molt reduït. 
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Una explicació d’aquest elevat rendiment és que la bomba de calor no necessita cremar 
combustibles a altíssimes temperatures per escalfar aigua a 70-80ºC com és el cas del sistema 
per radiadors d’aigua, sinó que necessiten escalfar aire a una temperatura d’uns 30ºC com a 
màxim perquè arribi fins als distribuïdors a la temperatura desitjada de confort. Això significa 
que els conductors no pateixen gens ja que l’aire és molt menys dens i pesat que l’aigua i va a 
una temperatura molt menor i per tant no es necessita que aquests conductors siguin d’una gran 
qualitat. 

 

3.3.4.2.6. Inconvenients 

Els inconvenients podríem dir que són els mateixos que pel sistema de radiadors d’aigua: tenen 
poca inèrcia, no ofereixen unes bones distribucions de temperatura dins la vivenda ni 
horitzontalment ni verticalment concentrant-se la calor produïda en gran part al sostre de la 
mateixa. 

Aquest sistema ofereix un inconvenient afegit i són les corrents d’aire que provoca. Al expulsar 
l’aire calent o fred pels distribuïdors, aquests el llancen amb una certa velocitat que fa que creïn 
unes corrents d’aire dins les dependències de la vivenda movent el pols que aquesta conté i 
augmentant més les possibilitats d’obtenir afeccions respiratòries. 

3.3.4.2.7. Cost de la instal·lació 

Segons s’ha calculat en el dimensionament de la instal·lació efectuat en els Càlculs, la 
implementació d’aquest sistema de climatització suposaria un total de 12.412,45 € tenint en 
compte que els multisplits seran: 

o 2 multisplits 9x1 de la marca Daikin. 
o 1 multisplit 2x1 de la marca Panasonic. 

 

3.3.4.3. Climatització per terra radiant/refrescant 

El terra radiant és el sistema que provoca un millor confort, i a més a més té un cicle reversible 
com el cas dels multisplits ja que també pot funcionar com a terra refrescant a l’estiu provocant 
així una refrigeració de la vivenda, tot i que ja s’ha comentat amb anterioritat que no és gaire 
recomanada la reversibilitat del sistema per efectes de confort. 

Aquests sistema està integrat en l’edifici i la temperatura de la sala es manté uniforme. 
L’aprofitament del paviment per emmagatzemar energia tèrmica impedeix un escalfament i 
refredament ràpid obtenint unes inèrcies molt grans. La instal·lació és barata si es realitza en 
obra nova o quan s’han de fer reformes de tot el paviment. En cas de fugues la reparació és 
dificultosa, i per això es recomana que no hi hagi unions sota el terra. Tot i així disposa d’una 
llarga vida útil. 

L’elecció del terra radiant es basaria també en el menor consum que necessita, ja que es 
necessita escalfar l’aigua únicament fins als 40-50ºC com a màxim, afegint-hi també una gran 
inèrcia tèrmica que provoca que el consum encara es redueix més, provocant que sigui el 
sistema més eficient de tots els exposats. 
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També és el més adient degut a que disminueix la possibilitat de contraure afeccions 
respiratòries, ja que no provoca corrents d’aire dins la vivenda. I també evita el risc de cremades 
degut a la baixa temperatura de treball de l’aigua circulant. 

Tot seguit s’exposaran una sèrie de característiques, avantatges, etc, del terra radiant. Així doncs 
tot i que aquest sistema pugui ser reversible, tot el que s’exposarà vindrà donat únicament sobre 
el terra radiant. I també en els càlculs el dimensionament el farem a partir de les característiques 
del terra radiant, ja que també com es pot veure en les càrregues tèrmiques de l’edifici, és en 
aquest apartat on es necessita més energia i potència. 

 

3.3.4.3.1. Característiques  

Tal com s’ha observat en les figures de les distribucions del calor generat, el calor aportat pel 
terra radiant és uniforme en tota la vivenda. Una condició important pel confort humà, també és 
que, entre el punt més calent i el més fred de la vivenda, no hi hagi una diferència de 
temperatures superior a 5ºC, i tal com indica la temperatura aquest sistema aporta una 
uniformitat tèrmica envejable. 

Segons la corba de distribució de calor aquest sistema ens dóna una temperatura ambient de 
confort de 18ºC, que amb sistemes convencionals aquesta temperatura de confort hauria de ser 
de almenys 20ºC. Cada grau de diferència en la temperatura de la casa significa un estalvi del 6 
al 8% en consums de calefacció. 

 

3.3.4.3.2. Fonts d’energia 

El terra radiant es pot aplicar a totes les fonts d’energia convencionals i alternatives. Pel que fa a 
les convencionals, el gasoil és el recurs energètic més utilitzat. S’adapta perfectament al terra 
radiant, instal·lat amb un bescanviador de calor per combinar la baixa demanda tèrmica del terra 
radiant 35 o 45ºC, amb l’òptima temperatura de treball dels cremadors 80 o 90ºC. En el gas, el 
control de la flama modular permet a la caldera treballar directament amb el circuit del terra 
radiant a temperatures de 35 a 45ºC. En referència a l’electricitat, continua sent la més neta de 
les fonts de calor. Considerant l’ús de la tarifa nocturna (acumulant calor en propi terra) es 
redueixen els costos fins al 53%, convertint-la en l’opció més interessant per vivendes de 
superfície reduïda. 

Pel que fa a les fonts d’energia alternatives, i considerant la bomba de calor com a tal, aquest és 
un equip que bombeja calor des d’un nivell de temperatura sense cap tipus de profit (5-10ºC en 
cas de bomba de calor convencional i 15ºC en cas de bomba de calor geotèrmica) a un altre 
superior (40-45ºC) útil per calefacció per terra radiant, per exemple. 

L’energia consumida en el bombeig és considerablement menor que la transportada 
(aproximadament 3-4 a 1). La bomba de calor és la selecció natural quan es vol doble ús per a la 
font d’energia (calefacció i refrigeració). 

Altres energia alternatives adaptables al terra radiant són l’energia solar, els recuperadors de 
xemeneies, calderes de carbó i llenya, el calor residual de processos industrial, les aigües 
termals, etc. 
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3.3.4.3.3. Avantatges  

A una vivenda amb terra radiant l’estètica millora molt ja que no hi ha aparells de calefacció a la 
casa (radiadors, fan-coils, etc), resultant la decoració molt beneficiada. És més saludable gracies 
a l’agradable i uniforme calor de la vivenda i el terra assegura un ambient sa i net, sense 
acumulació del pols cremat, sense turbulències de l’aire i sense ressecar l’ambient. Per això, el 
terra radiant està especialment recomanat per guarderies, hospitals, residències d’avis, etc. Té un 
baix manteniment ja que la canonada de polietilè reticulat és pràcticament indestructible per 
instal·lacions encastades en formigó o guix i tampoc és atacat per la corrosió. La dilatació 
tèrmica de la canonada no perjudica al paviment. 

 

3.3.4.3.4. Inconvenients  

L’únic inconvenient que se li pot aplicar al terra radiant, és durant el cicle de terra refrigerant. 
Quan aquest està funcionant com a refrigeració durant l’estiu, provoca condensacions en la capa 
superficial del terra de les dependències, provocant, així, un efecte continu de recent fregat que 
fa que no sigui recomanat amb aquest ús. 

Per combatre aquestes condensacions es pot actuar mitjançant dos fronts: col·locant 
deshumidificadors per eliminar aquestes condensacions, o instal·lant fan-coils perquè treballin 
de forma paral·lela o majoritària amb el terra refrigerant i contrarestin les condensacions que 
aquest últim provoca. 

 

3.3.4.3.5. Estalvi energètic d’una calefacció amb terra radiant 

A més de les característiques avantatjoses esmentades a l’apartat anterior, una de les principals 
avantatges d’un sistema radiant és l’estalvi energètic que es produeix en comparació amb altres 
sistemes que utilitzen el mateix tipus d’energia primària. Algunes d’elles ja s’han comentat amb 
anterioritat i tot seguit les estudiarem més a fons. Es poden enumerar les següents causes de la 
seva eficiència energètica: 

 

- Menor temperatura de l’aigua de distribució: 

La temperatura en  les canonades generals és com a mínim 25ºC inferior a la d’altres sistemes, 
pel que quan aquestes passen per dependències o zones que no necessiten calor es disminueixen 
considerablement les pèrdues. En la figura següent s’observa la relació existent entre la 
temperatura de l’aigua, el diàmetre de la canonada, el gruix de l’aïllament utilitzat i les pèrdues 
en watts per metre lineal de tub: 

 



77 
 

 

Figura 3.3.4.3.5.1.: Pèrdues de calor en canonades segons diàmetre, gruix d’aïllament i 
temperatura de l’aigua del seu interior. 

 

- Menor temperatura del sostre 

El sostre d’una habitació amb terra radiant està a una temperatura 6ºC inferior a la d’altres 
sistemes, podent arribar a fins a 10ºC menys. Si les pèrdues per transmissió qt

On: 

, en un sostre són: 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝐾𝐾(𝑇𝑇𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ) 

qt

K: coeficient de transmissió de calor del tancament en W/m2·ºC 

: pèrdues en W/m2·ºC 

Tt

T

: temperatura de la superfície interior del sostre 

ext

I si se suposa una temperatura exterior de 8ºC, el salt tèrmic entre la superfície interior del sostre 
i la exterior és de 18ºC per una calefacció convencional, i de 12ºC per un sistema radiant. En 
aquestes condicions s’obté que les pèrdues q

: temperatura ambient exterior que se suposa igual a la de la superfície exterior del 
tancament del sostre. 

t1

I les pèrdues q

 en una calefacció convencional serien: 

𝑞𝑞𝑡𝑡1 = 𝐾𝐾 · 18 

t2 d’una calefacció radiant: 
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𝑞𝑞𝑡𝑡2 = 𝐾𝐾 · 12 

I relacionant ambdues expressions s’obté: 

𝑞𝑞𝑡𝑡1

𝑞𝑞𝑡𝑡2
=
𝐾𝐾 · 18
𝐾𝐾 · 12

=
18
12

= 1,5 

És a dir, que amb una calefacció convectiva, ja sigui per radiadors, ventiloconvectors o per 
bomba de calor, i per aquests paràmetres tèrmics, es perd aproximadament un 50% més de calor 
pel sostre. 

 

- Menor temperatura de l’aire ambient 

Amb una calefacció per terra radiant es pot tenir l’aire al voltant de 20ºC per sentir confort, 
mentre que per radiadors l’aire ha d’estar a uns 22ºC. quan es ventila voluntàriament el local o 
es produeixen renovacions incontrolables de l’aire interior, es perd el calor contingut en el 
mateix. El calor qRn que es malbarata per m3

On les pèrdues q

 d’aire renovat en un local seria: 

𝑞𝑞𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 (𝑇𝑇𝑎𝑎 − 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ) 

Rn s’expressen en kcal/m3

Per un salt tèrmic entre l’aire interior i exterior de 14ºC les pèrdues q

. 

Rn1

Quan el salt tèrmic que es produeix és de 2 graus menys, com pel cas d’usar terra radiant, les 
pèrdues q

 per unitat de volum 
d’aire renovat seran: 

𝑞𝑞𝑅𝑅𝑅𝑅1 = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 14 

Rn2

I fent la relació entre les dos equacions anteriors s’obté: 

𝑞𝑞𝑅𝑅𝑅𝑅1

𝑞𝑞𝑅𝑅𝑅𝑅2
=
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 14
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 12

=
14
12

= 1,17 

 són: 

𝑞𝑞𝑅𝑅𝑅𝑅2 = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 · 12 

És a dir, que en les condicions descrites, al ventilar un local calefactat per terra radiant es perd 
aproximadament un 17% menys de calor que si aquest està calefactat per radiadors. No s’han 
tingut en compte, però, en aquesta comparació les possibles diferències d’humitat entre l’aire de 
sortida i el d’entrada, que afectarien al balanç energètic final al tenir en compte el calor latent. 

 

- Aprofitament de les aportacions gratuïtes de calor 

L’efecte contrari i positiu d’aquesta inèrcia en quan al consum energètic és el de 
l’autoregulació. El terra és capaç d’aprofitar les aportacions gratuïtes de calor com les 
procedents de la radiació solar, d’aparells emissors de calor, de làmpades halògenes o d’un 
augment brusc del nombre de persones. L’energia per unitat de superfície que cedeix un terra a 
una estança és la suma del intercanvi convectiu i del intercanvi radiatiu: 
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𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑞𝑞𝑎𝑎𝑑𝑑  

I desenvolupant l’equació anterior tenint en compte temperatura i coeficients de transferència 
tèrmica: 

𝑞𝑞 = ℎ𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑎𝑎) + ℎ𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑎𝑎 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟 ) 

A efectes de comparació es pot considerar que la temperatura radiant del terra és la seva 
temperatura superficial i que la temperatura radiant mitjana és igual a la temperatura de l’aire de 
l’ambient i, per tant, s’assignen a aquestes variables els valors de 24 i 20ºC respectivament, 
obtenint que el calor q1

Si una habitació comença a rebre una càrrega tèrmica sobtada pujarà la temperatura de les 
superfícies i augmentarà la temperatura ambient. Si la temperatura augmenta dos graus, el calor 
q

 cedit pel terra amb aquestes condicions és: 

𝑞𝑞1 = ℎ𝑐𝑐(24 − 20) + ℎ𝑎𝑎(24 − 20) = 4(ℎ𝑐𝑐 + ℎ𝑎𝑎) 

2

Relacionant de nou ambdues expressions s’obté: 

𝑞𝑞1

𝑞𝑞2
=

4
2

= 2 

 cedit pel terra radiant a l’habitació serà: 

𝑞𝑞2 = ℎ𝑐𝑐(24 − 22) + ℎ𝑎𝑎(24 − 22) = 2(ℎ𝑐𝑐 + ℎ𝑎𝑎) 

El que demostra que el terra radiant reduirà a la meitat la seva aportació de calor si la 
temperatura ambient augmenta 2ºC. 

Per la seva part, amb una calefacció per radiadors el calor que cedeixen aquests a l’habitació pot 
expressar-se mitjançant la següent fórmula: 

𝑞𝑞 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 �
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑎𝑎𝑒𝑒

2
− 𝑇𝑇𝑎𝑎� 

On: 

Pelm

T

: és el coeficient de potència cedida per l’element, característic del propi sensor. 

ent

T

: temperatura d’entrada al radiador 

sal

T

: temperatura de sortida del radiador 

a

Per una habitació a 20ºC i una temperatura mitjana d’entrada i sortida de 70ºC es té una emissió 
convectiva q

: temperatura de l’aire ambient interior 

1

Si la temperatura de l’habitació puja a 22ºC, la temperatura mitja de l’aigua de calefacció es 
manté a nivells pròxims als 70ºC, quedant el calor q

 de: 

𝑞𝑞1 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 (70 − 20) = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 · 50 

2, cedit a l’estància en: 

𝑞𝑞2 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 (70 − 22) = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 · 48 
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I relacionant altra vegada q1 i q2

De l’equació anterior es dedueix que l’emissió de calor varia únicament un 4% si l’ambient puja 
2ºC la seva temperatura. El que demostra que mentre un sistema radiant estalvia en aquestes 
circumstàncies un 50% de combustible un altre sistema no estalvia ni un 5%. 

 s’obté: 

𝑞𝑞1

𝑞𝑞2
=

50
48

= 1,04 

Segons això és evident la incidència en el consum de combustible, sobre tot en locals com aules, 
teatre, auditoris, etc, on sovint entren i surten un nombre considerable de persones, i en els que 
els sistemes convectius tenen dificultats per a adaptar-se amb rapidesa a la nova situació. 

 

- Capacitat de redistribució del calor 

Aquest avantatge és difícil de quantificar. Però quan per la incidència de la radiació solar, o per 
algun altre factor més o menys circumstancial, es produeix un aportació gratuïta de calor o fred 
en una zona del terra o superfície radiant, el sistema de canonades encastades absorbeix aquesta 
fluctuació tèrmica repartint-la per la resta de circuits o superfícies, i com a conseqüència entre 
els diferents ambients. 

 

3.3.4.3.6. Característiques constructives  

El terra radiant és el sistema que necessita d’unes característiques constructives més complexes 
en comparació dels altres sistemes. Bàsicament es realitza sobre el forjat de la vivenda, el qual 
se li afegeix una placa de poliuretà expandit de 25 kg/m3

Aquesta placa a més té una capa plàstica a la part superior, que fa de barrera de vapor amb la 
massa de formigó que posteriorment es col·loca. D’aquesta manera queda totalment sanejada la 
part inferior de possibles condensacions. 

 amb unes formes especials per 
aconseguir una distribució idònia dels tubs de polietilè, a més a més de dotar de major 
consistència mecànica a la placa. 

A la part lateral, s’instal·la una tira perimetral a l’habitacle d’espuma de polietilè que permet 
absorbir les dilatacions que es produeixen a la placa de formigó a l’escalfar-se. Aquesta tira és 
d’uns 8 a 10 mm i una vegada forjat el formigó se’n tallarà les sobres. 

Sobre aquesta base preparada adequadament, s’instal·larà el tub de polietilè de 1,8 a 2 mm de 
gruix de la paret. Un esquema de la instal·lació de terra radiant es mostra en la següent figura: 
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Figura 3.3.4.3.6.1.: Tall en la secció d’un terra radiant 

 

 

3.3.4.3.7. Elements de la instal·lació  

Els elements que componen una instal·lació tipus de terra radiant són: canonades plàstiques, 
aïllaments, sistemes de fixació, banda perimetral i distribuïdor. On les característiques de cada 
un són: 

- Canonades plàstiques 

Els materials que s’utilitzen actualment per fer les canonades plàstiques suporten temperatures 
superiors als 100ºC, són les canonades termoplàstiques. Els tres tipus de canonades que 
s’utilitzen són: polipropilè copolímer (PP-c), polietilè (PB) i el polietilè reticulat (PER o VPE). 
Els tres tipus de canonades tenen característiques comuns: són flexibles, de parets molt llises, i 
sensibles a la component ultraviolada de la radiació solar, que provoca en elles efectes 
d’envelliment i pèrdua d’elasticitat. 

Els diàmetres comercials útils i habituals per a aquest tipus d’instal·lacions són el de 12/16 mm 
(16x2) i el de 16/20 mm (20x2). Corresponent a aquesta nomenclatura el primer número 
representa el diàmetre interior i el segon el diàmetre exterior (o també, entre parèntesis, 
diàmetre exterior i gruix de la paret). El tub de 12/16 és el més utilitzat en les instal·lacions de 
menys de 150 m2, amb diàmetres menors es pot augmentar la densitat del tub embotit (metres 
lineals de tub per unitat de superfície emissora), augmentant d’aquesta manera la superfície 
exterior del tub en contacte amb el morter i millorant el intercanvi de calor. No obstant, no és 
convenient instal·lar canonades de menor diàmetre que la de 12/16, i la indicació va encaminada 
òbviament a facilitar la circulació del fluid portador de calor i a limitar la mida dels circuladors. 
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Quan la instal·lació té una certa envergadura (superfícies de més de 200 m2

Els tubs es subministren, normalment, en rotllos de 50, 120, 200 m i amb altres longituds segons 
el fabricant o sota encàrrec. L’elecció del número de rotllos de cada mida ha d’anar encaminada 
a optimitzar el cost reduint el màxim les restes sobrants si s’utilitzen materials de fabricants que 
no recomanen la realització d’unions mecàniques sota el terra. 

) s’han d’utilitzar 
canonades de 16/20. 

 

- Aïllaments 

Per evitar que el calor es propagui cap a baixa és precís col·locar un aïllant entre el forjat i el 
morter que cobreixi els tubs. El material més utilitzat per a aquesta finalitat és el poliestirè 
expandit (porexpan) d’alta densitat, amb una densitat superior a 20 kg/m3

Existeixen una gran varietat de sistemes d’aïllament de terra amb gruixos generalment 
compresos entre 2 i 4 cm, alguns dels quals es descriuen a continuació: 

. Aquesta és la densitat 
mínima per a que suporti sense deformacions la llosa del paviment i tot el que es trobi sobre ell. 
A més a més del porexpan existeixen al mercat altres materials que es poden utilitzar com a 
aïllament base tal com el PVC. expandit, la llana de roca, el poliuretà, etc. Els fabricants haurien 
de buscar i oferir productes alternatius a alguns plàstics esmentats, doncs els seus processos de 
fabricació deixen molt que desitjar en quant a ser respectuosos amb el medi ambient. 

o Planxes llises de porexpan d’alta densitat sense encadellar. Aquest sistema requereix 
la col·locació d’una làmina de plàstic damunt de l’aïllament per evitar la creació de 
pont tèrmics i acústics, al poder penetrar el morter de ciment fresc per les escletxes 
que quedes entre planxa i planxa. 

o Planxes llises de porexpan encadellades que es solapen unes amb altres pel lateral. 
o Planxes amb teutons per guiar el tub a la distància adequada i serveix de sistema de 

fixació. Encara que les tensions del tub al venir enrotllat de fàbrica fan necessari de 
vegades la utilització de grapes de fixació. Els models normals permeten distàncies 
de separació entre tubs de 8, 16, 24, 32 cm; o 5, 10, 15, 20, 25 i 30 cm. 

o Planxes especials de molt alta densitat amb grapes rígides de clorur de polivinil o de 
polietilè per suportar pesos importants. 

o Planxes en rotllos que incorporen làmines de paper Kraft, film d’alumini i film de 
polietilè. Sense teutons i amb solapes adhesives a un lateral per fixar unes bandes 
amb les altres. 

o Planxes de petit gruix i de mol altra densitat per a llocs on tenim limitada l’altura. 

 

- Sistemes de fixació 

Al desenrotllar la canonada sobre l’aïllant base és necessari fixar-la al mateix temps. Qualsevol 
sistema de fixació del tub a l’aïllament pot ser vàlid sempre que no es provoquin friccions que 
puguin deteriorar les parets del tub als seus esforços de dilatació i contracció, degut als habituals 
canvis de temperatura. 
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o Fixació amb malla de vares d’acer i llaços: consisteix en col·locar una malla de 
vares d’acer electrosoldades sobre la capa d’aïllant i fixar les canonades mitjançant 
llaços no metàl·lics. 

o Fixació amb guies i grapes: amb tacos i cargols al forjat, es fixen sobre l’aïllament 
base unes guies metàl·liques o de plàstic que porten incorporades unes grapes que a 
la vegada serveixen per la fixació de la canonada. 

o Fixació amb grapes: consisteix en unes grapes que es rosquen sobre l’aïllament i en 
les que s’encaixa posteriorment la canonada. Aproximadament s’ha de col·locar una 
grapa per cada metre lineal, i de 2 a 3 grapes en cada canvi de direcció de 90º i de 3 
a 4 grapes quan el canvi de direcció és de 180º. 

o Fixació amb grapes arpó: les grapes es col·loquen amb una eina especial i al mateix 
temps que es desenrotlla el tub. Aquest sistema permet una posició més alçada dels 
operaris, el que disminueix la fatiga al treball. 

o Fixació incorporada a l’aïllament: les planxes incorporen uns teutons entre els que 
s’encaixa el tub. No obstant, a vegades s’ha de complementar l’ancoratge amb 
alguna grapa, sobretot en les corbes de 180º, ja que aquí de vegades el tub tendeix a 
aixecar-se 

 

- Banda perimetral 

És una banda de material aïllant que separa la llosa de morter i l’enrajolat de les parets, 
aconseguint que aquest sigui un paviment flotant, facilitant la dilatació del mateix i pal·liant 
l’efecte de fuga de calor degut al pont tèrmic del terra amb les parets i tancaments laterals. La 
temperatura de treball dels sistemes radiants no implica risc de trencament de l’enrajolat per 
efectes de dilatació. El material per la banda perimetral pot ser poliuretà, poliestirè expandit o 
algun altre material aïllant. El seu gruix no acostuma a ser superior a 10 mm i la seva altura de 
10 a 16 cm. 

 

- Distribuïdor 

Com el seu nom indica la seva missió és la de distribuir l’aigua de la canonada general que porta 
l’aigua calenta o freda a cada un dels circuits emissors, normalment dividits per habitacions, i 
recollir l’aigua dels circuits per tornar-la per una canonada general al generador. El distribuïdor 
està compost de dos canonades horitzontals paral·leles subjectes a la paret mitjançant un suport. 
A aquestes canonades anomenades col·lectors se’ls acoblen en derivació vàlvules, detentors, 
purgadors, termòmetres, aixetes de buidatge i cabalímetres, i d’aquí parteixen els tubs cap al 
terra. Un dels tubs col·lectors és el d’anada i l’altre el de retorn. 

Els distribuïdors han de portar un detentor per circuit per a què es pugui regular el cabal de pas a 
cada un d’ells, realitzant un equilibrat hidràulic de la instal·lació. També han d’incorporar una 
vàlvula micromètrica per a cada circuit per a què l’usuari pugui connectar o desconnectar la 
calefacció a les diferents zones o habitacions a les que correspon. 

Altres dispositius imprescindibles que ha d’incorporar el distribuïdor són els purgadors. Aquests 
elements permeten l’evacuació de l’aire de les instal·lacions, i poden ser manuals o automàtics, 
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s’ha de col·locar un a la sortida i l’altre al retorn, o almenys un al col·lector que estigui situat 
més alt, que serà preferiblement el de retorn. 

A cada un dels tubs col·lectors, amb l’objectiu de poder independitzar-los de la resta de la 
instal·lació, se li connecten unes claus d’esfera, una a l’entrada del col·lector d’anada i una altra 
a la sortida del de retorn. 

 

3.3.4.3.8. Tipus de circuits i les seves variants 

La distribució de els canonades no pot ser aleatòria. S’ha de procurar que la disposició de les 
canonades embotides en la capa del morter repercuteixi en una repartició homogènia de el calor 
per tota la superfície del terra. Això s’aconsegueix determinant la separació entre les canonades 
i mantenint un mínim gruix de capa de morter per damunt de les canonades (recomanable 4 cm). 
La separació entre les línies de les canonades està determinada segons les necessitats 
energètiques dels espais climatitzats. Les canonades s’estenen formant serpentins o espirals, 
normalment amb tres formes bàsiques: 

o Distribució amb serpentí simple 
o Distribució amb doble serpentí 
o Distribució en espiral 

 

- Distribució amb serpentí simple 

Consisteix en distribuir el tub tal i com es mostra en l’esquema següent formant línies 
paral·leles d’anada i tornada mantenint la separació entre elles. És la forma més fàcil, però per 
separacions entre línies inferiors a 24 cm les corbes de 180º presenten dificultats d’execució.  

 

 

Figura 3.3.4.3.8.1.: Esquema de distribució en serpentí simple 
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Aquest sistema és el més senzill però presenta l’inconvenient que es calenta més la solera al 
començament que al final del recorregut, per la qual es creen petites diferències de temperatura 
en l’habitació. Malgrat tot, les diferències són menors que en la calefacció per radiadors. 

 

- Distribució en doble serpentí 

Consisteix en anar intercalant una línea d’anada amb una de tornada. Al desenrotllar el tub es 
realitza una filera, es fa una corba de 180º deixant al mig tres vegades la distancia de separació 
entre tubs que ha de queda al final, per poder intercalar dos noves línees a la tornada, es torna a 
tirar una altra línea i de nou una corba de 180º, aquesta vegada deixant només una distància de 
separació, i així repetidament. El següent esquema mostra aquest tipus de distribució: 

 

 

Figura 3.3.4.3.8.2.: Esquema de distribució en doble serpentí 

 

- Distribució en espiral 

Consisteix en distribuir el tub des dels límits exteriors cap al centre de l’habitació. Tal i com es 
veu a l’esquema següent deixant entre línies paral·leles dos distàncies de separació per poder 
tornar amb el tub per entre cada dos línies i que al final totes les línees tinguin la mateixa 
distància unes de les altres. Una vegada s’arriba al centre es fan dos girs de 180º i se surt pel 
mig de l’espai que s’ha deixat. L’espiral ha de seguir trams paral·lels a la forma de l’habitació 
encara que sigui irregular. És el mode de distribució que millor homogeneïtza la temperatura de 
la superfície radiant, doncs es va intercalant els primers tubs d’anada amb els últims de tornada: 
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Figura 3.3.4.3.8.3.: Esquema de distribució en espiral 

 

 

3.3.4.3.9. Per què utilitzar el sistema de terra radiant? 

Segons sembla el terra radiant té un ventall molt gran d’avantatges respecte els altres sistemes, i 
per resumir-les totes juntes s’ha creat aquest subapartat on podem dir que les diferències 
fonamentals amb la resta dels sistemes de calefacció són les següents: 

1- La temperatura de treball de l’aigua està entre 30 i 50ºC, no superant mai els 55ºC. 
els sistemes de radiadors funcionen amb aigua entre 70 i 90ºC. això permet utilitzar 
generadors de calor de baixa temperatura com poden ser les bombes de calor o els 
panells solars, així com qualsevol tipus de caldera elèctrica, de gas o gasoil, evitant 
el risc de cremades. 

2- En un local calefactat per aquest sistema la temperatura és molt més uniforme. No 
existeixen zones fredes i zones calentes com succeeixen en calefaccions per aire o 
per radiadors, on les zones pròximes als emissors estan més calentes que les 
llunyanes o que els pròximes a les finestres, formant-se a més a més bosses d’aire 
calent als sostres. Les asimetries radiants provocades per grans finestrals poden ser 
compensades amb un augment de la densitat dels tubs embotits en les zones on es 
trobin les superfícies amb finestres. 

3- L’absència en parets i sostres d’emissors de calor permet més versatibilitat en les 
propostes de decoració i disposició del mobiliari augmentant el confort visual i 
l’estètica. 

4- La velocitat de circulació de l’aire no supera els 0,05 m/s de manera que no hi ha 
moviments de pols ni ennegriments de parets i cortines. A més a més, per aquest 
motiu s’evita la sensació desagradable de corrents fluctuants d’aire. Els anomenats 
radiadors que es col·loquen a les parets només irradien entre un 10 i un 30% de la 
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seva potència calorífica, la resta de l’emissió la realitzen per convecció. En una 
superfície radiant la radiació representa més del 60% de la seva potència calorífica. 

5- Des del punt de vista de la salut disminueix la probabilitat de contreure afeccions 
respiratòries al no existir pràcticament corrents d’aire i no influir de  manera 
important a la humitat relativa, ja que es treballa amb una temperatura seca de l’aire 
ambient de almenys dos graus per sota respecte altres calefaccions. En vivendes i 
escoles de bressol amb nenes, aquests contreuen menys refredats ja que bona part del 
temps el passen a terra. Evita el mal de cap i atordiment provocat per aire 
excessivament calent al voltant del cap, ja que es mantenen els peus calents i el cap 
serè. 

6- En locals amb sostres alts com esglésies, auditoris, teatres, cinemes, etc, l’estalvi 
energètic és substancial, ja que es treballa amb una temperatura de l’aire ambient 
inferior almenys en 2ºC als sistemes que utilitzen exclusivament aire com a vehicle 
portador de calor. Cal tenir en compte que en aquests edificis el volum a tractar és 
molt elevat i per circulació natural s’acumula en les zones més altes de l’edifici que 
justament és on no s’aprofita. 

7- Un sistema radiant compleix millor que cap altre amb les condicions interiors de 
benestar tèrmic establertes al RITE en la seva ITE 02.2.1, en el que es fa referència 
al gradient tèrmic segons l’alçada i la velocitat de circulació de l’aire. 

8- Tenint en compte el interval de temperatures ambient de 20 a 28ºC el cos humà 
bescanvia un 30% de calor per convecció, un 40% per radiació i un 25% per 
evapotransmissió. De manera que escalfant o refredant superfícies grans s’augmenta 
l’eficàcia dels bescanvis entre el cos i l’entorn. 

 

3.3.4.3.10. Cost de la instal·lació 

Segons s’ha calculat en el dimensionament de la instal·lació efectuat en els Càlculs, la 
implementació d’aquest sistema de climatització o millor dit de calefacció suposaria un total de 
12.815,86 € on la selecció dels col·lectors ha estat: 

o 1 de 3 sortides de la marca Barbi. 
o 1 de 6 sortides de la marca Barbi. 
o 1 de 7 sortides de la marca Barbi. 
o 1 de 9 sortides de la marca Barbi. 

 

3.3.4.4. Refrigeració per fan-coils 

El fan-coil és un sistema de condicionament i refrigeració tot i que també podria arribar a 
funcionar en calefacció però perdent la seva gran eficiència i confort en refrigeració. Resulta 
beneficiós per economitzar el màxim d’espai ja que no és un sistema centralitzat que requereix 
de grans superfícies per instal·lar els seus equips. Per fer-nos una idea podríem fer una analogia 
amb els sistemes multisplits ja que aquests també es col·loquen en cada dependència a la part 
superior de la mateixa. 

Al utilitzar-se únicament en mode refrigeració no es col·locaran en les cambres de bany, ja que 
no es recomanat la instal·lació d’aire condicionat a aquestes dependències. 
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3.3.4.4.1. Característiques 

Com s’ha dit, el funcionament d’aquest sistema és semblant al del multisplits, ja que les unitats 
individuals, en aquest cas fan-coils, es situen en cada dependència i s’alimenten mitjançant 
canonades d’aigua refredada d’una temperatura d’uns 7-12 ºC mitjançant una central tèrmica, i 
en aquestes unitats individuals entra l’aire de la dependència el qual és tractat i impulsat amb un 
ventilar al local a través d’un filtre. D’aquesta manera l’aire es refreda i és enviat a l’ambient 
transmeten el calor que contenien a l’aigua que retorna seguint el circuit fins a la central tèrmica 
on tornarà a ser refredat. 

Dit d’una altra forma, el sistema central està carregat amb aigua a la seva instal·lació fins als 
fan-coil i la circulació d’aquesta aigua freda pels fan-coils és la que distribueix el fred per totes 
les habitacions o dependències.  

Per aquest motiu no és un sistema que s’utilitzi en general com a calefacció ja que funciona 
semblant als multisplits però amb menys rendiments. Però en funcionament com a refrigerador 
els fan-coils ofereixen un confort més elevat i economitzat obtenint un aire fred impulsat sec  i 
net. 

 

3.3.4.4.2. Fonts d’energia 

Aquest sistema funciona mitjançant una central tèrmica reversible o no com pot ser una bomba 
de calor o un refrigerador. S’ha de tenir en compte tan en com en l’altre que el que s’ha de 
refreda o climatitzar és un sistema de canonades d’aigües i no d’aire. 

 

3.3.4.4.3. Característiques constructives 

Per dimensionar aquest sistema i amb l’ajuda dels plànols, comencem amb la disposició de la 
central tèrmica i dels diferents fan-coils tenint en compte les càrregues tèrmiques que han de 
poder aportar cadascun. Una vegada sabuda la seva ubicació es dissenyarà l’extensa de les 
canonades deixant les puntes obertes allà on hi vagin els fan-coils per a la seva posterior 
col·locació. 

Tant la central tèrmica com els fan-coils es col·loquen una vegada la vivenda està acabada i 
pintada. 

Cada fan-coil té un control individual de temperatura de manera que deixa passar més o menys 
cabal d’aigua per climatitzar la dependència, a més té un control amb diferents velocitats pel 
ventilador del fan-coils. 

 

3.3.4.4.4. Elements de la instal·lació 

Per a la realització de la instal·lació no es necessiten gaires elements, ja que es tracta d’una 
instal·lació senzilla. Únicament és precís disposar, sense tenir en compte la caldera, de: 
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o Canonades de 3/4” de diàmetre per tota la instal·lació, ja que els fan-coils utilitzats 
no són d’elevades potències. 

o Fan-coils.  
 Termòstat. 
 Filtre. 
 Intercanviador de calor. 
 Ventilador. 

 

3.3.4.4.5. Cost de la instal·lació 

Segons s’ha calculat en el dimensionament de la instal·lació efectuat en els Càlculs, la 
implementació d’aquest sistema de refrigeració suposaria un total de 7305,60 € que fa que sigui 
un cost final més que raonable. 

 

3.4. Selecció i justificació del sistema de climatització 

Una vegada descrits i estudiats tots els paràmetres de valor dels diferents sistemes de 
climatització estudiats en l’apartat anterior s’ha de determinar mitjançant comparacions quin o 
quins sistemes es seleccionen per aportar unes millors característiques de confort a la vivenda 
amb un cost de la instal·lació raonable. 

En l’aspecte econòmic, tots els sistemes necessiten d’una inversió inicial més o menys 
equitativa excepte la refrigeració per fan-coil que suposa un cost d’un 40% menys que la resta 
de sistemes. Però aquest sistema hauria d’estar combinat amb el sistema de calefacció per 
radiadors o per terra radiant (s’ha determinat que terra refrescant no és una bona solució), ja que 
no tindria sentit dotar la vivenda d’un sistema de refrigeració i no d’un de calefacció que 
justament és on, al llarg de l’any, es necessita més energia tèrmica per mantenir la vivenda 
confortable tèrmicament. 

Econòmicament, i en el sistema de climatització mitjançant multisplits s’ha de tenir en compte 
que en el mateix pressupost hi va inclosa la bomba de calor aire-aire que serà la font de 
generació tèrmica que alimenti el circuit, però també és veritat que es necessitaria d’una altra 
font de generació tèrmica independent per alimentar la producció d’ACS ja que la bomba de 
calor aire-aire no reuneix les característiques per fer-ho. En canvi, en els altres sistemes 
(radiadors, radiant i fan-coil) al funcionar mitjançant l’energia tèrmica aportada en l’aigua que 
circuli pels seus circuits es tindrà la possibilitat de combinar la mateixa font de generació 
tèrmica per climatització i producció d’ACS amb la conseqüent reducció de costos i d’espai. 

I en l’aspecte confortable i començant pel sistema de calefacció per radiadors podem dir que 
queda descartat per ser el sistema escollir per la implementació a la vivenda ja que aporta un 
confort molt reduït amb un consum molt elevat per conseqüència de les elevades pèrdues i les 
males distribucions de calor que aporta dins la vivenda.  

Per la seva banda el sistema de multisplits obté un confort en calefacció semblant al de 
radiadors tot i que amb un consum molt menor gracies a la bomba de calor que porta 
incorporada, i amb la possibilitat de ser reversible i actuar també com a refrigerador podent 
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aportar tot sol les càrregues tèrmiques necessàries totals al llarg de l’any per poder gaudí d’una 
bona temperatura interior. 

El sistema de terra radiant és sens dubte el sistema de calefacció que més s’adapta al confort 
ideal amb unes característiques envejables, ja que a més el sistema que menys consum obté 
gracies a la seva baixa temperatura de confort i a les més que notables reduccions de pèrdues de 
calor respecte els altres sistemes. Aquest sistema és el més indicat si es vol obtenir un confort 
envejable. 

I per últim, el sistema de refrigeració mitjançant fan-coils aporta un millor confort en aspecte de 
refrigeració que el sistema per multisplits obtenint també un consum baix semblant a aquest, ja 
que també funciona mitjançant refrigerador o bomba de calor. 

Per tant, havent descartat el sistema de calefacció per radiadors i tenint la intenció d’obtenir el 
màxim confort durant tot l’any cosa que vol dir que es vol intentar escalfar la vivenda durant el 
hivern i refredar-la durant l’estiu, obtenim dos possibles models de sistemes de climatització: 

o Terra radiant + fan-coils. 
o Multisplits. 

Veient aquests dos possibles models, ens quedem amb el sistema de terra radiant més fan-coils 
per climatitzar la vivenda perquè tant un com l’altre aporten un confort tèrmic excel·lent que no 
es podria obtenir mai amb el sistema de multisplits. És veritat que aquesta elecció suposa un 
increment d’uns 7700 € respecte el sistema  de multisplits però veient les diferències de qualitat 
sobretot en termes de calefacció que és on realment necessites invertir la major part del consum 
anual de climatització i les diferències de consums o de pèrdues que suposen al llarg dels anys, a 
més de gaudir del seu gran confort s’haurà de pagar unes tarifes més reduïdes que suposaran que 
al final aquests 7700 € s’acabin reduint en gran part o fins i tot amortitzant. 

 

3.5. Estudi d’alternatives proposades per la generació tèrmica 

En aquest apartat s’avaluaran diferents sistemes capaços de generar i transmetre a la vivenda les 
necessitats tèrmiques que requereix. De entre els diferents sistemes n’hi hauran tan de caràcter 
renovable com de caràcter convencional a partir de combustibles fòssils que s’estudiaran 
únicament per comparar l’efectivitat econòmica i de consum, tot i que finalment es donarà 
major importància a les fonts d’energies renovables per poder assegurar una sostenibilitat 
mínima en les despeses de la vivenda. 

Abans de començar a estudiar les diferents alternatives proposades, i amb l’objectiu final de 
donar prevalença a les fonts d’energies renovables, es farà una petita introducció al que són les 
energies renovables en si per tenir clar en què consisteixen. 

 

3.5.1. Introducció a les energies renovables 

Les energies renovables es caracteritzen perquè són fonts d’energia que d’una manera natural i 
periòdica es posen a disposició de l’home. És a dir, es renoven de forma continua i tenen un 
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comportament oposat al dels combustibles fòssils que s’extingeixen en un termini de temps més 
o menys llarg. 

Es consideren energies renovables aquelles que tenen el seu origen en la radiació solar. Això 
significa que no només és renovable l’energia solar produïda directament per la radiació de la 
llum sinó que també són energies renovables, desencadenades per l'escalfament de la superfície 
de la terra, l’energia hidràulica i l’eòlica. Tanmateix, es solen considerar energies renovables les 
que aparentment són inesgotables a l’estar causades per fenòmens físics de gran envergadura 
com la geotèrmica i les marees, tot i que no s’acostumen a classificar directament com a 
renovables sinó com a alternatives. 

Un dels grans problemes de la humanitat actual és la seva dependència als combustibles fòssils, 
ja que provoquen un fort impacte ambiental a més de diversos trastorns econòmics. El repte està 
en aconseguir un increment en l’ús de les energies alternatives i renovables que permeti anar 
substituint paulatinament aquests combustibles o disminuir-ne el seu ús, o si més no, reduir-ne 
la seva dependència. El principal avantatge de les energies renovables és el seu menor impacte 
ambiental ja que redueix el nombre de contaminants a l’atmosfera però, a més, la seva 
distribució territorial és més dispersa i menys concentrada. 

L’encariment del petroli i els seus derivats ha evidenciat amb més força que mai la dependència 
que pateixen la majoria de països respecte a aquest combustible fòssil, i totes les mirades ara 
van dirigides cap a les energies renovables (més econòmiques i estables), que són inesgotables a 
escala humana degut a que la seva font d’emissió és el Sol. 

Aprofitar els recursos naturals com el vent o el Sol per produir energia afavoreix la conservació 
del medi ambient. Entre les principals avantatges, una de les més rellevants és que les energies 
renovables no produeixen emissions de CO2

Un altre avantatge, en aquest cas referit al camp socioeconòmic, és que les energies renovables 
són autòctones i no depenen d’un comerç focalitzat com passa amb el petroli. Països de clima 
semblant a l’espanyol amb Sol i zones de vent importants podrien minimitzar així la seva 
dependència econòmica de l’exterior i afavorir el desenvolupament de tecnologies pròpies. 

 o altres gasos contaminants a l’atmosfera, quelcom 
que si que passa amb els combustibles fòssils com el petroli, el carbó o el gas natural. A més a 
més, no generen residus de difícil tractament com passa amb l’energia nuclear. Com a dada, 
l’estudi del IDEA (“Impactes Ambientals de la Producció Elèctrica”) de l’any 2000, indica que 
la generació d’1 kWh en una planta de carbó produeix un dany entre 250 i 350 vegades superior 
al d’1 kWh en una petita central hidroelèctrica. 

A l’estat espanyol, segons dades del 2008, es van arribar a generar 65268 GWh d’electricitat 
essent un 23,4% de l’electricitat total generada. Aquest 23,4% el formen: 

o Hidràulica: 39,6% 
o Eòlica: 50,8% 
o Solar: 4,4% 
o Biomassa: 3,7% 
o Residus sòlids urbans: 3,5% 

Cal tenir present, que hi han energies renovables (com és el cas de l’energia solar tèrmica en 
vivendes) que no s’utilitzen per produir electricitat sinó per generar calor, i que per tant no estan 
representats en aquests percentatges. 
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3.5.2. Alternatives proposades 

Abans de decidir quines alternatives podrien ser útils per a la producció de dita energia cal fer 
un petit recordatori de què han de ser capaces d’aportar en termes calorífics i a quin medi ho han 
de transmetre. 

Per una banda tenim l’energia necessària per a la climatització on els sistemes escollits són: 

o Terra radiant. 
o Fan-coils. 

Aquests, són sistemes que la seva font de calor haurà de ser capaç de transmetre el calor produït 
a l’aigua que recorrerà pe seu interior tenint en compte que la temperatura requerida serà d’uns 
40ºC pel terra radiant i al voltant de 10 ºC pels fan-coils.  

Per l’altra banda tenim el cas de l’energia necessària per escalfar l’ACS contingut en 
l’acumulador situat en la planta soterrani tal com indiquen els plànols. Això vol dir que la font 
de calor escollida haurà de ser capaç de transmetre el calor produït a l’aigua continguda en 
l’acumulador d’ACS, tenint en compte que la temperatura requerida de l’ACS serà d’uns 60ºC. 

El que es vol, per tant, és dissenyar una instal·lació única que pugui fer front a les dues 
demandes d’energia tèrmica de la vivenda (climatització i ACS), ja que això suposaria una bona 
reducció de la inversió requerida.  

Però, primer anem a definir quines seran les alternatives a escollir i a descriure-les, i una vegada 
descrites ja estarem en plenes condicions de poder escollir quina o quines fonts d’energia són 
les que millor encaixen per a aquesta vivenda. I tenint en compte el CTE que obliga a disposar 
d’energia solar tèrmica per la producció d’ACS, les alternatives que s’han seleccionat per portar 
a terme aquestes funcions i que s’han cregut que són les més adients són: 

o Instal·lació solar tèrmica 
o Caldera de pellet 
o Caldera de baixa temperatura 
o Caldera de condensació 
o Bomba de calor 

La instal·lació solar tèrmica i la caldera de pellets són considerades fonts d’energia renovable. 
Per una banda la instal·lació solar tèrmica és obvi que és totalment renovable, tal i com s’ha 
definit, també, en la introducció a les energies renovables. En el cas de la caldera de pellets, 
funciona o és com una caldera de biomassa, i en la seva descripció s’explicarà el perquè del seu 
caràcter renovable. 

Les calderes de baixa temperatura i de condensació produeixen energia mitjançant els 
combustibles fòssils de gasoil i gas respectivament. Aquestes calderes, tot i provenir de 
combustibles fòssils, són calderes d’alt rendiment podent arribar fins i tot al 109% la caldera de 
condensació i fins al 94% la de baixa temperatura. Com s’ha dit aquestes calderes al funcionar 
mitjançant font no renovables no s’implementaran però gracies al seu estudi podrem comparar 
l’efectivitat econòmica sobretot de la caldera de pellets que és l’alternativa renovable a aquestes 
dues calderes. 
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Per últim tenim la bomba de calor. En la introducció de les energies renovables s’ha definit com 
una font d’energia alternativa, ja que no emet gasos d’efecte hivernacle (excepte els necessaris 
pel seu consum d’energia elèctrica), però tampoc s’alimenta directament o indirectament de 
l’energia produïda pels efectes del Sol. Tot seguit en les descripcions, s’ampliarà la seva 
definició i les seves característiques bàsiques. 

Com es pot apreciar, i tal com s’explicarà més detalladament en les descripcions de les 
alternatives, la única font de calor reversible (útil per escalfar i refredar) per utilitzar en els 
sistemes de climatització és la bomba de calor i per tant és el que s’hauria d’aplicar 
conjuntament entre el terra radiant i els fan-coils. 

També s’ha arribat a contemplar la possibilitat d’afegir un refrigerador a les alternatives que 
únicament serveixen per produir fred i calor i obrir una mica més el ventall de possibilitats, però 
això suposaria fer el dimensionament d’una altra instal·lació. I partint de que la bomba de calor 
funciona com un refrigerador però amb la possibilitat de ser reversible en calor/fred i amb uns 
costos inicials no molt superiors suposaria una opció totalment descartada des de tots els punts 
de vista. Per tant, la bomba de calor podem dir que serà l’escollida o una de les escollides 
depenen si pel terra radiant i ACS és millor la utilització d’una altra de les alternatives. 

Tot seguit anem a fer els estudis de les diferents instal·lacions alternatives que s’han dictaminat 
per estudiar començant per la instal·lació solar tèrmica, ja que és de caràcter obligatori, sempre 
que es pugui, pel CTE en vivendes de nova construcció. I en cas de que aquesta sigui possible 
les instal·lacions auxiliars s’hauran d’emmotllar a aquesta. Però si aquesta no fos possible cal 
recordar que s’haurà de proporcionar aquest mínim d’energia de caràcter renovable exigit des de 
la caldera de pellet o des de la bomba de calor (tot i que sigui alternativa, seria vàlida en cas de 
que la solar tèrmica fos desestimada). 

 

3.5.3. Descripció de les alternatives proposades 

3.5.3.1. Instal·lació solar tèrmica 

3.5.3.1.1. Generalitats 

Aquest és un sistema totalment renovable que consisteix en aprofitar l’energia tèrmica que ens 
ofereix el sol per produir calor i així escalfar l’aigua mitjançant un acumulador d’ACS. 

Aquest tipus d’instal·lacions són ja molt extenses tant en empreses com en particulars per la 
seva gran rendibilitat, ja que amb una inversió inicial obtens energia gratuïta durant tota la seva 
vida útil i amb un manteniment molt reduït, recuperant la inversió inicial en bastant menys de 
10 anys de mitja. 

Com a descripció ràpida, aquest sistema consta de col·lectors solars que són els encarregats 
d’absorbir les radiacions del sol i transforma-les directament en energia tèrmica mitjançant un 
efecte hivernacle en el seu interior i cedint-la al fluid portador que circula pel circuit primari i 
que és l’encarregat mitjançant un intercanviador de calor de transportar aquesta calor i cedir-la a 
l’acumulador que ja forma part del circuit secundari on les seves funcions són les 
d’emmagatzemar l’aigua calenta i distribuir-la fins als punts de consum. 

En el següent esquema es pot apreciar cada un dels elements: 
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Figura 3.5.3.1.1.1.: Esquema del sistema solar tèrmic. Quadern pràctic d’energia solar tèrmica per a 
instal·ladors 

 

Al ser una font renovable d’energia, la utilització d’energia solar tèrmica estalvia la utilització 
de combustibles fòssils amb les seves corresponents emissions. I a més a més afavoreix a 
l’autogeneració energètica (a més a més econòmica ja que la radiació solar és gratuïta), al nivell 
d’autosuficiència i a millorar la qualitat de vida. 

Tot i això aquest sistema necessita d’un sistema d’energia convencional auxiliar per fer front la 
demanda. Aquest sistema s’ha de dissenyar per cobrir la totalitat del servei, ja que no tots els 
dies tindrem unes característiques climatològiques òptimes. Però aquest sistema auxiliar només 
funcionarà quan sigui necessari i donant prioritat i aprofitant al màxim l’energia solar. 

Aquest sistema auxiliar té totalment prohibit actuar sobre el circuit primari de la instal·lació 
solar tèrmica. 

 

3.5.3.1.2. Objectius de la instal·lació 

El nostre objectiu principal és poder construir un sistema que ens aporti la màxima energia 
possible. Això vol dir que haurem de realitzar el càlcul segons els mesos d’estiu que tot i que és 
l’època de l’any que menys consum necessitem, és quan el rendiment de la instal·lació és més 
elevat. 

Per tant, el nostre objectiu serà crear una instal·lació que sigui capaç de cobrir la totalitat de la 
demanda durant els mesos d’estiu, contemplant fins i tot la possibilitat de crear uns excedents 
per ajudar a escalfar l’aigua de la piscina. Durant la resta de mesos es calcularà l’energia 
obtinguda per la instal·lació però s’ha de tenir en compte que s’haurà de fer ús del sistema 
auxiliar per donar abast a les necessitats. 
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Hem de tenir en compte que si féssim els càlculs pensant en cobrir la totalitat de la demanda 
durant els mesos d’hivern assegurant-nos així cobrir la demanda total de tot l’any, estaríem 
sobre dimensionat la instal·lació i ens els mesos d’estiu obtindríem uns excedents 
desproporcionats que ens farien malbé la instal·lació ja que el fluid caloportador s’escalfaria 
molt i no s’acabaria de refredar començant un cicle viciós que acabaria amb el bon 
funcionament del sistema. 

 

3.5.3.1.3. Descripció de la instal·lació 

La instal·lació solar tèrmica estarà dividida per: 

o Sistema de captació 
o Circuit primari 
o Circuit secundari 
o Sistema de regulació i control 

 El sistema de captació estarà format pels captadors o col·lectors solars connectats en sèrie i que 
seran els encarregats de transformar la radiació solar que els hi incideixi i transformar-la en 
energia tèrmica, de forma que aquesta sigui absorbida pel fluid portador o de treball que circula 
pel seu interior i per tot el circuit primari. 

Els col·lectors solars per la seva part seran del tipus de placa plana que són els mes usuals i 
recomanats per instal·lacions en vivendes unifamiliars. Aquest tipus de col·lectors estan formats 
per: la carcassa, l’aïllament, l’absorbidor i una coberta transparent superior que actua com a 
tancament reduint les pèrdues per radiació i convecció i ajudant així a produir l’efecte 
hivernacle i ajudar a que l’absorbidor s'escalfi més i pugui treballar millor. 

El circuit primari és un circuit tancat encarregat de transportar el calor mitjançant el fluid 
portador cap als intercanviadors de calor, que en el nostre cas en serien dos. Un intercanviador 
serà per l’ACS i l’altre per escalfar l’aigua de la piscina quan hi hagin excedents de calor a 
l’estiu. 

El circuit secundari és el que s’encarrega d’acumular el calor i transportar-lo fins als punts de 
consum. En el nostre cas, igual que amb els intercanviadors, en tindrem dos: un pel consum 
d’ACS i un altre per la piscina. 

El sistema de regulació i control és el que s’encarrega per un costat d’assegurar-se que el 
sistema funciona correctament per absorbir la màxima quantitat d’energia i possible, i per un 
altre costat s’encarrega de protegir la instal·lació de possibles factors com els de 
sobreescalfament o riscs de congelació. 

 

3.5.3.1.4. Condicions generals de la instal·lació 

Condicions generals: 

o Un sistema solar ha de poder subministrar: 
o Optimització de l’estalvi energètic global de la instal·lació conjuntament amb 

els sistemes auxiliars. 
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o Garantir una vida útil i una qualitat suficients. 
o Garantir una seguretat mínima. 

 
o Els captadors solars: 

- Han d’estar homologats per l’estat espanyol i tenir vigent el certificat i el 
número d’homologació corresponent. Se’n pot prescindir en instal·lacions 
petites, de fins a 6 m2

- Han de tenir un rendiment igual o major al 40%, i un rendiment mig al llarg de 
l’any igual o major al 20%. 

, d'equips i kits de muntatges domèstics, degudament 
garantits pel fabricant. 

 
o El fluid portador o de treball: 

- El seu pH a 20ºC de entre 5 i 9. 
- El contingut total en sals solubles serà menor a 500 mg/l. 
- Tindrà una conductivitat menor a 650 µS/cm. 
- El contingut en sals de calci serà menor a 200 mg/l. 
- El seu CO2

- El seu calor específic serà com a mínim de 0,7 Kcal/Kg°C. 
 lliure contingut a l’aigua serà menor a 50 mg/l. 

- Ha de tenir protecció contra gelades. 
 

o L’acumulació: 
- L’àrea total dels captadors haurà de complir 50 < 𝑉𝑉/𝐴𝐴 < 180, sent “V” el 

volum del dipòsit d’acumulació en litres i “A” la suma de les àrees dels 
captadors en m2. El valor de referència serà de 75 litres per m2

 
 de captador. 

o Sistema d’intercanvi: 
- Intercanviador independent: la Pmin es determina en les hores centrals del dia 

suposant una radiació solar de 1000 W/m2

- En el cas de que d’intercanviador estigui incorporat a l’acumulador, la relació 
entre superfície útil d’intercanvi i superfície total de captació serà com a mínim 
de 0,15. 

 i un η de la conversió energia 
solar/calor del 50%, complint-se que P≥500·A. 

 
o Circuit hidràulic: 

- Els trams de canonades horitzontals tindran sempre una pendent mínima de 1% 
en el sentit de la circulació. 

- Tindran protecció extra en les canonades exteriors. 
- La velocitat del fluid serà de 0,3 < 𝑐𝑐 < 1,5 m/s. 

 
o Sistema de control: 

- Inclou un sistema de seguretat contra gelades i sobreescalfaments. 
- També ha de regular i controlar el funcionament dels circuits i sistemes de 

protecció. 
 

o Sistemes de mesura: 
- Com a mínim han d’incloure la temperatura d’entrada de l’aigua freda de la 

xarxa, la temperatura de sortida de l’acumulador i el caudal d’aigua freda de la 
xarxa. 
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Els materials constructius: canonades, acumuladors, connexions, aïllaments, juntes, etc., han 
d'admetre dilatacions i temperatures amb més cicles i variacions que els que pateixen els 
sistemes habituals d’aigua calenta i calefacció. 
 
 

3.5.3.1.5. Aplicació 

Com ja hem dit amb anterioritat el nou CTE obliga a les noves construccions a utilitzar un 
mínim d’energia solar tèrmica per a aquesta finalitat. Aquesta aportació mínima ve determinada 
en tant per cent mitjançant la següent taula, tenint en compte que el sistema d’ajuda no serà 
mitjançant l’electricitat per efecte joule: 

 

 

Tala 3.5.3.1.5.1.: Aportació mínima d’energia solar tèrmica. DB HE4. 

 

Com ja sabem la demanda total d’ACS és de 180 litres/dia, i per tant ara només falta saber la 
zona climàtica en la que es troba el municipi de Premia de Dalt. 

Per trobar la zona climàtica on residirà la vivenda observem que el mateix CTE ofereix un mapa 
estatal indicant les diferents zones climàtiques de tot l’estat espanyol: 
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Figura 3.5.3.1.5.1.: Zones climàtiques d’Espanya. DB HE4. 

 

Tal com indica aquest mapa la zona de Barcelona esta dintre de la zona climàtica II però per 
més aclariment el CTE ofereix un determinat número de diferents municipis dividits per 
províncies on en el qual hi ha el municipi de Premià de Mar que agafarem com a referència i on 
definitivament està situat en la zona climàtica II. Per tant ja sabem que la contribució mínima a 
la que estem obligats és del 30%. 

Aquesta zona climàtica ofereix una mitjana al llarg de l’any d’una radiació global de 3,8 i 4,2 
kWh/m2

 

/dia disponibles. 

 

Taula 3.5.3.1.5.2.: Radiació solar global. DB HE4. 

 

La contribució mínima definida podria ser reduïda o fins i tot eliminada en casos en què sigui 
impossible la instal·lació dels col·lectors solars amb la seva pertinent justificació. 

Alguns dels casos podrien ser: 
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o Quan aquesta demanda energètica ja es cobreixi mitjançant un altre sistema 
d’energies renovables. 

o Quan l’emplaçament de l’edifici no disposi de la suficient accessibilitat al sol per 
barreres externes. 

o Quan existeixin limitacions no esmenables derivades de la normativa urbanística 
aplicable, que impossibilitin de forma evident la disposició de la superfície de 
captació necessària. 

o Etc. 

En tots els projectes és d’obligat compliment dictaminar que es disposa de suficient accés al sol, 
i per això s’ha de fer un estudi de pèrdues per orientació i inclinació i per ombres on els resultats 
han de ser inferiors als límits de la taula següent: 

 

 

Taula 3.5.3.1.5.3.: Pèrdues límit. DB HE4. 

 

En la taula anterior es consideren tres casos: 

o General: quan els captadors estan col·locats amb la seva inclinació pròpia, sense 
tenir en compte les característiques de la teulada. 

o Superposició: quan els captadors estan en contacte amb la superfície que els ha de 
sostenir, és a dir que estan col·locats paral·lelament a la superfície de l’edifici. 

o Integració arquitectònica: quan els captadors substitueixen elements constructius, 
fent així una doble funció. 

En el nostre cas, tenim dos teulades: una orientada al est (la petita) i una orientada a l’oest (la 
gran). Hem de tenir en compte que a la cara oest de la vivenda és on puja la muntanya i per tant 
ens treu hores de sol, cosa que vol dir que la orientació ha d’estar entre el sud i l’est. 

Si féssim la instal·lació segons el cas general de la taula de pèrdues per orientació i inclinació i 
ombres, l’hauríem de realitzar en la teulada oest, perquè si ho féssim en la teulada est cobriríem 
les vistes de les finestres dels dos estudis i això seria d’una gran molèstia. A la teulada oest 
s’haurien de col·locar els captadors de costat en direcció sud, perquè en direcció est es taparien 
els uns als altres. Però al col·locar-se en direcció sud, la alineació dels captadors no 
correspondrien amb cap de les línies principals de l’edifici i això trencaria l’harmonia 
arquitectònica i paisatgística, a part d’un molt difícil ancoratge dels col·lectors. Per tant aquest 
cas queda desestimat. 

En el cas de la integració arquitectònica, no la contemplem ja que els captadors a més a més de 
servir per obtenir energia tèrmica, substituirien la teulada i per tant hauria de tenir una sèrie de 
qualitats que farien encarir de forma excessiva el producte podent perdre, a més, qualitat 
d’aïllament de la teulada que perjudicaria en la climatització de l’interior de la vivenda 
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Per tant, només ens queda el cas de la superposició tot i que no disposem d’uns bons desnivells 
de les teulades: 

o Teulada est: 14,28º 
o Teulada oest: 16,28º, a part té el problema de la muntanya. 

Vist això, en el nostre cas s’ha de fer l’estudi per superposició en la teulada est de la vivenda, 
que precisament és el que s’ha realitzat en els annexos. 

 

3.5.3.1.6. Principals avantatges i inconvenients 

Avantatges: 

o És energia no contaminant i gratuïta. 
o Prové d’una font d’energia inesgotable i per tant renovable. 
o Els sistemes de captació solar són de fàcil manteniment. 
o El cost disminueix a mesura que la tecnologia avança mentre que el cost dels 

combustibles augmenta a mesura que avança el temps. 
o Una bona instal·lació és capaç de ser amortitzada en pocs anys. 

Inconvenients: 

o El nivell de radiació fluctua d’una zona a una altra i sobretot d’una estació de l’any a 
una altra. 

o Per recol·lectar energia solar a gran escala es requereixen grans extensions de 
terreny. 

o Es requereix una forta inversió inicial. 
o S’ha de complementar aquest mètode de convertir energia amb altres instal·lacions. 

Aquestes característiques podríem dir que són els avantatges i inconvenients més genèrics de 
l’energia solar tèrmica, i en general de l’energia solar a seques. Però tal com s’ha demostrat en 
els annexos, la zona on s’haurien de construir els col·lectors solars (la teulada est) contenen un 
inconvenient que fa inútils tots els avantatges de la instal·lació. Aquest inconvenient és el 
rendiment total de la radiació solar. Aquest rendiment representa les pèrdues de radiació que la 
teulada experimenta per culpa de la seva orientació i inclinació, i per la pèrdua de radiació solar 
per culpa de les ombres de la muntanya sobretot però també per la gran quantitat d’arbres que 
conté tota la muntanya. 

Aquestes pèrdues totals fan que es superin les pèrdues màximes admissibles pel CTE, i per tant 
impossibilita la implementació de la instal·lació. Així doncs haurem d’estudiar noves formes 
d’energia per a la producció d’ACS tenint en compte que mínim un 30% de l’energia necessària 
haurà de provenir d’una font energia renovable. 

 



101 
 

3.5.3.2. Caldera de pellets 

3.5.3.2.1. Generalitats 

Les calderes de pellets, són calderes on el combustible és la biomassa. I abans d’explicar el 
funcionament d’aquest tipus de caldera és necessari definir què significa biomassa. 

 

- Biomassa 

La biomassa s’entén com aquell combustible renovable d’origen animal o vegetal compost de 
matèria orgànica, incloent l’aprofitament dels residus forestals i agrícoles. La biomassa és 
formada per llenya, arbustos, residus forestals, restes de poda, residus agrícoles com la palla, 
residus d’indústries de fusta i paper, residus d’explotacions agroramadera, residus sòlids urbans, 
etc. 

La major part d’aquests components es poden utilitzar com a combustibles, ja sigui de forma 
directa (cremant-los) o transformant-los en altres formes de combustibles com biogàs o bio 
combustibles. 

Utilitzar la biomassa com a combustible és un recurs renovable ja que es produeix a la mateixa 
velocitat a la que es consumeix, sempre i quan el consum sigui controlat i s’eviti la 
sobreexplotació dels recursos naturals. 

A diferencia dels combustibles fòssils, la biomassa és respectuosa amb el medi ambient, ja que 
no emet gasos d’efecte hivernacle de forma incontrolada. El que es vol dir amb això és que la 
biomassa quan es combustiona, si que allibera CO2 a l’atmosfera, però és la mateixa quantitat 
de CO2

Per tant, si es consumeix de manera sostenible, el cicle es tanca i el nivell de CO

 que havia absorbit d’ella durant el creixement si es tracta de matèria orgànica vegetal, o 
que havien absorbit les plantes que va ingerir si es tracta de matèria orgànica animal. 

2

 

 a l’atmosfera 
es manté constant, de forma que el seu consum no contribueix en el canvi climàtic. Però no 
només això, sinó que el seu consum substitueix el consum de combustibles fòssils evitant així 
generar emissions que no formaven part de l’atmosfera amb anterioritat i que són les causants 
del canvi climàtic. 

- Comparativa entre biomassa i combustibles fòssils 

Les principals diferencies que podem trobar entre uns i altres són: 

 

Biomassa Combustibles fòssils 
Inesgotable S’esgoten 
És abundat Cada cop n’hi ha menys 

Preus competitius i estables Constant increment dels preus 
Genera llocs de treball locals El benefici va cap a l’exterior 

Emissions nocives pràcticament nul·les Altes emissions de gasos nocius 
Taula 3.5.3.2.1.1.: Principals diferencies entre Biomassa i combustibles fòssils 
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A més a més, l’ús de la biomassa evita la dependència energètica de l’exterior, ajuda a evitar 
incendis als boscos, en el nostre país tenim gran excedent de biomassa, disminueix les 
emissions que creen l’efecte hivernacle i és neta i moderna amb un rendiment elevat. 

Però no tot són aspectes positius. Hem de tenir en compte, però, que les calderes de biomassa 
són més cares que les de combustibles convencionals, però ho contraresten amb el preu 
econòmic de la biomassa que fa que en uns anys es pugui amortitzar la diferència. 

Però la biomassa, com estem veient és un combustible molt global. Dintre de la biomassa, un 
dels combustibles que trobem són els pellets i que són realment el combustible que utilitzarem 
en aquesta caldera. Per tant anem a definir breument què són els pellets. 

 

3.5.3.2.2. Característiques dels pellets 

Els pellets són residus procedents de neteges forestals i industries de la fusta (poden anar des de 
trossos de fusta fins a ossos de pinyol) que són triturats i convertits en encenalls. Una vegada 
aquests estiguin secs per disminuir el nivell d’humitat i les possibles resines, són premsats en 
forma de petits cilindres, tenint un diàmetre d’uns 5 o 6 mm i una llargada de 10 a 25 mm tal 
com veiem en la fotografia següent: 

 

 

Figura 3.5.3.2.2.1.: Fotografia ampliada de pellets 
 

Els pellets són una forma evolucionada de biomassa. Són nets, fàcils de manipular, ocupen poc 
espai i permeten a les seves calderes la capacitat d’auto netejar-se, funcionant així de forma 
autònoma durant hores; només caldria netejar les cendres una o dues vegada a l’any, ja que 
produeixen un cendra menor del 1%. A més a més, com hem dit, són molt ecològics ja que 
donen utilitat a un residu i eviten la tala forestal per a aquests fins. També es poden tenir 
emmagatzemats el temps que sigui necessari, sempre i quan el lloc sigui sec i sense humitat, 
sense que aquests perdin les seves propietats. 

 

- Poder calorífic i densitat energètica del pellet 
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En general el pellet té un pes específic de aproximadament des de 600 fins a 700 kg/m3, i té un 
elevat poder calorífic que pot arribar a les 4200 kcal/kg que són 4.9 kWh/kg arribant a una 
densitat energètica de 3000 i 3400 kWh/m3

S’ha de tenir en compte la qualitat del pellet que és molt important per poder obtenir aquestes 
xifres de poder calorífic i densitat energètica. Per tant s’ha de tenir en compte d’adquirir els 
pellets a través de subministradors amb una certa garantia. 

. 

 

- Comparació del poder calorífic del pellet enfront del gasoil i del gas natural 

El poder calorífic del litre de gasoil per calefacció està entorn dels 10 kWh/litre, que és molt 
semblant al del m3

Per tant, per comparar podem dir: 

 del gas natural. 

o 2 kg de pellet és igual aproximadament a 1 litre de gasoil i a 1 m3

o 1 m
 de gas natural. 

3

Això vol dir que el pellet conté més o menys la meitat del poder calorífic, però com que els 
pellets són molt més econòmics significa que podem arribar a estalviar fins un 40% 
aproximadament de la factura. No obstant, hi ha un altre paràmetre molt important per arribar a 
fer aquests càlculs i que fins ara no havíem tingut en compte. Aquest paràmetre és el rendiment 
de la caldera on la caldera de pellets, tot i tenir un elevat percentatge de rendiment, surt en 
detriment respecte les noves calderes de baix consum de gas i gasoil, com ja hem comentat en 
les alternatives per a la producció d’ACS, obtenint la següent comparació: 

 de pellet és igual aproximadament a 320 litres de gasoil. 

 

Tipus de caldera Rendiment mig 
Pellets 90% 

Baixa temperatura (gasoil) 94% 
Condensació (gas natural) 109% 

Taula 3.5.3.2.1.1.: Comparació de rendiments entre la caldera de pellets i les de combustibles 
fòssils 

 

 

3.5.3.2.3. Objectius de la instal·lació 

A diferència de la instal·lació solar tèrmica, l’objectiu final de la implementació d’aquesta 
instal·lació és la de cobrir la totalitat de la demanda energètica per a producció d’ACS i 
calefacció durant tot l’any. 

Aquesta cobertura total de la demanda significa que amb aquest sistema de producció d’energia 
no seria necessària la complementació amb un altre sistema en funcionament auxiliar, i per tant 
tota l’energia consumida seria provinent d’energia renovable amb una contribució zero a 
l’efecte hivernacle i al canvi climàtic. 
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Per poder cobrir tota la demanda s’haurà de dimensionar la instal·lació de tal manera que pugui 
donar abast a la màxima demanda anual que serà durant els mesos de Gener i Desembre, tal com 
s’ha dictaminat en els càlculs dels annexos. 

 

3.5.3.2.4. Descripció de la instal·lació 

- Components 

Un sistema de caldera de pellets consta de: 

o caldera 
o dipòsit de pellets 
o sistema d’alimentació del pellet 
o centraleta de regulació 
o escalfador o acumulador per ACS (generalment acumulador) 

 

- Principi de funcionament 

Les calderes de pellets requereixen d’un contenidor per a l’emmagatzematge del combustible 
situat a prop d’ella. Des d’aquest contenidor, un alimentador format per un cargol sense fi porta 
el pellet cap a la caldera on es realitza la combustió. Aquest cremador està aprovisionat d’un 
ventilador principal per forçar la combustió i un de secundari (segons el model) per reduir els 
residus que no s’acabin de cremar. Actua per sobrepressió a la càmera i per depressió a la 
xemeneia. 

Posseeixen un automatisme constituït per un termòstat regulador de la temperatura, termòmetre, 
termòstat de seguretat limitador de la temperatura, sistemes de seguretat, advertència, protecció 
i quadre elèctric. Són totalment automàtics, tant en l’encesa com en la regulació de la 
temperatura, cosa que aporten un gran nivell de confort.  

En la figura següent podem veure com són aquest tipus de calderes: 

 

 

Figura 3.5.3.2.4.1.: Imatge d’una caldera de pellets 
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- sistemes de seguretat 

Els dispositius contra el retorn de la flama del cremador cap al dipòsit són elements fonamentals 
per a la seguretat d’una caldera de pellets. El sistema més comú consisteix en col·locar un tram 
de caiguda lliure del pellet entre el transportador sense fi i la caldera. Aquest tram està 
normalment constituït per un tub flexible. Altres sistemes prevenen tancaments talla flames o 
vàlvules en formes d’estrella. 

En cas de tall de subministrament d’electricitat o avaria de la bomba de circulació, el risc 
d’ebullició de l’aigua és molt menor que el de les calderes de fusta, gracies a la petita quantitat 
de combustible present a la vivenda. De totes maneres, ja que en molts casos les calderes de 
pellets estan preparades també per a combustions de llenya per cremar i tenen un intercanviador 
de calor d’emergència, és bona idea enganxar-la a una presa d’aigua freda i instal·lar una 
vàlvula de seguretat tèrmica. 

 

- instal·lació 

Les calderes de pellets de poca potència (cas de vivendes unifamiliars) tenen un dipòsit per al 
combustible de capacitat generalment limitada a un centenar de litres. En els sistemes més 
senzills, aquest contenidor es carrega manualment amb bosses de pellet, i en aquest cas 
l’autonomia de funcionament és d’un dies (sempre tenint en compte les diferencies de consum). 

Per augmentar l’autonomia i, per conseqüent, el confort és oportú preparar un lloc 
d’emmagatzematge en què el pellet es pugui descarregar automàticament des d’un camió 
cisterna.  

Basant-se en el poder calorífic del pellet i en els rendiments de conversió, el consum horari de 
combustible a la potència nominal de la caldera és de aproximadament 0,25 kg/h (0,35 dm3/h) 
per kW. Això vol dir que per a un emmagatzematge de 10 m3

La imatge següent reflecteix com seria el transport amb cadascun dels dos casos: 

, conté aproximadament unes 1500 
hores d’autonomia de funcionament a la màxima potència per a una caldera de 20 kW. Si aquest 
lloc d’emmagatzematge està a prop de la caldera, amb un cargol sense fi en tenim suficient per 
transportar el pellet. Però si aquest lloc està a més de 10 metres de la caldera, el transport es 
podrà realitzar amb alimentadors de cargols sense fi flexibles o amb sistemes pneumàtics. 

 

 

Figura 3.5.3.2.4.2.: Instal·lació d’una caldera de pellet amb cargol sense fi 
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Figura 3.5.3.2.4.3.: Instal·lació d’una caldera de pellet amb extractor pneumàtic 

 

 

- Combustible 

El pellet està disponible al mercat mitjançant: 

o bosses petites de 15 kg utilitzades per petites calderes amb dipòsit de càrrega manual. 
o Bosses grans de 800 a 1000 kg que es poden utilitzar amb la inserció d’un alimentador 

de cargol sense fi o en sistemes 
o A granel, transportat mitjançant un camió cisterna especialment equipat per bombejar 

directament a la zona d’emmagatzematge. 

El sistema basat en la entrega de pellet a granel és semblant al que s’utilitza per al subministra 
de gasoil i per la seva rapidesa i simplicitat és el més adequat per a tots els sistemes de calderes 
grans de pellet. 

El subministra es pot realitzar fins a uns 20 o 30 metres des del lloc on para el camió (en el 
nostre cas tindríem 35 metres des de l’entrada de la parcel·la fins al lloc on aniria la caldera que 
seria al fons del soterrani entrant per la porta del garatge, però el camió sempre podria entrar a 
la parcel·la mitjançant l’asfalt que porta cap al soterrani, per tant no hauríem de tenir cap 
problema). Per evitar la difusió de pols a l’aire, els camions cisterna tenen un dispositiu que 
absorbeix l’aire de la zona d’emmagatzematge durant el bombeig del pellet i el fa circular. 

En aquesta figura mostrem com seria aquest subministra mitjançant el camió cisterna: 
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Figura 3.5.3.2.4.4.: Esquema de subministra de pellet mitjançant un camió cisterna 

 

 

3.5.3.2.5. Principals avantatges i inconvenients 

Avantatges: 

o La biomassa, i en concret el pellet, és una font renovable d’energia i el seu ús no 
contribueix a l’efecte hivernacle. 
o El consum de la biomassa no contribueix a les emissions de diòxid de sofre que són 

la causa de les pluges àcides, ja que contenen una insignificant quantitat de sofre.  
o Dóna utilitat als residus agrícoles i als residus sòlids urbans per a la producció 

energètica, cosa que redueix el problema de la disposició de residus. 
o La biomassa és un recurs domèstic que no està afectat per fluctuacions de preu a 

nivell mundial i no té el perill dels combustibles d’importacions. A més a més del 
seu preu estable, té un preu significativament més reduït. 

Inconvenients: 

o La biomassa té una baixa densitat d’energia (la meitat de la dels combustibles 
fòssils) i això fa que el seu transport sigui més costos i es redueixi la producció 
energètica neta per poder subministrar l’energia necessària. 

o La biomassa produeix una combustió incompleta que produeix partícules de matèria 
orgànica i gasos també orgànics com el monòxid de carboni. 

o Si s’utilitza d’una forma descontrolada podria arribar a convertir-se en una font 
d’energia no renovable (a petites escales, com ja està succeint actualment en parts de 
la India, Sud-americà i Àfrica sub-sahariana). 

o El cost de la caldera és relativament elevat. 
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3.5.3.3. Caldera de baixa temperatura 

3.5.3.3.1. Generalitats 

Aquesta caldera al igual que la de condensació formen les calderes d’alt rendiment (o baix 
consum), essent la nova generació de les calderes de combustibles fòssils. 

Les calderes d’alt rendiment s’han fabricat perquè puguin integrar-se en qualsevol sistema de 
calefacció o producció d’ACS ja instal·lat i poder substituir així les antigues calderes. Aquestes 
calderes permeten, gracies a la seva avançada tecnologia, regular l’aportació de calor al cabal 
d’aigua sol·licitat i a la temperatura exterior, adaptant-se perfectament a cada estat i aconseguint 
una perfecta combustió. Presenten rendiment molt elevats, del voltant del 95% com a mínim. 

D’aquesta forma s’aconsegueix aprofitar al màxim el calor generat, reduint les pèrdues, el 
consum de combustible i les emissions de gasos, proporcionant un estalvi energètic i econòmic 
que oscil·la entre el 20 i el 30% respecte les antigues calderes. I la seva versatibilitat les fa 
idònies per ser complementades amb col·lectors solars tèrmics. 

La caldera de baixa temperatura, en concret, funciona amb gasoil i aconsegueix un rendiment 
estacionari proper al 94% amb el que s’aconsegueix un estalvi de fins el 20% respecte la caldera 
convencional. 

El fet de que siguin de baixa temperatura no significa que no puguin escalfar l’aigua fins els 80 
o 90ºC que són necessaris per a un sistema de radiadors. Són de baixa temperatura perquè a 
diferència de les antigues, poden treballar escalfant l’aigua a baixa temperatura sense perdre 
eficiència ni tenir problemes de corrosió. Poden calenta l’aigua, per exemple, a 40ºC per al seu 
ús sanitari o per la calefacció per terra radiant en mode estacionari, evitant arrancar i parar 
constantment que suposaria un nivell elevat de pèrdues, i presentant un molt alt rendiment. 

 

3.5.3.3.2. Objectiu de la instal·lació 

L’objectiu final de la implementació d’aquesta instal·lació és, com en el cas de la caldera de 
pellet, la de cobrir la totalitat de la demanda energètica per a producció d’ACS i calefacció 
durant tot l’any, per d’aquesta manera poder ser comparada en plenitud de condicions 

Aquesta cobertura total de la demanda no significa, però, que amb aquest sistema de producció 
d’energia no seria necessària la complementació amb un altre sistema, ja que s’ha de recordar 
que el CTE obliga a disposar d’un percentatge de producció d’ACS mitjançant energies 
renovables, principalment solar tèrmica. 

 

3.5.3.3.3. Descripció de la instal·lació 

Una caldera d’aquest tipus y de forma bàsica està composta per: 

o Cremador 
o Depòsit  
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o Sistemes de seguretat 

El cremador és on es combustiona el combustible per tal de produir l’energia calorífica per 
escalfa l’aigua a la temperatura adequada. 

El dipòsit és l’encarregat d’emmagatzemar el combustible per tal de que es pugui disposar d’ell 
quan sigui necessari. Només és qüestió de determinar la mida i col·locar-lo al costat de la 
caldera tenint en compte que ha de tenir un orifici d’uns 25 mm de diàmetre per la seva 
ventilació. Aquests dipòsits poden ser de xapa d’acer tot i que són molt pesats, de polietilè 
d’alta densitat que són els més sol·licitats, o de plàstic reforçat amb fibra de vidre o altres 
material que garanteixin la seva estanquitat tot i que siguin més cars. 

Els sistemes de seguretat es composen bàsicament amb: un termòmetre per mesurar la 
temperatura de sortida de l’aigua, un mesurador de pressió per tenir controlada en tot moment la 
pressió i el bon funcionament de la caldera, un regulador/limitador de temperatura programable 
per obtenir uns millors rendiments, un vas d’expansió per absorbir les variacions de pressió 
produïdes per l’augment de la temperatura i una vàlvula de seguretat per sobrepressió que 
permeti la descarrega d’aigua sempre que la pressió sigui superior a la del treball de la caldera. 

 

3.5.3.3.4. Principals avantatges i inconvenients 

Avantatges: 

o El gasoil conté una densitat energètica alta. 
o El cost de les calderes és relativament reduït. 
o Les calderes tenen un rendiment molt alt, al voltant del 95%. 
o Funcionen amb bons rendiments inclús per les produccions d’energia on es 

requereixin baixes temperatures. 
o Al poder funcionar a temperatures baixes, són calderes aptes per a la utilització del 

terra radiant. 
o Funciona bé com a cogeneració d’energia tèrmica amb el sistema solar tèrmic. 

Inconvenients: 

o El gasoil és un combustible fòssil, causant del canvi climàtic i de la massiva emissió 
de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. 

o El cost del combustible és elevat. 
o És un recurs escàs i d’importació sotmès a fluctuacions de preu a nivell mundial. 

 

3.5.3.4. Caldera de condensació 

3.5.3.4.1. Generalitats 

Aquesta caldera, tal i com s’ha explicat en les generalitats de la caldera de baixa temperatura, 
forma conjuntament amb la de baixa temperatura les anomenades calderes d’alt rendiment o 
baix consum ja explicades. 
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S’anomena condensació al canvi de fase d’una substància d’estat gas a estat líquid. En aquest 
procés s’allibera una certa energia anomenada calor latent. Aquest calor latent alliberat o 
energia és la que s’aprofita en aquestes calderes per augmentar el seu rendiment inclús per sobre 
del 100%. 

Al cremar el gas, es genera una quantitat de vapor d’aigua altament energètic. En les calderes 
convencionals aquest vapor d’aigua s’expulsa junt amb la resta de gasos generats a una 
temperatura que pot arribar als 180ºC. En el cas de les calderes de condensació el que es pretén 
es baixa la temperatura d’aquests gasos perquè es condensin i així aprofitar el calor latent que es 
desprèn. Això s’aconsegueix amb una superfície amplia d’intercanvi en la caldera i amb una 
temperatura de retorn d’aigua baixa, menor als 50ºC. 

Aquest tipus de calderes tenen un rendiment del 110% sobre la quantitat de calor que es pot 
produir a partir del combustible. Aquest calor no compren el calor latent de la condensació dels 
gasos generats en la combustió. I és aquesta la raó per la que aquestes calderes tenen un 
rendiment superior al 100%. 

 

3.5.3.4.2. Objectiu de la instal·lació 

L’objectiu final de la implementació d’aquesta instal·lació és exactament el mateix que la 
caldera de baixa temperatura, la de cobrir la totalitat de la demanda energètica per a producció 
d’ACS i calefacció durant tot l’any, per així poder ser comparada amb la caldera de pellets en 
plenitud de condicions. 

Aquesta cobertura total de la demanda no significa, però, que amb aquest sistema de producció 
d’energia no seria necessària la complementació amb un altre sistema, ja que s’ha de recordar 
que el CTE obliga a disposar d’un percentatge de producció d’ACS mitjançant energies 
renovables, principalment solar tèrmica. 

 

3.5.3.4.3. Descripció de la instal·lació 

Aquest tipus de calderes funcionen de la mateixa manera que les calderes de gas convencionals 
amb una càmera de combustió estanca i una encesa electrònica. 

La seguretat que se li ha d’aplicar a les calderes de condensació són exactament les mateixes 
que les ja explicades per les calderes de baixa temperatura excloent les del dipòsit, ja que les 
calderes de condensació al funcionar amb gas natural no disposen de dipòsit sinó que el gas ve 
proporcionat mitjançant la seva instal·lació de proveïment connectada a la companyia. 

 

3.5.3.4.4. Principals avantatges i inconvenients 

Avantatges: 

o El gas conté una densitat energètica alta. 
o El cost de les calderes és reduït. 
o Les calderes tenen un rendiment molt alt, de fins el 110%. 
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o Funciona bé com a cogeneració d’energia tèrmica amb el sistema solar tèrmic. 
o Poden funcionar bé també a baixes temperatures sobretot, ja que com més baixa 

sigui la temperatura de l’aigua de retorn millor es condensaran els gasos emesos, i 
per tant s’adapta bé a la calefacció per terra radiant. 

Inconvenients: 

o El gas és un combustible fòssil, causant del canvi climàtic i de la massiva emissió de 
gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. 

o El cost del combustible és força elevat. 
o És un recurs escàs i d’importació sotmès a fluctuacions de preu a nivell mundial. 
o Aquestes calderes al reduir la temperatura dels gasos emesos té la particularitat que 

si s’utilitzen per radiadors, al necessitar aquests una elevada temperatura, s’ha de 
garantir que el retorn d’aigua estigui a una temperatura inferior a 50ºC per 
aconseguir el complet refredament dels gasos i la seva condensació. 

 

3.5.3.5. Bomba de calor 

3.5.3.5.1. Generalitats 

La bomba de calor és un sistema que extreu el calor d’una font energètica natural com poden ser 
l’aigua, l’aire o gairebé qualsevol focus de calor, i el transmet a un altre lloc mitjançant 
l’aportació d’un treball. Dit d’una altra manera, el seu procediment per aconseguir energia 
tèrmica està basat en el principi dels refrigeradors, però utilitzant-los al revés, és a dir, absorbint 
el calor de l’exterior per dissipar-lo a l’ambient interior (calefacció). 

Generar calor utilitzant aquests sistema és la forma d’aconseguir energia amb el mínim consum 
ja que extreu l’energia a l’entorn. El calor generat es pot utilitzar per calefacció i/o ACS. 

Com ja hem dit el principi de funcionament és el mateix que s’utilitza en un aparell frigorífic. 
Un refrigerador aconsegueix refredar un espai ja que extreu l’energia de l’aire interior, a baixa 
temperatura, i la cedeix a l’aire exterior, a major temperatura, escalfant-lo. Si s’inverteix el 
funcionament d’un refrigerador, refredant l’aire exterior i escalfar l’interior, s’obté una bomba 
de calor. Per aquesta raó la majoria d’aquests aparells són reversibles i permeten refrigerar a 
l’estiu i calefactar al hivern.  

Com a definició la bomba de calor és la selecció natural quan es vol doble ús per a la font 
d’energia (calefacció i refrigeració). 

L’esquema bàsic d’una bomba de calor és el següent: 
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Figura 3.5.3.5.1.1.: Esquema d’una bomba de calor estàndard 

 

En aquesta figura s’observa que la bomba de calor està en funcionament calefactor. Per estar en 
funcionament refrigerador s’haurien de canviar els sentits dels fluids d’energia absorbida, 
d’energia entregada i del fluid refrigerant de l’interior de la bomba de calor. 

El calor que s’obté al condensador ha de ser igual al calor absorbit per l’evaporador més 
l’energia consumida pel compressor, que és l’únic punt de la bomba on es consumeix energia en 
aquest cas elèctrica, fet que equival a dir que el calor obtingut per la bomba de calor sempre serà 
superior a la que es consumeix al motor que la fa funcionar, o el que és el mateix, el que 
s’aconseguiria per efecte Joule. De la relació existent entre les dues calors s’obté l’anomenat 
coeficient d’operació o coeficient de rendiment (COP) d’una determinada bomba de calor, com 
el quocient entre aquestes dues energies: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 =
𝐸𝐸𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝐸𝐸𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑑𝑑𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑎𝑎

𝐸𝐸𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝐸𝐸𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎
 

Aquest sistema presenta eficiències molt elevades quan la diferència entre la temperatura de 
confort a l’interior de la vivenda i l’exterior és moderada (al voltant de 10ºC). Per això funciona 
molt bé en zones com la mediterrània. 

En aquestes condicions, es pot arribar a aconseguir un COP de fins a 5 treballant en calefacció i 
de 4 en refrigeració. Això significa que per cada unitat d’energia consumida s’obtenen 4 unitats 
d’energia tèrmica. Com es pot comprovar, els rendiments de les bombes de calor són altíssims si 
els comparem amb els sistemes convencionals on com a màxim podrien arribar a 1 com en el 
cas de la resistència elèctrica pura, que equivaldria a dir que tenen un rendiment del 100%. 
Aquesta diferència tant gran de rendiment es pot demostrar fàcilment segons la següent gràfica 
(treballant la bomba de calor en mode calorífic): 
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Figura 3.5.3.5.1.2.: Comparació de rendiments entre bomba de calor i caldera de gasoil 

 

L’energia que consumeix la bomba de calor és elèctrica, i pot provenir de la xarxa o ser 
generada de forma neta i sostenible instal·lant plaques fotovoltaiques. 

 

3.5.3.5.2. Objectiu de la instal·lació 

L’objectiu final de la implementació d’aquesta instal·lació, com en el cas de la caldera de 
pellets, és la de cobrir la totalitat de la demanda energètica per a producció d’ACS i calefacció 
durant tot l’any, però també de poder cobrir la demanda de refrigeració a l’estiu per alimentar 
els fan-coils i obtenint així un gran confort durant tot l’any amb una inversió de únicament una 
instal·lació. 

Aquesta cobertura total de la demanda significa que amb aquest sistema de producció d’energia 
no seria necessària la complementació amb un altre sistema en funcionament auxiliar, i per tant 
tota l’energia consumida seria provinent d’energia renovable o millor dit alternativa amb una 
contribució mínima (consum elèctric) a l’efecte hivernacle i al canvi climàtic. 

Per poder cobrir tota la demanda s’haurà de dimensionar la instal·lació de tal manera que pugui 
donar abast a la màxima demanda anual que serà durant els mesos de Gener i Desembre per 
l’ACS i en les càrregues tèrmiques de calefacció tal com s’ha dictaminat en els càlculs dels 
annexos, ja que les càrregues de calefacció són més grans que les de refrigeració. 

 

3.5.3.5.3. Descripció de la instal·lació 

La bomba de calor està composta per: 
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o Vàlvula inversora de 4 vies: amb 4 connexions connectades, respectivament, a 
l’aspiració i descàrrega del compressor, a l’evaporador i al condensador, damunt les 
quals es modifica la circulació del gas segons l’acció de la bobina. Amb la bobina en 
repòs el compressor aspira gasos des de l’evaporador i comprimeix fins al 
condensador (calefactor). Amb la bobina excitada el circuit queda alterat i el 
compressor aspira del condensador i comprimeix sobre l’evaporador (refrigerador). 
La desconnexió de la bobina retorna el sistema al circuit normal inicial. 

o Evaporador: intercanviador de calor, on el fluid refrigerant que passa a baixa pressió 
absorbeix el calor que circula pel serpentí (calefactor). 

o Condensador: intercanviador de calor, on el fluid refrigerant que passa a alta pressió 
cedeix el calor al serpentí (calefactor). 

o Compressor: aparell que utilitza l’energia mecànica per tal d’augmentar la pressió 
del líquid refrigerant dins de la bomba de calor. 

o Vàlvula d’expansió: vàlvula encarregada d’expandir el líquid refrigerant per tal de 
disminuir la pressió. 

o Refrigerant: fluid que evapora a baixes temperatures però amb gran poder calorífic. 
Transporta el calor des de l’evaporador fins al condensador. 

Com hem especificat, en aquesta explicació l’evaporador i el condensador els hem considerat en 
funcionament calefactor. En funcionament refrigerador simplement s’intercanvien les funcions: 
l’evaporador funciona com el condensadors i el condensador com l’evaporador. 

 

3.5.3.5.4. Classificació 

Les bombes de calor es poden classificar segons el medi receptor i l’origen de l’energia, tenint 
en compte el medi del que absorbeix el calor i el medi receptor. Les més importants són: 

o Bombes de calor aire-aire: són les més utilitzades, principalment en climatització. 
o Bombes de calor aire-agua: s’utilitzen principalment per a la producció d’aigua freda 

per a la refrigeració o aigua calenta per a la calefacció i ACS. 
o Bombes de calor aigua-aire: permeten aprofitar l’energia continguda en l’aigua dels 

rius, mars, aigües residuals, etc. 
o Bombes de calor aigua-aigua: són semblant a les anteriors, excepte en què els emissors 

són radiadors de baixa temperatura, fan-coils o terra radiant. 

Tenint en compte que la nostra instal·lació de climatització és mitjançant terra radiant i fan-coils 
que s’aprofiten de l’energia acumulada en l’aigua, les nostres alternatives per obtenir l’energia 
necessària per a la climatització i ACS seran: 

o Bomba de calor aire-aigua 
o Bomba de calor aigua-aigua 

 

3.5.3.5.5. Bomba de calor aire-aigua 

Aquesta bomba de calor, que podríem anomenar-la convencional juntament amb la de aire-aire, 
ha d’estar situada també a l’exterior de l’edifici i mitjançant un ventilador absorbeix el calor de 
l’aire exterior de l’atmosfera per transportar-lo fins a l’aigua de la instal·lació del terra radiant i 
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ACS (en aquest cas) durant el hivern, i allibera el calor absorbit pels fan-coils cap a l’aire 
exterior a l’estiu. 

Aquest tipus de bombes de calor tenen un COP aproximat de 3 (segons la temperatura de l’aire 
exterior) i un cost inicial bastant reduït ja que només necessiten de la bomba de calor 
pròpiament dita per a la seva utilització. 

Aquesta bomba però comença a perdre rendiment a partir dels 5ºC de temperatura exterior degut 
a que aquesta temperatura és difícil poder absorbir-li el calor necessari per la calefacció i ACS, i 
comença a funcionar malament a partir dels 0ºC degut a que el ventilador i els diferents 
elements es comencen a congelar. Tot i així i al estar situats en una zona mediterrània amb un 
clima temperat i observant les temperatures exposades en la web de meteorologia de Catalunya 
s’observa que poques vegades s’arriben a temperatures tan baixes en el municipi de Premià de 
Dalt i en general a la resta del territori català i espanyol. 

 

3.5.3.5.6. Bomba de calor aigua-aigua 

Aquesta bomba de calor pel nostre cas no l’hem d’entendre com en l’aprofitament de l’energia 
de rius, mars, etc, ja que per la situació de la vivenda no ho permet, sinó que parlem de la 
bomba de calor geotèrmica que està formada per la bomba de calor aigua-aigua més un 
bescanviador de calor terra-aigua format per una canonada d’anada i tornada d’aigua en un 
circuit enterrat en el subsòl. 

Aquest bescanviador de calor terra-aigua aprofitarà el camp geotèrmic de baixa temperatura i la 
seva profunditat de captació serà de com a màxim 100-150 metres. Però anem a veure més 
detingudament com funciona exactament aquesta bomba de calor geotèrmica i les 
característiques de la seva captació d’energia. 

 

- Camp geotèrmic de baixa temperatura 

Una part important de l’energia que prové del Sol arriba a la Terra i és absorbida per l’escorça 
terrestre en forma de calor. La gran massa de la Terra fa que la temperatura del sòl, a partir 
d’uns 5 metres de profunditat, romangui pràcticament constant durant tot l’any. Aquesta 
temperatura varia segons les característiques del terreny i la radiació solar pròpia de la regió. A 
Espanya, que és un país amb radiació solar, la temperatura del sòl a profunditats superiors als 5 
metres és relativament alta (al voltant de 15ºC). 

Podem considerar el subsòl a petites profunditats com una font de calor a 15ºC, totalment 
renovable i inesgotable. Mitjançant un sistema de captació adequat i una bomba de calor es pot 
transferir calor d’aquesta font de 15ºC a una altra de 50ºC, i utilitzar aquesta última per a la 
calefacció domèstica i per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària. 

Si es tracta d’una bomba de calor reversible, el mateix equip pot absorbir calor de l’ambient i 
lliurar-lo al subsòl amb el mateix sistema de captació, pel que el sistema pot ser utilitzat per a la 
climatització. 
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Pel que fa a l’emmagatzematge d’energia tèrmica, la profunditat ideal en aquest tipus 
d’aplicacions és al voltant dels 100 metres. Els canvis en la variació de la temperatura del subsòl 
durant les estacions de l’any es redueixen considerablement a una profunditat de entre 10 i 20 
metres, a major profunditat les temperatures augmenten de mitja 3ºC per cada 100 metres de 
profunditat. 

El rendiment del sistema d’una bomba de calor qualsevol depèn de la temperatura de la font que 
subministra el calor al condensador, i aquí és on aquesta bomba de calor geotèrmica obté un 
major rendiment a la bomba de calor aire-aigua anteriorment explicada. Els sistemes de 
climatització convencionals absorbeixen calor de l’atmosfera que durant  el hivern pot arribar a 
una temperatura inferior als 5ºC i fins i tot als 0ºC. A aquestes temperatures al evaporador li 
costa captar calor i el rendiment de la bomba és molt baix. I durant l’estiu quan fa més calor la 
bomba té que cedir aquest calor a l’atmosfera que pot estar per sobre dels 35ºC, amb la qual 
cosa el rendiment tampoc és gaire bo. 

En canvi, en el sistema de captació geotèrmica disposa d’una font a temperatura constant i sense 
salts tèrmics elevats ja que al hivern parteix d’una temperatura de 15-17ºC per obtenir calor 
enfront dels 0-5ºC de la bomba de calor convencional, i a l’estiu parteix d’una temperatura de 
15-17ºC per cedir-li calor enfront dels 35ºC a la que es pot trobar sotmès la bomba de calor 
convencional. 

El sistema de terra, anomenat bescanviador de calor, uneix la bomba de calor amb el subsòl i 
permet l’extracció de calor o la introducció de fred al subsòl. Aquests sistemes es poden 
classificar generalment com a sistemes oberts o sistemes tancats: 

o Sistemes oberts: s’utilitza aigua existent en el subsòl com a fluid caloportador (per 
exemple, la que prové dels aqüífers). Aquesta aigua es bombeja directament a la 
instal·lació o a través de bescanviadors de calor. 

o Sistemes tancats: consisteix en un circuit tancat d’aigua més un refrigerant que s’enterra 
en el subsòl, transportant el calor del terra a la bomba i al revés. Podem subdividir-lo en 
sistemes tancats horitzontals i verticals. 

En el nostre cas s’hauria d’utilitzar el sistema tancat pel bescanviador de calor ja que la zona on 
està situada l’edifici no disposa d’aqüífers ni de pous. Per tant s’haurà d’estudiar com són els 
sistemes tancats horitzontals i verticals i decidir quin és el més propici per al nostre cas. 

 

- Sistemes tancats horitzontals 

Aquest és el sistema de bescanviador més fàcil d’instal·lar. Consisteix en fer passar els tubs que 
porten l’aigua per climatitzar la casa enterrats entre 2 i 5 metres de profunditat. Degut a les 
restriccions d’àrea a Europa Central i Occidental s’instal·len les canonades de forma 
relativament densa, connectades en sèrie o paral·lel com es mostra a continuació: 
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Figura 3.5.3.5.6.1.: Esquema d’un sistema tancat horitzontal en sèrie i en paral·lel 

 

També hi ha un altre tipus de sistemes, que s’utilitzen principalment a EEUU i són els 
bescanviadors en espiral mostrats a continuació, que consisteixen en fer passar els tubs en 
espiral enterrats un parell de metres com a mínim i que solucionen una mica el problema de 
l’espai, encara que continua tenint els mateixos inconvenients que els altres: 

 

 

Figura 3.5.3.5.6.2.: Esquema d’un sistema tancat horitzontal en bucles o espirals 

 

Aquests sistemes de captació horitzontal presenten una sèrie d’avantatges i inconvenients com 
poden ser: 

Avantatges: 

o Tenen una bona relació cost-prestacions 
o És una instal·lació més senzilla i per tant els operaris no cal que siguin gaire qualificats 

Inconvenients: 

o Es necessita un ús del terreny major i per tant no és recomanat en zones on el cost del 
terreny és elevat 

o El terreny utilitzat queda restringit per a futures obres 
o Hi ha variacions fluctuants en la temperatura del terra segons les estacions de l’any, les 

precipitacions i la profunditat a la que s’ha realitzat 
o El sistema en general té una eficiència menor degut a les fluctuacions 

Aquest sistema com veiem presenta una sèrie d’inconvenients bastant importants contrarestats 
únicament per una inversió inicial força menor respecte el sistema tancat vertical. Però havent 
vist com funcionen les zones de captació i sabent que la nostra vivenda està situada en la 
pendent d’una muntanya i que per tant el terreny no és pla, veiem que aquest sistema no és 
aplicable al nostre cas i per tant anem a explicar el funcionament del sistema tancat vertical que 
és l’únic que podríem arribar a aplicar si volem utilitzar una bomba de calor geotèrmica. 
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- Sistemes tancats verticals 

Degut a que la temperatura a una determinada profunditat (entre 15 i 20 metres) és constant 
durant tot l’any i degut a la necessitat d’instal·lar una capacitat suficient d’intercanvi de calor 
sota una superfície determinada, els bescanviadors de calor terrestres verticals són els més 
adequats en aquestes situacions: 

 

 

Figura 3.5.3.5.6.3.: Esquema d’un sistema tancat vertical 

 

En un bescanviador de calor tipus estàndard, en una perforació s’instal·len les canonades 
plàstiques de polietilè o de polipropilè i l’espai restant de la perforació s’omple amb un material 
que asseguri una conductivitat tèrmica elevada cap al terreny. En la perforació, les canonades 
estan en forma de U i consisteixen en un parell de canonades rectes unides per una corba de 
180º al fons.  

Com en el cas del sistema tancat horitzontal, aquest també té una sèrie d’avantatges i 
inconvenients que són: 

Avantatges: 

o Minimitza l’àrea afectada 
o Necessiten una menor longitud relativa de canonada 
o La temperatura al subsòl es manté constant al llarg de tot l’any millorant els rendiments 

Inconvenients: 

o Majors costos d’instal·lació degut a la perforació 
o Major complexitat de l’obra 

 

- Característiques de l’energia geotèrmica 
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Les aplicacions per utilitzar aquest tipus d’energia s’expandeix a tot tipus d’edificis amb 
demanda d’energia tèrmica per climatització i ACS. Aquest tipus d’instal·lacions ofereix uns 
avantatges tals com: 

o Elevat rendiment energètic respecte a les bombes de calor convencionals i sobretot als 
combustibles fòssils, obtenint així majors estalvis energètics i econòmics. 

o Reducció de les emissions de CO2 ja que només es consumeix la necessària per generar 
l’electricitat que ha d’activar el compressor, i per tant es considera una energia neta. 
Respecte el gas natural que és el combustible fòssil amb menys emissions de CO2

o Es fa ús d’una energia totalment renovable i inesgotable 

, 
s’obté un mínim de 40% menys. 

o La font d’energia és continua i disponible els 24 hores sense dependre del clima, del 
vent o del sol. 

o És una energia útil per a tot el món ja que no està localitzada en països concrets com en 
el cas dels combustibles fòssils. 

o És una energia local assegurant la regularitat del subministrament i de la independència 
externa. 

o La instal·lació d’aquest sistema té una llarga vida útil de entre 25 i 50 anys. 

Amb l’únic inconvenient d’una forta inversió inicial degut a la bomba de calor i a les 
perforacions.  

 

3.6. Selecció i justificació de l’alternativa per a la generació tèrmica 

Una vegada descrites i calculades les diferents alternatives per a produir l’energia tèrmica 
requerida per la vivenda (calefacció/climatització i ACS) és convenient comparar entre elles les 
5 alternatives estudiades (contant com a una els dos tipus de bomba de calor estudiats) per 
treure’n unes conclusions que ens facilitin l’elecció posterior del conjunt de sistema de 
calefacció o climatització i el sistema per produir l’energia necessària d’aquest més la de la 
producció d’ACS. 

Però per comparar-les no les podem escollir de forma aleatòria o comparar-les totes a la vegada, 
ja que no totes tenen unes característiques semblants ni servirien per les mateixes funcions. 

Per exemple, les diferents alternatives les podríem agrupar en 3 grups: 

1. Solar tèrmica: aquesta alternativa no es pot comparar amb cap altra ja que és una 
instal·lació que una vegada realitzada la inversió inicial produirà energia gratuïta 
procedent del Sol fins al final de la seva vida útil. A més a més aquesta instal·lació 
haurà de complementar-se amb una altra alternativa ja que no podrà produir tota 
l’energia necessària. 

2. Caldera de pellet, caldera de baixa temperatura i caldera convencional: l’agrupació 
d’aquestes tres calderes, ja ha estat mencionada amb anterioritat, i té el seu motiu en 
què les tres calderes operen amb el mateix objectiu que és l’objectiu de les calderes 
de antigues: escalfar l’aigua a una temperatura elevada per poder-la utilitzar per ACS 
i calefacció per radiadors d’aigua principalment, tot i que actualment i en concret 
aquestes també es poden utilitzar per al terra radiant ja que aquestes calderes 
modernes estan fetes per poder funcionar a baixa temperatura sense perdre gaire 
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eficiència (on la més apropiada és la pròpiament dita caldera de baixa temperatura 
amb el gasoil com a combustible). 

3. Bombes de calor: el motiu de la seva elecció, lògicament és per la possibilitat de ser 
reversibles i poder escalfar i refredar la vivenda al mateix temps que produir 
l’energia per escalfar l’ACS.  

 

3.6.1. Solar tèrmica 

Desgraciadament, tal com s’ha dictaminat en els càlculs de l’adaptabilitat d’aquesta instal·lació 
a les característiques de la vivenda s’ha arribat a la conclusió que el sistema solar tèrmic no 
ofereix característiques òptimes d’aquest tipus d’instal·lacions degut a la seva poca 
accessibilitat a la radiació solar que la vivenda presenta degut a la seva situació i entorn. 

Això provoca que no pugui ser utilitzada per la seva funció de producció d’energia tèrmica per 
ACS com obliga el CTE i per tant aquest percentatge que s’ha calculat que ha de ser del 30% 
com a mínim de la producció total d’ACS haurà de provenir d’una altra font d’energia 
renovable o alternativa. 

 

3.6.2. Comparativa entre la caldera de pellet enfront la caldera de baixa temperatura 
i la caldera de condensació 

Aquestes tres calderes tenen com a missió aportar les mateixes característiques calorífiques a 
partir de diferents mitjans i diferents instal·lacions que són els que hauran de ser estudiats 
sobretot pel pressupost que reporten, i com s’ha dit aquest és el motiu d’haver dimensionat 
també les calderes de baixa temperatura i de condensació, per saber si la caldera de pellets 
ofereix les suficients condicions òptimes com per poder ser escollida per portar a cap l’aportació 
calorífica. 

Observant la comparació de costos de les tres calderes en els càlculs de l’annex observem que la 
caldera de pellets és la més cara de totes tres per davant de la de baixa temperatura i de la de 
condensació. Tot i així amb poc més de 7 anys i mig la caldera de pellets quedarà totalment 
amortitzada enfront la caldera de baixa temperatura ja que el cost del pellet és bastant inferior 
que el del gasoil. Però no passa el mateix amb la caldera de condensació ja que no es podrà 
amortitzar mai perquè la caldera de condensació a part de ser la caldera més econòmica, també 
és la que necessita d’un pressupost anual menor. 

La caldera de pellets és la única de caràcter renovable i per tant amb possibilitat de ser escollida, 
però per contra tenim que: és una caldera que resulta bastant cara, s’ha de vigilar de mantenir el 
pellet emmagatzemat en òptimes condicions d’humitat perquè sinó el rendiment que se’n podria 
obtenir seria molt dolent augmentant considerablement el cost anual del combustible, té un 
manteniment major pel tema dels residus i cendres que s’obtenen de la combustió i per últim es 
necessita molt espai per poder emmagatzemar el combustible necessari per mig o un any com a 
mínim ja que sinó seria molt carregós haver de reomplir cada dos per tres el dipòsit.  

En definitiva resulta ser una caldera que pot provocar bastants maldecaps a part de ser 
inicialment cara i a la llarga no ofereix unes bones condicions econòmiques, ja que la caldera de 
condensació acaba resultant molt més barata i per tant resulta que la caldera de pellets no acaba 
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de ser una bona alternativa a substituir les calderes de combustibles fòssils. Per tant aquesta 
opció queda descartada, ja que només hagués sigut vàlida si presentés unes condicions molt 
favorables que fessin pensar la possibilitat de proposar dos sistemes diferents de generació 
tèrmica (calefacció i refrigeració per separat), però al no ser aquest el cas ens queda únicament 
la opció d’una de les dues bombes de calor proposades que a més a més ofereixen l’avantatge de 
que apenes necessiten d’un manteniment i ofereixen la comoditat de que no s’han d’anar 
alimentant de combustible. 

 

3.6.3. Comparativa entre les diferents bombes de calor 

Aquest apartat té com a missió comparar econòmicament les bombes de calor aire-aigua i aigua-
aigua.  

I es diu de comparar única i exclusivament els paràmetres econòmics, perquè s’entén que les 
dues bombes de calor ofereixen les mateixes característiques de confort, de resultats tèrmics i 
del seu gairebé nul manteniment. 

És interessant efectuar bé aquesta comparació ja que aquest sistema (una de les dues bombes de 
calor) serà l’alternativa a proposar degut a que la instal·lació solar tèrmica i la caldera de pellets 
han quedat descartades.  

Per poder comparar les dues bombes de calor econòmicament s’efectuarà de la mateixa manera 
que per les calderes de pellet, baixa temperatura i condensació: partint de la inversió inicial per 
cada un dels dos casos i mitjançant la diferència de costos anuals en forma d’energia elèctrica 
consumida. La diferencia de costos anuals vindrà donat pel COP (coeficient de rendiment) de 
cadascuna de les dues bombes de calor, obtenint un cost anual menor aquella bomba que tingui 
un COP més elevat i que segons les definicions donades en l’apartat de l’estudi de les 
alternatives aquesta serà la bomba de calor geotèrmica que parteix d’una temperatura del subsòl 
constant al llarg de l’any d’uns 15-17 ºC. 

Tal com es pot observar en la comparació de les dos bombes en l’apartat dels càlculs de l’annex, 
la bomba de calor geotèrmica requereix d’una inversió inicial molt més elevada deguda a la 
instal·lació del bescanviador, ja que les dues bombes de calor en si juntament amb tots els 
elements que incorporen o han d’incorporar tenen pràcticament el mateix preu, però per contra 
al obtenir un cost anual menor es pot arribar a amortitzar i per tant s’ha de calcular aquest temps 
per poder valorar quina de les dues bombes pot resultar més beneficiosa. 

El temps d’amortització obtingut mitjançant els càlculs corresponents és de 21 anys i mig. 
Realment és un temps d’amortització altíssim, però si considerem que la bomba de calor 
geotèrmica té una vida útil més llarga que la convencional podent arribar fins i tot en el millor 
dels casos als 50 anys pot arribar a semblar raonable escollir la BCG si el propietari no té 
problemes per invertir el capital inicial necessari, ja que acabaria sent una inversió útil i segura a 
llarg termini. Tampoc s’ha de descuidar el valor de la sostenibilitat, on la BCG amb un COP de 
4,7 té un nivell més elevat de sostenibilitat que la bomba de calor convencional (aire-aigua) i 
per tant redueix encara més les emissions de gasos d’efecte hivernacle per efectes del consum 
elèctric. 
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Però, tot i que s’intenti veure amb bons ulls la possibilitat d’escollir la bomba de calor 
geotèrmica, la veritat és que la gran diferencia dels seus respectius costos inicials  i el llarg 
termini d’amortització que requereix fa que sigui difícil que pugui ser l’escollida, i per tant 
l’elecció final del sistema per a la generació tèrmica és la bomba de calor aire-aigua que és de 
lluny la que ofereix unes millors condicions.  

 

3.7. Proposta del sistema de generació i distribució tèrmica 

3.7.1. Proposta de la instal·lació de producció d’ACS 

La instal·lació proposada per cobrir les demandes energètiques del consum d’ACS s’ha 
configurat amb la generació d’energia tèrmica mitjançant una bomba de calor aire-aigua situada 
a la terrassa de la planta baixa i que es connectarà mitjançant canonades d’anada i tornada amb 
l’acumulador d’ACS situat a la planta soterrani tal com marquen els plànols. 

L’acumulador d’ACS tindrà una capacitat de 180 litres que és la quantitat d’aigua calenta que es 
consumirà al llarg d’un dia. Aquest acumulador s’haurà de proveir mitjançant la bomba de calor 
d’una potència de 3,6 kW per cobrir els gairebé 11 kWh diaris necessaris durant els mesos de 
Gener i Desembre que és quan la temperatura de l’aigua freda provinent de la xarxa estarà amb 
una menor temperatura. 

El fet de que l’acumulador i la bomba de calor no estiguin situats un al costat de l’altre suposa 
que s’hagin de connectar mitjançant 46 metres de canonades de 26/32 de diàmetre de PVC amb 
el mateix aïllant utilitzat que per la xarxa d’ACS. 

 

3.7.2. Proposta de la instal·lació de climatització 

La instal·lació que es descriu a continuació es tracta d’un sistema de climatització a partir de 
terra radiant i fan-coils mitjançant l’energia proporcionada per una sola bomba de calor aire-
aigua (la mateixa que la utilitzada per la producció d’ACS) situada a la terrassa de la planta 
baixa, que haurà de cobrir les necessitat de 240 m2

El sistema de climatització de la vivenda esta compost per dos circuits tancats i independents: 
un circuit tancat pel terra radiant i un circuit tancat pels fan-coils, que és també la millor solució 
per utilitzar energies renovables (alternatives en aquest cas), sobretot el terra radiant gracies a la 
baixa temperatura a la que s’utilitza, ja que la temperatura de l’aigua necessària pel terra radiant 
és menor i suposa un consum menor. 

 repartits en planta baixa, planta pis i sota 
coberta i que tindran unes necessitats energètiques màximes de 19,41 kW al hivern en mode 
calefacció. 

La distribució dels tubs pel terra radiant és en espiral ja que és l’opció que distribueix la 
temperatura a l’habitació de forma més regular. Totes les dependències estan formades per un 
circuit excepte: 

o La sala-menjador: s’ha dividit en 3 circuits donada la seva gran superfície i la 
quantitat de metres de canonada que necessita que faria reduir l’eficiència. 
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o La cuina: s’ha dividit en 2 circuits per la mateixa raó, perquè per les necessitats 
tèrmiques s’hauria de fer ús d’una llargada excessiva de canonades amb un sol 
circuit. 

o El dormitori 1: s’ha dividit en 2 circuits pels mateix cas que per la cuina. 
o La cambra de bany 1: s’ha dividit en 2 circuits pel mateix cas que els dos anteriors. 

Per la seva banda s’han col·locat fins a 10 fan-coils tipus cassette repartits per la vivenda de 
forma que sis d’ells estan en la planta baixa, dos en la planta pis i dos en la sota. 

La instal·lació del sistema per fan-coils és molt intuïtiva i segons els càlculs realitzats i els 
plànols es pot observar perfectament quina és la proposta feta per cobrir les necessitats de 
refrigeració. En canvi el sistema per terra radiant és molt més complex i per tant tot seguit es 
resumirà la instal·lació proposada per cobrir les necessitats tèrmiques en calefacció. 

 

3.7.2.1. Instal·lació proposada de terra radiant 

La funció del terra radiant és garantir el confort dels ocupants de la vivenda. Per realitzar el 
disseny de la instal·lació s’ha dividit la vivenda en 24 circuits, que corresponen un a cada 
dependència excepte en els casos anteriors. Aquests 24 circuits es distribuiran mitjançant 4 
distribuïdors o col·lectors situats: 

o 2 a la planta baixa on distribuiran 13 circuits entre els dos. 
o 1 a la planta pis distribuint els 9 circuits de dita planta. 
o 1 a la sota coberta distribuint els 2 circuits restants. 

Aquests distribuïdors o col·lectors estaran situats segons els plànols i disposaran de dues 
vàlvules de tall: una a l’entrada i l’altre a la sortida, i després de cada vàlvula es col·locarà un 
purgador per tal d’eliminar l’aire dels tubs del terra radiant. 

La construcció del terra radiant es descriu a continuació: 

o Panell aïllant per teutons plastificats de la marca Barbi. Té un pas entre tubs de 100 
mm i un gruix de 50 mm (base i teutons). 

o Tubs de terra radiant marca Barbi de 20 mm de diàmetre i de color blanc. La 
instal·lació té una longitud total de 1663 m. 

o Banda perimetral Barbi amb solapa autoadhesiva i retallada. Té una altura de 120 
mm i un gruix de 8 mm, són necessaris 300 m de banda perimetral. 

o Additiu fluïdificant per a morter de la marca Barbi. És un fluïdificant i reductor 
d’aigua per aconseguir formigons resistents i fluids. Es necessiten 60 litres. 

o La capa de morter per sobre dels tubs es farà de 40 mm de gruix. A sobre d’aquesta 
capa es col·locarà una capa de ciment cola de 5 mm i rajoles de gres de 10 mm de 
gruix. 

o Kit de col·lectors per terra radiant marca Barbi per a tubs de 16/20: 
 1 col·lector de 7 sortides 
 1 col·lector de 6 sortides 
 1 col·lector de 9 sortides 
 1 col·lector de 3 sortides 
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Tots ells inclouen detentors incorporats, col·lector també de retorn amb vàlvules 
termoestabilitzables incorporades, dos suports per a col·lectors de terra radiant 1 
¼’’, dos vàlvules d’esfera amb ràcord mòbil i termòmetre, adaptadors per a tubs de 
polietilè reticulat Barbi i dos ràcords amb purgador automàtic i aixeta de buidat. 

o Caixa metàl·lica de la marca Barbi, per a cada col·lector. 

Els càlculs de la instal·lació de terra radiant estan justificats en els annexes, i on els resultats de 
dimensionat més importants són: 

 

Dependència sc (m2) qu (W/m2) D (cm) Mc (m) mdependèndia (l/h) Pc dependència (mmca) 

Menjador 50,35 59 30 241,68 171,15 241,68 

Cuina 25 91 20 163 140,66 179,30 

Rebedor 8,9 105 15 74,8 73,17 78,32 

Dormitori 1 10,05 110 10 120,60 63,59 120,60 

Dormitori 2 10,05 103 15 84,42 63,85 48,24 

Cambra de bany 1 6,6 147 5 151,8 69,75 151,80 

Dormitori 3 10 65 30 48 37,07 48,00 

Cambra de bany 2 4,45 148 5 102,35 63,05 102,35 

Dormitori 4 13 82 30 62,4 70,32 68,64 

Vestidor 8,5 79 30 40,80 44,73 40,80 

Cambra de bany 3 8,05 95 20 52,3 55,01 44,30 

Despatx 9,7 67 30 46,56 40,01 46,56 

Distribuïdor 11,1 61 30 53,3 36,37 88,80 

Cambra de bany 4 3,2 147 5 73,6 40,49 73,60 

Dormitori 5 14,5 58 30 69,6 45,10 69,60 

Dormitori 6 14 62 30 67,2 46,70 67,20 

Cambra de bany 5 3,3 144 5 75,9 40,87 75,90 

Estudi 1 14 49 30 67,2 35,03 67,20 

Estudi 2 14 50 30 67,2 35,76 67,20 
Taula 3.7.2.1.1.: Resultats dels càlculs del dimensionament del terra radiant 

 

El dimensionament virtual de la instal·lació de terra radiant de la vivenda obtingut mitjançant el 
programa CYPE és: 

o Planta baixa: 
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Figura 3.7.2.1.1.: Dimensionat virtual del terra radiant en la planta baixa mitjançant el CYPE 

 

o Planta pis: 

 

 

Figura 3.7.2.1.2.: Dimensionat virtual del terra radiant en la planta pis mitjançant el CYPE 

 

o Sota coberta: 
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Figura 3.7.2.1.3.: Dimensionat virtual del terra radiant en la sota coberta mitjançant el CYPE 

 

3.7.2.1.1. Canonades 

Les canonades de connexió entre els distribuïdors i la bomba de calor seran de coure, de tipus 
M, de diàmetre 1 ¼’’ i amb una distància total entre anada i tornada de 30,6 m. 

 

3.7.2.1.2. Bomba de circulació terra radiant 

Segons els càlculs realitzats en el dimensionament del terra radiant a l’annex, les pèrdues de 
càrrega que ha de superar la bomba en el circuit secundari són de 2016,11 mmca, proporcionant 
un cabal de 1172,66 l/h. 

A la bomba de calor s’ha incorporat una bomba de circulació tant pel secundari, on pot arribar a 
proporcionar un cabal nominal de 1787 l/h que és més que suficient perquè la instal·lació 
disposi d’un bon funcionament. 

 

3.7.2.1.3. Vas d’expansió 

El vas d’expansió haurà d’absorbir les possibles dilatacions de l’aigua d’aquest circuit. El 
volum total d’aigua serà la que continguin les canonades del terra radiant més les canonades de 
connexió entre la bomba de calor i els distribuïdors. Segons s’ha calculat en els annexes, 
s’aplicarà la normativa del RITE que diu que el vas haurà de tenir una capacitat mínima del 6% 
del volum d’aigua total que és de 350,6 litres. Per tant el volum mínim del vas haurà de ser de 
21,04 litres. 

El model seleccionat de bomba de calor aire-aigua porta incorporat un vas d’expansió per al 
circuit secundari de 24 litres, més dels 21,04 necessaris per la nostra instal·lació. 
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3.7.2.1.4. Altres elements 

- Termòstat 

Es col·locarà un termòstat amb sonda de temperatura ambient per tal de que la centraleta de 
regulació obtingui el valor de la temperatura de l’interior de la vivenda. El termòstat serà de la 
marca Roca, model TD100 digital. 

 

- Sondes de temperatura 

S’instal·laran sondes de temperatura del tipus PT100 a l’anada de cada circuit. 

 

- Vàlvules de tall 

S’instal·laran vàlvules de tall de tipus bola, de llautó de la marca comercial Salvador Escoda. Es 
col·locaran als següents punts: 

o A la canonada d’anada i retorn de la bomba de calor. 
o A l’entrada i sortida de cada distribuïdor. 

 

- Vàlvules de seguretat 

Es col·locarà una vàlvula de seguretat de la marca comercial Salvador Escoda al retorn de la 
bomba de calor. 

 

3.7.2.1.5. Regulació de la instal·lació 

- Centraleta de regulació 

La regulació de tota la instal·lació es realitzarà des d’una mateixa centraleta de regulació, que 
permetrà controlar el secundari. 

Els paràmetres a controlar per la centraleta són els següents: 

o Temperatura del fluid caloportador després de passar per la bomba de calor. 
o Temperatura d’entrada de l’aigua als circuits de terra radiant. 
o Temperatura ambient interior de la vivenda. 
o Temperatura exterior. 

La centraleta de regulació CM67RFGN de la marca comercial Honeywell, permet regular 
sistemes de calefacció de forma molt intuïtiva gràcies a la seva pantalla multi funcional on es 
pot representar esquemàticament la instal·lació complerta. 

 

- Control de la instal·lació 
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La calefacció de la vivenda està controlada per la centraleta de regulació. El termòstat situat a 
l’interior de la vivenda proporciona a la centraleta la temperatura interior i la temperatura 
desitjada per l’usuari, i actuarà sobre la bomba circuladora per tal de fer circular l’aigua calenta 
pel circuits del terra radiant. 

Una sonda situada a l’entrada del distribuïdor del terra radiant més allunyat dóna la temperatura 
d’entrada de l’aigua, la qual sempre s’ha de situar als 40ºC aproximadament. 

Si aquesta temperatura fos major, la centraleta actuaria sobre la vàlvula de 3 vies per tal de 
barrejar aquesta aigua amb la que prové del circuit de retorn del terra radiant, aconseguint la 
temperatura de 40ºC. Les sondes de terra marquen la temperatura a nivell de terra, per tal 
d’aturar la bomba de calor i no sobrepassar el límit quan s’aconsegueix la temperatura desitjada. 
La sonda exterior serveix per preveure els canvis de temperatura exteriors per tal de avançar-nos 
al canvi de temperatures ja que al treballar amb inèrcia no es pot fer una producció instantània. 

Cada circuit de terra radiant té un termòstat amb una sonda de temperatura ambient per tal de 
regular la temperatura de cada dependència que obrirà o tancarà el detentor en funció del valor 
de l’aigua i de l’ambient. 

Cal dir que durant els mesos d’hivern l’energia proporcionada per la bomba de calor és suficient 
per cobrir la demanda energètica de la vivenda si tenim en compte: 

o La gran inèrcia que conté el terra, podent-se utilitzar durant la nit en les hores de 
tarifa nocturna i saber que el terra radiant únicament perd de mitjana entre 0,5 i 1ºC 
cada hora. 

o Els 19,41 kW tèrmics necessaris per calefactar la vivenda només és en el cas més 
extrem on la temperatura exterior serà de 0 ºC i la bomba estigui aturada i per tant 
s’hauran de pujar molts graus de cop en l’interior de la vivenda cosa que això no 
passarà mai, ja que el terra radiant junt amb la bomba de calor és un sistema on per 
rendibilitzar al màxim la instal·lació no està mai aturada. 

o A més a més la bomba disposa de 2 a 4 kW de potència elèctrica en calefacció 
addicional. 

3.7.3. Proposta del sistema de generació tèrmica 

Finalment s’ha decidit per la proposta d’una bomba de calor aire-aigua situada a la terrassa de la 
planta baixa per aportar totes les necessitats tèrmiques requerides tant de producció d’ACS, com 
calefacció i refrigeració degut a la possibilitat de ser reversible. 

Per evitar confusions cal dir que la bomba de calor seleccionada de la marca Saunier Duval 
permet l’aportació d’energia tèrmica per a la producció d’ACS i per a la refrigeració mitjançant 
els fan-coils durant les èpoques d’estiu. 

Aquesta bomba de calor tindrà una potència tèrmica d’uns 15 kW que permetrà alimentar de 
forma separada i segons quan sigui necessari l’acumulador d’ACS i la calefacció per terra 
radiant o refrigeració mitjançant els fan-coils. 
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4. Instal·lació elèctrica 

4.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és el de l’estudi, disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica bàsica de 
baixa tensió de l’edifici. Aquest apartat té com a finalitat l’execució i posada en servei de la 
instal·lació elèctrica que haurà d’alimentar la vivenda, així com també les mesures de seguretat 
pertinents. 

La proposta s’elaborarà de manera que es garanteixi el confort global i la qualitat de vida dels 
ocupants, així com la racionalització energètica de l’edifici. S’hauran de tenir en compte les 
càrregues elèctriques provinents de l’aire condicionat mitjançant les unitats individuals dels fan-
coils, la bomba de calor aire-aigua proposada en el capítol anterior, les bombes de recirculació i 
impulsió proposades en el capítol de les instal·lacions elèctriques, i també una previsió de 
motors per cada una de les persianes que hi tinguin lloc tant en habitacions, despatx, saló-
menjador i cuina. 

Per al dimensionament de la instal·lació elèctrica s’haurà de tenir en compte les condicions 
següents segons l’aparell receptor: 

4.1.1. Condicions sobre els receptors d’enllumenat 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 
60598.  

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5 
kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar 
entroncaments entremitjos i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element diferent del born de 
connexió. 

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, 
haurien de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de 
manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

Els circuits d'alimentació estaran prevists per a transportar la càrrega deguda als propis 
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a receptors 
amb llums de descàrrega, la càrrega mínima prevista en watts serà de 1,8 vegades la potència en 
watts dels llums, però si observem els plànols trobem que no s’han disposat de cap tipus de llum 
de descàrrega i per tant no fa falta aplicar aquest factor de correcció. En el cas de distribucions 
monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase si aquesta no supera 
els 16 mm2

En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.e. 12 V) s'ha de preveure la utilització de 
transformadors adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i 
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 

 de secció. Serà acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la secció dels 
conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui major o igual a 0,9 i si es 
coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als llums i els corrents 
d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el 
que resulti. 
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4.1.2. Condicions sobre els receptors de motors 

Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de 
manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes. 

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionats per a una 
intensitat del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió que 
alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma 
del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena 
càrrega de tots els altres. 

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves 
fases, devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, 
el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb arrencador 
estrella-triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estrella com en triangle. 

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de 
l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la 
tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-
45. 

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir 
efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables al 
funcionament d'altres receptors o instal·lacions. 

En general, els motors de potència superior a 0,75 kW han d'estar proveïts de reòstats 
d'arrencada o dispositius equivalents que no permeten que la relació de corrent entre el període 
d'arrencada i el de marxa normal que correspon a la seva plena càrrega, segons les 
característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada al quadre 
següent: 

 

 

Taula 4.1.2.1.: Relació màxima entre corrent d’arrencada i de plena càrrega segons la potència 
nominal del motor 
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4.2. Potència total prevista per l’edifici 

Les necessitats elèctriques s’han calculat segon el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
vigent i les seves Instruccions Tècniques. Aquest ens indica la potència que cal preveure per a 
l’habitatge. 

El següent model de projecte seria el que s’hauria de presentar per a la seva tramitació en els 
Serveis Territorials del Departament d’Indústria i Energia, on es justifica el compliment del citat 
reglament. 

El subministrament d’energia elèctrica l’efectuarà l’empresa FECSA-ENDESA, des de la seva 
xarxa general fins a la caixa general de protecció. La tensió de subministra serà de 400 V entre 
fases i 230 V entre fase i neutre. 

El propietari de l’edifici fixarà d’acord amb l’Empresa Subministradora la potència a preveure, 
la qual, en el nostre cas no serà inferior a 9200 W a 230 V tal com s’indicarà tot seguit, 
independentment de la potència a contractar per cada usuari. 

 

4.2.1. Potència de l’habitatge (PH) 

En el cas dels habitatges la potència a preveure varia en funció del grau d’electrificació de la 
vivenda, que pot ser bàsic o elevat. Aquest grau d’electrificació ve donat per la superfície, la 
quantitat i el tipus d’aparells elèctrics. En el nostre projecte, haurà de ser elevat ja que partim 
del condicionant de que la superfície és més elevada de 160 m2

Així doncs, segons la ITC-BT-10 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, per tal de 
garantir la connexió i utilització segura dels receptors usats, hem de considerar un grau 
d’electrificació elevat amb una previsió de potència mínima de 9200 W. Segons l’Empresa 
subministradora per aquest esglaó de potència el calibre del IGA (Interruptor General 
Automàtic), serà de 40 A. 

, a més a més de disposar de 
climatització i assecadora, entre altres.  

Tenint únicament una vivenda i aplicant el coeficient de simultaneïtat que ens facilita el 
Reglament que és de 1, s’obté una potència total mínima de 9200 W. 

 

4.2.2. Previsió de càrrega o potència total corresponent a l’edifici (PT) 

La previsió de càrregues en els edificis queda regulada a la ITC-BT-10 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. Aquesta instrucció ens dóna la fórmula de càlcul per a trobar 
la potència total prevista de l’edifici: 

𝑃𝑃𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝐻𝐻 ≥ 9200 ≥ 9200 𝑊𝑊 

 

4.3. Subministrament, distribució i esquema de la instal·lació 

L’edifici disposarà d’un sistema de subministrament que correspon a: 
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Subministrament de xarxa. Realitzat a través d’un centre de transformació de la Companyia 
elèctrica FECSA-ENDESA (el centre de transformació no és objecte d’aquest projecte). La 
contractació es realitzarà en la modalitat de baixa tensió amb corrent altern trifàsic, a la tensió 
230/400 V R, S, T + N, amb una freqüència de 50 Hz. El valor màxim del corrent de curtcircuit 
de la xarxa de baixa tensió serà (230/400) 10 kA. 

L’esquema de distribució serà TT té un punt de l’alimentació, generalment el neutre o 
compensador, connectat directament a terra. Les masses de la instal·lació receptora estan 
connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l’alimentació: 

 

 

Figura 4.3.1.: Esquema de distribució tipus TT. ITC-BT-08 

 

 

Figura 4.3.2.: Esquema de caigudes de tensió màximes admissibles per a una única centralització 
de comptadors. Guia-BT-19 

 

Com es pot observar no disposem de línia general d’alimentació i en comptes de CGP (Caixa 
General de Protecció) per una banda i CC (Centralitzador de Comptadors) per l’altre, ho tenim 
junt ja que només és per un únic usuari format el anomenat CPM (Caixa de Protecció i Mesura). 

 

4.4. Escomesa 

És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la Caixa de Protecció i Mesura 
(en endavant CPM). Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta línia està regulada per la 
ITC-BT-11. 

Fecsa Endesa determinarà el punt de connexió a la xarxa de distribució. L’emplaçament de la 
CPM es fixarà de comú acord entre el promotor i Fecsa Endesa i estarà situada en el límit de la 
propietat tal com indiquen els plànols. Fecsa hi tindrà accés lliure permanent. 
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La longitud de l’escomesa serà la més curta possible. 

Atenent al seu traçat, al sistema d'instal·lació i a les característiques de la xarxa, els 
embrancaments o escomeses podran ser: 

o Aèria, posada sobre façana. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 KV, i la 
seva instal·lació es farà preferentment sota conductes tancats o canals protectores. Per 
els encreuaments de vies públiques i espais sense edificar, els cables podran instal·lar-se 
amarrats directament en ambdós extrems. L'altura mínima sobre carrers i carreteres en 
cap cas serà inferior a 6 m. 
 

o Aèria, tensada sobre pal. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 KV, i podran 
instal·lar-se suspesos d'un cable fiador o mitjançant la utilització d'un conductor neutre 
fiador. Quan els cables creuin sobre vies públiques o zones de possible circulació 
rodada, l'altura mínima sobre carrers i carreteres no serà en cap cas inferior a 6 m. 

 
o Subterrània. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 KV, i podran instal·lar-se 

directament enterrats, enterrats sota tub o en galeries, o canals revisables. 
 

o Aèria-subterrània. Complirà les condicions indicades en els apartats anteriors. En el pas 
d'escomesa subterrània a aèria o al revés, el cable anirà protegit des de la profunditat 
establerta fins a una altura mínima de 2,5 m per sobre del nivell del sòl, mitjançant 
conducte rígid de les següents característiques: 

 Resistència al impacte: Fort (6 julis). 
 Temperatura mínima d’instal·lació i servei: -5 ºC. 
 Temperatura màxima d’instal·lació i servei: +60 ºC. 
 Propietats elèctriques: continuïtat elèctrica/aïllant. 
 Resistència a la penetració d’objectes sòlids: D > 1 mm. 
 Resistència a la corrosió (conductes metàl·lics): protecció interior 

mitjana, exterior alta. 
 Resistència a la propagació de la flama: no propagador. 

Finalment cal assenyalar que l’escomesa forma part de la instal·lació de la xarxa de distribució 
responsabilitat de l’empresa subministradora, per tant el seu disseny ha de basar-se en les 
normes particulars d’aquesta. 

 

4.5. Instal·lació d’enllaç 

Es denominen instal·lacions d’enllaç, aquelles que uneixen la CPM amb les instal·lacions 
interiors o receptores de l’usuari. Començaran, per tant, al final de l’embrancament i acabaran 
als dispositius de comandament i protecció. 

Aquestes instal·lacions, exceptuant els dispositius generals de comandament i protecció, 
s’instal·laran i passaran sempre per llocs d’ús comú, seran propietat de l’usuari, que es 
responsabilitzarà de la seva conservació i manteniment. 

Parts que constitueixen la instal·lació d’enllaç: 
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o Caixa de protecció i mesura (CPM). 
o Derivació individual (DI). 
o Caixa per a interruptor de control de potència (ICP). 
o Dispositius generals de comandament i protecció (DGMP). 

L’interruptor de control de potència (ICP) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada per el consumidor no excedeixi de la contractada. 

El conjunt de la derivació individual i la instal·lació interior constitueix la instal·lació privada 
de cada usuari, malgrat que la derivació individual transcorre per llocs d’us comú. 

En la següent figura es poden apreciar les parts que constitueixen la instal·lació d’enllaç quan 
els comptadors es troben centralitzats en un únic lloc, en el cas que ens ocupa: 

 

 

Figura 4.5.1.: Esquema d’instal·lació d’enllaç per a un únic usuari amb comptadors centralitzats. 
ITC-BT-12 

 

On: 

1. Xarxa de distribució. 
2. Escomesa. 
3. Caixa general d’alimentació. 
4. Derivació individual. 
5. Comptador. 
6. Caixa per a ICP. 
7. Dispositius generals de comandament i protecció. 
8. Instal·lació interior. 

 

4.5.1. Caixa de Protecció i Mesura (CPM) 

Són les caixes que allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació o en 
aquest cas la derivació individual (CPM) i el comptador de l’usuari. S'instal·laran preferentment 
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sobre les façanes exteriors dels edificis, en llocs de lliure i permanent accés. La seva situació es 
fixarà de comú acord entre la propietat i l'empresa subministradora. 

Quan l'escomesa sigui aèria podran instal·lar-se en muntatge superficial a una altura sobre el sòl 
compresa entre 3 m i 4 m. Quan l'escomesa sigui subterrània s'instal·larà sempre en un nínxol 
en paret, que es tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 
segons UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d'acord amb les característiques de l'entorn i 
estarà protegida contra la corrosió, disposant d'un pany o cadenat normalitzat per l'empresa 
subministradora. La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 30 cm del sòl. 

En la posella es deixaran prevists dos tubs de polietilè de 160 mm de diàmetre, necessaris per a 
l’entrada dels embrancaments subterranis de la xarxa general, tal i com s’indica en la figura que 
ve tot seguit. 

Quan la façana no toca amb la via pública, la CPM es situarà en el límit entre les propietats 
públiques i privades. 

No s'allotjaran més de dues CPM en l'interior del mateix nínxol, disposant-se una caixa per cada 
línia general d'alimentació (derivació individual en aquest cas). 

La part inferior de les CPM haurà d’estar a una altura de 0,90 m sobre el nivell del terra. 

El usuaris o l’instal·lador electricista autoritzat només tindran accés i podran actuar sobre les 
connexions de la derivació individual, prèvia comunicació a FECSA-ENDESA. 

 

 

Figura 4.5.1.1.: Detall instal·lació CPM 
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Les CPM a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en les especificacions tècniques de 
l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per l'Administració Pública competent. 
Dintre de les mateixes s'instal·laran curtcircuits fusibles en tots els conductors de fase o polars, 
amb poder de tall almenys igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva 
instal·lació (10 kA). El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a l'esquerra 
de les fases, col·locada la CPM en posició de servei, i disposarà també d'un born de connexió 
per a la seva posada a terra si s’escau. 

Les CPM compliran tot el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, 
tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vegada 
instal·lades tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 08 segons UNE-EN 
50.102 i seran precintables. 

Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13. 

 

Figura 4.5.1.2.: Exemple de CPM amb escomesa subterrània. 

 

El calibre dels fusibles a instal·lar en la CPM serà tal que protegeixi la derivació individual, 
tindrà un alt poder de ruptura i seran especificats per la companyia subministradora, Fecsa. 

 

4.5.1.1. Configuració final de la CPM 

Així doncs tenint en compte tot el citat anteriorment, en el nostre cas ens correspondrà instal·lar 
una CPM model CGP-9-250, amb entrada de cables per la part inferior i sortida per la part 
superior segons NTPIEBT (Norma Tècnica Particular de Fecsa). Aquesta va equipada amb un 
joc de bases per a curtcircuits previstes per a col·locar fusibles de 250 A com a màxim. Que 
degut a la potència a contractar és la intensitat màxima de fusible que ens correspon. La seva 
situació, tal com ho indiquen els plànols corresponen a la porta que comunica la parcel·la amb 
l’exterior. 
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4.5.1.1.1. Comptadors: ubicació i sistemes d’instal·lació 

Aquests s’ajustaran a les disposicions del ITC-BT-16. Els comptadors o equips de mesura i 
altres dispositius per a la mesura de l’energia elèctrica. Podran estar situats en: 

o Mòduls (caixes amb tapes precintables). 
o Panells. 
o Armaris. 

Tots ells constituiran conjunts que haurien de complir la norma UNE-EN 60.439. El grau de 
protecció mínim que han de complir aquests conjunts, d'acord amb la norma UNE 20.324 i 
UNE-EN 50.102, respectivament són: 

o Per a instal·lacions de tipus exterior: IP43; IK 09. 
o Per a instal·lacions de tipus interior: IP40; IK 09. 

Haurien de permetre de forma directa la lectura dels comptadors i interruptors horaris, així com 
la de la resta de dispositius de mesura, quan així calgui. Les parts transparents que permeten la 
lectura directa, haurien de ser resistents als llamps ultraviolats. 

Quan s'utilitzin mòduls o armaris, aquests haurien de disposar de ventilació interna per a evitar 
condensacions sense que disminueixi el seu grau de protecció. 

Les dimensions dels mòduls, panells i armaris, seran les adequades per al tipus i nombre de 
comptadors així com de la resta de dispositius necessaris per a la facturació de l'energia, segons 
el tipus de subministrament que hagin de dur. 

La col·locació de la concentració de comptadors, es realitzarà de tal forma que des de la part 
inferior de la mateixa al sòl hi hagi com a mínim una altura de 0,25 m i el quadrant de lectura de 
l'aparell de mesura situat més alt, no superi els 1,80 m. 

Les concentracions estaran formades, elèctricament, per les següents unitats funcionals de 
mesura: 

 

- Unitat funcional d'interruptor general de maniobra 

La seva missió és deixar fora de servei, en cas de necessitat, tota la concentració de comptadors. 
Serà obligatòria per a concentracions de més de dos usuaris. Aquesta unitat s'instal·larà en una 
evolvent de doble aïllament independent, que contindrà un interruptor de tall omnipolar, 
d'obertura en càrrega i que garanteixi que el neutre no sigui tallat abans que els altres pols. 
S'instal·larà entre la línia general d'alimentació i l’embarrat general de la concentració de 
comptadors. Quan existeixi més d'una línia general d'alimentació es col·locarà un interruptor per 
cadascuna d'elles. L'interruptor serà, com a mínim, de 160 A per a previsions de càrrega fins a 
90 KW, i de 250 A per a les superiors a aquesta, fins a 150 KW. En el nostre, però no serà 
necessària la seva col·locació ja que només hi haurà 1 usuari. 
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- Unitat funcional d’embarrat general i fusibles de seguretat 

Conté l’embarrat general de la concentració i els fusibles de seguretat corresponent a tots els 
subministraments que estiguin connectats al mateix. Disposarà d'una protecció aïllant que eviti 
contactes accidentals amb l’embarrat general a l'accedir als fusibles de seguretat. 

 

- Unitat funcional de mesura 

Conté els comptadors, interruptors horaris i/o dispositius de comandament per a la mesura de 
l'energia elèctrica. 

 

- Unitat funcional de comandament (opcional) 

Conté els dispositius de comandament per al canvi de tarifa de cada subministrament. 

 

- Unitat funcional d’embarrat de protecció i borns de sortida 

Conté l’embarrat de protecció on es connectaran els cables de protecció de cada derivació 
individual així com els borns de sortida de les derivacions individuals. L’embarrat de protecció, 
haurà d'estar senyalitzat amb el símbol normalitzat de posada a terra i connectat a terra. 

 

- Unitat funcional de telecomunicacions (opcional) 

Conté l'espai per a l'equip de comunicació i adquisició de dades. 
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Figura 4.5.1.1.1.1.: Esquema unifilar de centralització de comptadors 

 

 

4.5.2. Derivacions individuals 

És la part de la instal·lació que, partint de la caixa de protecció i mesura, subministra energia 
elèctrica a una instal·lació d'usuari. Comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els 
dispositius generals de comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15. 

Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 

o Conductors aïllats en l’interior de tubs encastats. 
o Conductors aïllats en l’interior de tubs enterrats. 
o Conductors aïllats en l’interior de tubs en muntatge superficial. 
o Conductors aïllats en l’interior de canals protectores que la seva tapa només es pugui 

obrir amb l’ajuda d’un útil. 
o Canalitzacions elèctriques prefabricades que haurien de complir la norma UNE-EN 

60.439-2. 
o Conductors aïllats en l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i 

construïts a aquest efecte. 

Quan les derivacions individuals passin verticalment, aniran a dins de tubs i allotjades a 
l’interior d’una canaleta d’obra de fàbrica preparada exclusivament per a aquest fi. 
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S’evitaran les corbes i els canvis bruscos de direcció. Aquesta canaleta serà registrable i 
precintable a cada planta i s’instal·laran tallafocs com a mínim cada tres plantes, i les seves 
parets tindran uns resistència al foc de RF 120 segons s’estableix en el CTE. 

Les tapes tindran una resistència al foc de RF 30, com a mínim. L’alçada mínima de les tapes de 
registre serà de 0,30m i la seva amplada serà igual a la de la canaleta. La seva part superior 
quedarà instal·lada, com a mínim, a 0,20m del sostre. Observar la següent figura per veure-ho 
en detall: 

 

 

Figura 4.5.2.1.: Detall de la instal·lació de la derivació individual 

 

Els tubs tindran una secció nominal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment 
instal·lats en un 100%. 

En les esmentades condicions d’instal·lació, els diàmetres exteriors nominals mínim dels tubs 
en derivacions individuals seran de 32mm. Hi haurà un tub de reserva per a cada deus 
derivacions individuals o fracció, des de les concentracions de comptadors fins als habitatges o 
locals més allunyats, per a poder atendre fàcilment possibles ampliacions. 

El diàmetre del tub es dimensionarà en funció del número de conductors i de la secció del cable 
a instal·lar. Compliran el que està indicat a la ITC-BT-21. 

Els conductors a utilitzar seran de coure, aïllats i normalment unipolars, sent la seva tensió 
assignada 450/750 V com a mínim. Per al cas de cables multiconductors o per al cas de 
derivacions individuals en l'interior de tubs enterrats, l'aïllament dels conductors serà de tensió 
assignada 0,6/1 KV. La secció mínima serà de 6 mm² per als cables polars, neutre i protecció i 
de 1,5 mm² per al fil de comandament (per a aplicació de les diferents tarifes), que serà de color 
vermell. 
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Els cables seran no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables 
amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 o a la norma UNE 
211002 compleixen amb aquesta prescripció. Tot seguit s’adjunta la taula amb les 
característiques mínimes per els cables i els sistemes de conducció d’aquesta: 

 

 

Taula 4.5.2.1.: Taula de característiques de cables 

 

La caiguda de tensió màxima admissible ha de ser: 
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o Per al cas de derivacions individuals en subministraments per a un únic usuari en que 
no existeixi línia general d’alimentació: 1,5%. 

El diàmetre dels tubs i secció mínima per a canals protectores, en funció de la secció del 
conductor en subministrament monofàsic serà el de la taula següent: 

 

 

Taula 4.5.2.2.: Taula tubs subministrament monofàsic 

 

El diàmetre dels tubs i secció eficaç mínima per a canals protectores en funció de la secció del 
conductor en subministrament trifàsic serà de: 

 

 

Taula 4.5.2.3.: Taula tubs subministrament trifàsic 
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Com resum d’aplicació per edificis de vivendes amb subministrament monofàsic i comptadors 
centralitzats en un únic lloc, el reglament adjunta unes taules, en les que, en funció de la 
longitud de la derivació individual i del grau d’electrificació, es calcula la secció del conductor, 
el diàmetre del tub i la secció de la canal protectora a utilitzar. A continuació es pot observar la 
citada taula: 

 

 

Taula 4.5.2.4.: Subministrament monofàsic. Electrificació elevada amb 9200 W 

 

 

4.5.3. Dispositius generals i individuals de comandament i protecció (DGCP) 

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més prop possible del punt 
d'entrada de la derivació individual. En establiments en els quals procedeixi, es col·locarà una 
caixa per a l'interruptor de control de potència, immediatament abans dels altres dispositius, en 
compartiment independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre 
on es col·loquin els dispositius generals de comandament i protecció. 

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són 
l'origen de la instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres separats i en altres llocs. En 
locals d'ús comú o de pública concurrència haurien de prendre's les precaucions necessàries 
perquè els dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic en general. 

L'altura a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció 
dels circuits, mesurada des del nivell del sòl, estarà compresa entre 1 i 2 m. 

Els embolcalls dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un 
grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L’envoltant 
per a l'interruptor de control de potència serà precintable i les seves dimensions estaran d'acord 
amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus 
correspondran a un model oficialment aprovat. 
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L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb 
caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data en que es va realitzar 
la instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció compliran les següents 
normes: 

 

 

Taula 4.5.3.1.: Normes dispositius generals de comandament i protecció 

 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, de intensitat nominal mínima 25 A, que 
permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra 
sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat 
de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4,5 kA com a mínim. 
Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència. 

Un interruptor diferencial general, d'intensitat assignada superior o igual a la de l'interruptor 
general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-
24). Es complirà la següent condició: 

𝑅𝑅𝑎𝑎 · 𝐼𝐼𝑎𝑎 ≤ 𝑈𝑈 

On: 

Ra: és la suma de els resistències de la presa i dels conductors de protecció de masses. 

Ia: és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencial 
residual assignada). 

U: és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits). 
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Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o 
grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin 
protegits tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, 
existirà una selectivitat entre ells. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 
cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari. 

Trobarem un quadre a la vivenda situat al costat de la porta d’entrada. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció queden descrits en els 
corresponents unifilars que es troben en els plànols com també en els càlculs de l’annex 1. 

 

4.6. Instal·lació interior 

En funció de les característiques de cada tipus de instal·lació, addicionalment s’ha d’aplicar les 
prescripcions de la ITC-BT corresponent, en el nostre cas com que es tracta de la instal·lació 
interior d’una vivenda i el soterrani al ser privat i de menys de 5 vehicles no es considera un 
local de risc d’incendi o d’explosió haurem de complir les ITC-BT-25, 26, 27. 

Però abans de fer el dimensionament de la instal·lació interior de la vivenda projectada 
explicarem un seguit de prescripcions generals que s’han de complir en tot tipus d’instal·lacions 
interiors. 

 

4.6.1. Conductors 

Els conductors i cables que s'emprin en les instal·lacions seran de coure i seran sempre aïllats. 
La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a utilitzar es 
determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i 
qualsevol punt d'utilització sigui menor del 3 % per a enllumenat i del 5 % per els altres usos. 

El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3-5 %) i 
la de la derivació individual (1,5 %), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la 
suma dels valors límits especificats per a ambdues (4,5-6,5 %). Per a instal·lacions que 
s'alimentin directament en alta tensió, mitjançant un transformador propi, es considerarà que la 
instal·lació interior de baixa tensió té el seu origen a la sortida del transformador, sent també en 
aquest cas les caigudes de tensió màximes admissibles del 4,5 % per a enllumenat i del 6,5 % 
per els altres usos. 

En instal·lacions interiors, per a tenir en compte les corrents harmòniques degudes a càrregues 
no lineals i possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre 
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serà com a mínim igual a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a 
diversos circuits. 

Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per l'indicat en la Norma 
UNE 20.460-5-523 i el seu annex Nacional. 

En la següent figura podem veure un exemple de traçat d’una instal·lació elèctrica encastada: 

 

 

Figura 4.6.1.1.: Croquis de traçat d’una instal·lació elèctrica encastada 

 

 

4.6.2. Identificació de conductors 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al 
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que 
presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per 
a un conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel 
color blau clar. Al conductor de protecció se l’identificarà pel color verd-groc. Tots els 
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conductors de fase, o si s’escau, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior a 
neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 

Els sistemes de instal·lació de les canalitzacions en funció del tipus de conductors o cables han 
d’estar d’acord amb la següent taula, sempre que les influències externes estiguin d’acord amb 
les prescripcions de les normes de canalitzacions corresponents. 

 

 

Taula 4.6.2.1.: Elecció de les canalitzacions. ITC-BT-20 

 

Els sistemes de instal·lació de les canalitzacions, en funció de la situació, han d’estar d’acord 
amb la posterior taula: 
 
 

 

Taula 4.6.2.2.: Situació de les canalitzacions. ITC-BT-20 
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4.6.3. Subdivisió de les instal·lacions 

Les instal·lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que 
puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per 
exemple a un sector de l'edifici, a una planta, a un sol local, etc., per això els dispositius de 
protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius 
generals de protecció que els precedeixin. 

Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de: 

o Evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències 
d’una fallada. 

o Facilitar les verificacions, assajos i manteniments. 
o Evitar els riscos que podrien resultar de la fallada d’un sol circuit que pugés dividir-

se, com per exemple si només hi ha un circuit d’enllumenat. 

 

4.6.4. Equilibrat de càrregues. 

Perquè es mantingui el major equilibri possible entre la càrrega dels conductors que formen part 
d’una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors 
polars. 

 

4.6.5. Resistència d’aïllament i rigidesa elèctrica. 

Les instal·lacions haurien de presentar una resistència d’aïllament almenys igual als valors 
indicats en la següent taula: 

 

Tensió nominal 
instal·lació 

Tensió assaig corrent 
contínua (V) 

Resistència d’aïllament 
(MΩ) 

MBTS o MBTP 250 ≥ 0,25 

≤ 500 V 500 ≥ 0,50 

> 500 V 1000 ≥ 1,00 

Taula 4.6.5.: Resistències d’aïllament mínimes 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi 
durant 1 minut una prova de tensió de 2u + 1000 V a freqüència industrial, sent U la tensió 
màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 
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Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels 
circuits en que aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que 
presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes. 

 

4.6.6. Connexions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 
retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 
utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; 
pot permetre's així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre haurien de realitzar-se 
en l'interior de caixes d'entroncament i/o de derivació. 

Si es tracta de conductors de diversos filferros cablejats, les connexions es realitzaran de manera 
que el corrent es reparteixi per tots els filferros components. 

 

4.6.7. Sistemes de instal·lació 

4.6.7.1. Prescripcions generals 

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots 
els conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran 
de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 
cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les 
canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura 
perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de 
pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no s’han de situar per sota d'altres canalitzacions que puguin 
donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., 
tret que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques 
contra els efectes d'aquestes condensacions. 

Les canalitzacions haurien d'estar amatents de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i 
accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que 
mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot 
moment a reparacions, transformacions, etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com 
murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant 
protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la 
humitat. 
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Les cobertes, tapes o envoltants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals com 
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o mullats, seran 
de material aïllant. 

 

4.6.7.2. Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a 
conduir, s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques 
mínimes segons el tipus d'instal·lació. 

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions 
generals següents: 

o El traçat de les canalitzacions es farà seguint les línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on s’efectua la instal·lació. 
 

o Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 
assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen els conductors. 
 

o Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser ensamblats entre si en calent, 
recobrint l’entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca. 

o Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de 
secció inadmissibles. Els ràdios mínims de curvatura per a cada classe de tub seran 
els especificats pel fabricant conforme a UNE-EN. 
 

o Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres 
que es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més 
de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius 
no serà superior a 3. Els conductors s’allotjaran normalment en els tubs després de 
col·locats aquests. 
 

o Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d’entroncament o 
derivació. 
 

o Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de 
material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 
contra la corrosió. Les dimensions d’aquestes caixes seran apropiades perquè 
permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva 
profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més d’un 50% del mateix, 
amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. 
Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, 
s'haurien d’emprar premsaestopes o ràcords adequats. 
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o En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que 
es produeixin condensacions d’aigua en el seu interior, per a això es triarà 
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l’evacuació i establint una 
ventilació apropiada en l’interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot 
ser, per exemple, l’ús d’una “T” de la qual un dels braços no s’empra. 
 

o Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat 
elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs 
metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a terra 
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 
 

o No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 

Quan els tubs s’instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següent 
prescripcions: 

o Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a 
màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions de l’una i l’altra part en els canvis 
d’adreça, en els entroncament i en la proximitat immediata de les entrades en caixes 
o aparells. 
 

o Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s’instal·len, corbant-
se o usant els accessoris necessaris. 
 

o En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no seran superiors al 2%. 
 

o És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 
2,50 metres sobre el sòl, a fi de protegir-los d’eventuals danys mecànics. 

Quan els tubs s’instal·lin encastats, es tindrà en compte, a més, les següents prescripcions: 

o En la instal·lació dels tubs en l’interior dels elements de la construcció, les fregues 
no posaran en perill la seguretat de les parets o sostres que es practiquin. Les 
dimensions de les fregues seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una 
capa de 1 cm d’espessor, com a mínim. En els angles, l’espessor d’aquesta capa pot 
reduir-se a 0,5 cm. 
 

o No s’instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de 
les plantes inferiors. 
 

o Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, 
entre forjat i revestiment, tubs que haurien de quedar recoberts per una capa de 
formigó o morter de 1 cm d’espessor, com a mínim, a més del revestiment. 
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o En els canvis d’adreça, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de 
colzes o “T” apropiats, però en aquest últim cas només s’admetran els proveïts de 
tapes de registre. 
 

o Les tapes dels registres i de els caixes de connexió quedaran accessibles i 
desmuntables una vegada finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats 
amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin en 
l’interior d’un allotjament tancat i practicable. 
 

o En el cas d’utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els 
recorreguts horitzontals a 50 cm com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una 
distància dels angles de cantons no superiors a 20 cm. 
 

o Per més de 5 conductors per tub o per conductors o cables de seccions diferents a 
instal·lar en el mateix tubs, la seva secció interior serà com a mínim igual a 3 
vegades la secció ocupada pels conductors. 

 

4.6.7.3. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 

Aquestes instal·lacions es realitzaran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 KV, 
armats, proveïts d'aïllament i coberta. 

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 

o Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores o collarets de manera que 
no perjudiquin les cobertes dels mateixos. 
 

o Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del 
seu propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La 
distància entre dos punts de fixació successius no excedirà de 0,40 metres. 
 

o Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions 
d’instal·lació que s’efectuï la mateixa, s’utilitzaran cables armats. En cas de no 
utilitzar aquests cables, s’establirà una protecció mecànica complementària sobre els 
mateixos. 
 

o S’evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra 
fixada en la norma UNE corresponent al cables utilitzat, aquest radi no serà inferior a 
10 vegades el diàmetre exterior del cable. 
 

o Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar 
per la part anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm 
entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan 
l’encreuament s’efectuï per la part anterior d’aquella. 
 

o Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o 
emplaçaments això ho exigeixin, utilitzant-se per aquesta fi caixes o altres 
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dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar assegurada amb l’ajuda de 
premsaestopes. 
 

o Els entroncament i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents 
proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció 
mecànica establerta, l’aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la 
seva verificació en cas necessari. 

 
 

4.6.7.4. Conductors aïllats a l’interior de buits de la construcció 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb coberta de protecció. 

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció totalment 
construïts amb materials incombustibles de resistència al foc RF-120 com a mínim. 

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en 
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran 
compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres 
d'aire. 

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades la ocupada pels cables o tubs, i la 
seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció 
d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres. 

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, 
tindran suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles. 

S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels 
mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura. 

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció 
parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions. 

Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les caixes 
de derivació adequades. 

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin 
penetrar en l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs 
exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua a 
l'efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc. 

 

4.6.7.5. Conductors aïllats sota canals protectores 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o 
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats 
seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
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Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals 
amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar 
mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, 
sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar 
entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries haurien de tenir unes característiques 
mínimes de resistència al impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de 
resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a 
les condicions de l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores 
de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 
50.085. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la seva continuïtat 
elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

 

4.6.7.6. Classificació dels volums en els locals que contenen una banyera o una dutxa 

Les prescripcions objecte de l’ITC-BT-27 “Locals que contenen una banyera o dutxa” són 
aplicables a les instal·lacions interiors de vivendes, així com en la mesura que pugui afectar-les, 
a les de locals comercials, d’oficines i a les de qualsevol altre local que contingui un banyera o 
dutxa o dutxa prefabricada o una banyera d’hidromassatge o aparell d’ús anàleg. 

Per a les instal·lacions d’aquests locals es tindrà en compte els quatre volums 0, 1, 2 i 3 que es 
defineixen a continuació: 

o Volum 0: 

Comprèn l’interior de la banyera o dutxa. 

En un lloc que contingui una dutxa sense plat, el volum 0 està limitat per el terra i per un pla 
horitzontal situada 0,05 m per sobre del terra. En aquest cas: 

a) Si el difusor de la dutxa pot desplaçar-se durant l’ús, el volum 0 està limitat per el pla 
generatriu vertical situat a un radi de 1,2 m al voltant de la presa d’aigua de la paret o el 
pla vertical que tanca l’àrea prevista per ser ocupada per la persona que es dutxa. 

b) Si el difusor de la dutxa és fixa, el volum 0 està limitat pel pla generatriu vertical situat 
a un radi de 0,6 m al voltant del difusor. 
 
o Volum 1: 

Està limitat per: 
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a) El pla horitzontal superior al volum 0 i el pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre el 
terra. 

b) El pla vertical al voltant de la banyera o dutxa i que inclou l’espai per sota dels 
mateixos. 

Per una dutxa sense plat amb un difusor que pot desplaçar-se durant el seu us, el volum 1 està 
limitat per el pla generatriu vertical situat a un radi de 1,2 m des de la presa d’aigua de la paret o 
el pla vertical que tanca l’àrea prevista per ser ocupada per la persona que es dutxa. 

Per una dutxa sense plat i amb un difusor fixa, el volum 1 està limitat per la superfície 
generatriu vertical situada a un radi de 0,6m al voltant del difusor. 

o Volum 2: 

Està limitat per: 

a) El pla vertical exterior al volum 1 i el pla vertical paral·lel situat a uns distància de 0,6 
m. 

b) El terra i el pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre el terra 
 
o Volum 3: 

Està limitat per: 

a) El pla vertical límit exterior al volum 2 i el pla vertical paral·lel situat a una distància 
d’aquest de 2,4 m. 

b) El terra i el pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del terra 

Les figures següents expliquen amb més claredat aquests volums: 

 

 

Figura 4.6.7.6.1.: Classificació volums banyera. ITC-BT-27 
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Figura 4.6.7.6.2.: Classificació volums dutxa. ITC-BT-27 

 

En el volum 3, la norma UNE 20460-7-701 estableix que el grau de protecció mínim per l’equip 
elèctric serà IPX1. 

Les caixes de connexió hauran d’instal·lar-se fora dels volums 0, 1 i 2 d’acord amb la norma 
UNE 20460-7-701. 

 

- Protecció per garantir la seguretat 

Quan s’utilitza MBTS (molt baixa tensió de seguretat), la protecció contra contactes directes ha 
d’estar proporcionada per: 

o Barreres o embolcalls amb un grau de protecció mínim IP2X o IPXXB, segons UNE 
20.324. 

o Aïllament capaç de suportar una tensió d’assaig de 500 V en valor eficaç en alterna 
durant 1 minut. 

Una connexió equipotencial local suplementària ha d’unir el conductor de protecció associat 
amb les parts conductores accessibles dels equips classe I en els volums 1, 2, i 3 incloses les 
preses de corrent i les següents parts conductores externes dels volums 0, 1, 2, i 3: 

o Canalitzacions metàl·liques dels serveis de subministra i desguàs (per exemple 
aigua, gas). 

o Canalitzacions metàl·liques de calefacció centralitzades i sistemes d’aire 
condicionat. 

o Part metàl·liques accessibles de l’estructura de l’edifici. Els marcs metàl·lics de 
portes, finestres i similars no es consideren part accessibles. 

 

- Elecció i instal·lació dels material elèctrics 
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Taula 4.6.7.6.1.: Elecció i instal·lació dels materials elèctrics. ITC-BT-27 

 

 

4.6.8. Configuració de la instal·lació interior de la vivenda 

En aquest apartat tractarem la instal·lació interior de l’habitatge projectat. 

 

4.6.8.1. Grau d’electrificació 

El primer pas en el disseny de la instal·lació elèctrica d’una vivenda o habitatge, és determinar 
el seu grau d’electrificació. El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent estipula que serà 
d’electrificació elevada quan es compleixi alguna de les següents condicions: 

o Superfície útil vivenda superior a 160 m2

o Si està prevista la instal·lació d’aire condicionat. 
. 

o Si està prevista la instal·lació de calefacció elèctrica. 
o Si està prevista la instal·lació de sistemes d’automatització. 
o Si està prevista la instal·lació d’una assecadora. 
o Si el número de punts d’utilització de l’enllumenat és superior a 30. 
o Si el número de punt d’utilització de preses de corrent de les cambres de bany i 

auxiliars de cuina és superior a 6. 
o En el cas de vivendes amb una previsió important d’aparells electrodomèstics que 

obligui a instal·lar més d’un circuit dels considerats bàsics. 

Com en el nostre cas complim més d’una de les condicions, tindrà, com ja s’ha dit amb 
anterioritat, un grau d’electrificació elevada. 
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4.6.8.2. Nombre i característiques dels circuits 

Cada circuït independent estarà protegit per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb 
accionament manual la intensitat assignada dels quals serà la que determina el Reglament en la 
ITC-BT- 25. Els circuïts són els següents: 

o C1 destinat a alimentar els punts d’iluminació. 
o C2 destinat a preses de corrent d’us general i nevera. 
o C3 destinat a alimentar la cuina i el forn. 
o C4 destinat a alimentar la rentadora, rentavaixelles i termo elèctric. 
o C5 destinat a alimentar preses de corrent de les cambres de bany, així com les bases 

auxiliars de la cuina. 
o C6 circuit addicional del tipus C1 per cada 30 punts de llum. 
o C7 circuit addicional del tipus C2, per cada 20 preses de corrent d’us general o si la 

superfície útil de la vivenda és més gran que 160 m2

o C8 circuit de distribució interna, destinat a la instal·lació de calefacció elèctrica, quan 
existeix previsió d’aquesta. 

. 

o C9 circuit de distribució interna, destinat a la instal·lació d’aire condicionat, quan 
existeix previsió d’aquest. 

o C10 circuit de distribució interna, destinat a la instal·lació de l’assecadora. 
o C11 circuit de distribució interna, destinat a la alimentació del sistema 

d’automatització, gestió tècnica de l’energia i de seguretat. 
o C12 circuit addicional de qualsevol dels tipus C3 o C4, quan es prevegin, o circuit 

addicional del tipus C5, quan el número de preses de corrent excedeixi de 6. 

En el circuït C4 (rentadora, rentavaixelles i termo elèctric) el Reglament recomana l’ús de dos o 
tres circuïts independents, sense que això suposi el pas a electrificació elevada ni la necessitat 
d’un diferencial addicional.  

El Reglament en la ITC-BT-25 Taula 1 (taula següent), estableix les característiques mínimes 
previstes pels circuïts de les vivendes, la potència prevista per cada presa d’utilització, el factor 
de simultaneïtat i d’utilització, el tipus de preses, l’interruptor automàtic necessari, el màxim 
nombre de punts d’utilització, la secció mínima dels conductors i el diàmetre mínim del tub. 
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Taula 4.6.8.2.1.: Característiques elèctriques dels circuits. ITC-BT-25 

 

La secció a més a més estarà condicionada a que la caiguda de tensió sigui com a màxim del 3% 
per vivendes i enllumenat i del 5% per força. Aquesta caiguda de tensió es calcularà per una 
intensitat de funcionament del circuït igual a la intensitat nominal del interruptor automàtic 
d’aquest circuït i per una distància corresponent a la del punt més allunyat del origen de la 
instal·lació interior. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la 
instal·lació interior i la de les derivacions individuals. 

El pas següent és dissenyar la distribució elèctrica de la vivenda, això és determinar el número 
de punts de utilització o receptors de cadascuna de les estances de la vivenda. El Reglament ens 
orienta sobre els punts mínims d’utilització: 

 



160 
 

 

Taula 4.6.8.2.2.: Punts mínims d’utilització. ITC-BT-25 

 

Tot i aquestes consideracions mínimes s’han de tenir en compte certes prescripcions de confort 
com ara: 

o Dissenyar la instal·lació amb una suficient previsió (instal·lació de conductes buits, 
reservar espai en el quadre de distribució per futurs dispositius, etc.) que permeti una 
futura ampliació sense necessitat de fer obres. 

o Preveure un número de punts de llum i preses de corrent d’us general o en bany i 
auxiliars de cuina superiors a la taula anterior. 

o No intentar un estalvi fictici apurant al màxim els receptors per circuit per reduir el 
número de circuits i passar al grau d’electrificació elevat, ja que això no suposa 
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conseqüències pràctiques de canvi de potència contractada a la Companyia 
Subministradora, s’obté major confort però no major consum. 

En el nostre cas, i tal com es mostra en els plànols s’ha de fer front a: 

o 2 zumbadors. 
o 2 porters automàtics. 
o 2 timbres. 
o 5 punt de TV. 
o 6 punts de telèfon. 
o 1 rentadora. 
o 1 rentaplats. 
o 1 assecadora. 
o 33 punts de llums de sostre. 
o 23 aplics (punts de llum a la paret). 
o 14 interruptors. 
o 45 commutadors 
o 45 preses de corrent de les quals 9 estan situades en cambres de bany i cuina. 
o 4 bombes d’impulsió. 
o 1 bomba de calor. 
o 10 preses d’aire condicionat. 
o 12 motors de persianes. 

Per tant necessitarem els següents circuits per alimentar els respectius receptors: 

o C1: 30 punts de llum. 
o C2: 20 preses de corrent d’ús general. 
o C3: cuina i forn. 
o C4: rentadora. 
o C4’: rentavaixelles (compartint diferencial amb el C4). 
o C5: 6 preses de corrent de les cambres de bany i cuina. 
o C6: 26 punts de llum. 
o C7: 18 preses de corrent d’ús general. 
o C9: 10 preses d’aire condicionat. 
o C10: assecadora. 
o C11: automatització amb 12 motors de persianes. 
o C12: 3 preses de corrent de les cambres de bany i cuina. 
o C13: força: 5 bombes. 

Les 5 bombes tot i que representa que es connecten en un mateix circuit tindran cadascuna la 
seva protecció individual per aconseguir una certa selectivitat entre les diferents bombes 
(impulsió i de calor) quan hi hagi alguna falta. 

 

4.6.8.3. Descripció de la instal·lació interior 

La instal·lació interior dels habitatges es realitzarà amb conductors flexibles sota tub corrugat 
flexible, seguin les prescripcions generals de l’apartat de configuracions generals de les 
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instal·lacions interiors, encastats en obra o en muntatge superficial per sobre el fals sostre. Els 
circuïts estaran formats per dos cables unipolars més el conductor de protecció, que tindrà la 
mateixa secció que els altres i tots de tensió assignada 450/750V o superior. Es connectarà a 
aquest conductor totes les masses metàl·liques dels receptors quan les seves instal·lacions ho 
permetin. Totes les bases de corrent disposaran de presa a terra. 

Els conductors de la instal·lació hauran de ser fàcilment identificables, en particular el neutre i 
el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors dels seus aïllaments. El 
neutre portarà coberta de color blau clar mentre que el conductor de protecció serà de color verd 
i groc. Els conductors de fases podran ser marrons o negres. 

Entre canalitzacions elèctriques i no elèctriques es mantindrà una distància igual o superior a 3 
cm. Entre les superfícies exteriors. No es col·locaran conduccions elèctriques per sota de 
canalitzacions que puguin condensar, en cas que no sigui possible es protegiran adequadament. 

Els tubs tant els encastats com en superfície s’instal·laran seguint línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes. La unió entre aquests assegurarà la continuïtat de la protecció. Els tubs 
en muntatge superficial es fixaran amb brides o abraçadores cada 0,50 m. com a màxim i 
sempre que sigui possible s’instal·laran a una alçada igual o superior a 2,50 m. Alhora 
d’encastar els tubs en obra, la profunditat del forat haurà de permetre un recobriment d’1 cm per 
sobre el tub. No s’instal·laran tubs entre el forjat i el paviment. 

La caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt de la instal·lació de 
la vivenda o enllumenat serà menor del 3%, i en cas de les bombes serà del 5%. Aquesta podrà 
compensar-se entre la instal·lació interior i les derivacions individuals. 

El quadre general de comandament i protecció de l’habitatge s’instal·larà d’acord amb el que 
s’indica a l’apartat corresponent i contindrà tots els dispositius que figuren al esquema unifilar 
del habitatge. L’instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre una placa amb caràcters 
indelebles en la que apareix el seu nom o marca comercial, data en la qual s’ha realitzat la 
instal·lació i la intensitat assignada a l’interruptor general automàtic corresponent a cada 
habitatge. 

Els conductors de les derivacions individuals es sobre dimensionaran, sempre complint amb els 
paràmetres de seguretat establerts al Reglament, per a facilitar possibles ampliacions de 
potència dels habitatges. Igualment es preveurà un espai per a possibles ampliacions als quadres 
de comandament i protecció. 

Als banys els mecanismes i aparells d’enllumenat s’instal·laran a una distancia superior a 0,6 m 
del pla vertical que limita amb la banyera o dutxa. A la cuina s’instal·laran preses d’endolls a 
sobre el pla de treball a una distància mínima de 0,5 m de l’aigüera i dels fogons. 

 

4.6.8.4. Potència a contractar 

Per a poder justificar la potència a contractar primer hem de conèixer la potència prevista en 
l’habitatge. El grau d’electrificació elevada té una previsió de 9200 W mínims per vivenda, 
coincidint amb el bloc de contractació que presenta la companyia subministradora Fecsa Endesa 
(fulls de NTP.-IEBT).  
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4.7. Proteccions elèctriques 

Les proteccions elèctriques obligatòries per complir amb la normativa dins d’una vivenda es 
poden subdividir en: 

o Proteccions contra sobreintensitats. 
o Proteccions contra sobretensions. 
o Proteccions contra contactes directes i indirectes. 
o Instal·lació de posada a terra de l’edifici. 

 

4.7.1. Proteccions contra sobreintensitats 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en el 
mateix, per això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà 
dimensionat per a les sobreintensitats previsibles. 

Les sobreintensitats poden estar motivades per: 

o Sobrecàrregues degudes als aparells d’utilització o defectes d’aïllament de gran 
impedància. 

o Curtcircuits. 
o Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

 
a) Protecció contra sobrecàrregues. El límit d'intensitat de corrent admissible en un 

conductor ha de quedar en tot cas garantida pel dispositiu de protecció utilitzat. El 
dispositiu de protecció podrà estar constituït per un interruptor automàtic de tall 
omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per tallacircuits fusibles calibrats de 
característiques de funcionament adequades. 
 

b) Protecció contra curtcircuits. En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de 
protecció contra curtcircuits la capacitat de tall dels quals estarà d'acord amb la 
intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la seva connexió. S'admet, 
no obstant això, que quan es tracti de circuits derivats d'un principal, cadascun d'aquests 
circuits derivats disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu 
general pugui assegurar la protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats. 
S'admeten com dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de 
característiques de funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de 
tall omnipolar. 

La norma UNE 20.460 -4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció. La 
norma UNE 20.460 -4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la 
norma UNE 20.460 - 4-43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, assenyalant en 
cada cas el seu emplaçament o omissió. 
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4.7.2. Protecció contra sobretensions 

4.7.2.1. Categories de les sobretensions 

Les categories indiquen els valors de tensió suportada a l'ona de xoc de sobretensió que han de 
tenir els equips, determinant, al seu torn, el valor límit màxim de tensió residual que han de 
permetre els diferents dispositius de protecció de cada zona per a evitar el possible dany 
d'aquests equips. 

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a 
impulsos, en kV, segons la tensió nominal de la instal·lació. 

 

 

Taula 4.7.2.1.1.: Categories de sobretensions (RBT) 

 

Categoria I: 

S'aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la 
instal·lació elèctrica fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc). En aquest cas, les 
mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o entre 
la instal·lació fixa i els equips, a fi de limitar les sobretensions a un nivell específic. 

Categoria II: 

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa (electrodomèstics, 
eines portàtils i altres equips similars). 

Categoria III: 

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips 
per als quals es requereix un alt nivell de fiabilitat (armaris de distribució, embarrats, aparells: 
interruptors, seccionadors, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus accessoris: cables, 
caixa de derivació, etc, motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, màquines industrials, etc. 

Categoria IV: 

S'aplica als equips i materials que es connecten en l'origen o molt pròxims a l'origen de la 
instal·lació, aigües dalt del quadre de distribució (comptadors d’energia, aparells de mesura, 
equips principals de protecció contra sobreintensitats, etc). 
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4.7.2.2. Mesures pel control de les sobretensions 

Es poden presentar dues situacions diferents: 

1. Situació natural: 

Quan no cal la protecció contra les sobretensions transitòries, doncs es preveu un baix risc de 
sobretensions en la instal·lació (degut al fet que està alimentada per una xarxa subterrània en la 
seva totalitat). En aquest cas es considera suficient la resistència a les sobretensions dels equips 
indicada en la taula de categories, i no es requereix cap protecció suplementària contra les 
sobretensions transitòries. 

2. Situació controlada: 

Quan cal la protecció contra les sobretensions transitòries en l'origen de la instal·lació, doncs la 
instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o aïllats. 

També es considera situació controlada aquella situació natural en que és convenient incloure 
dispositius de protecció per a una major seguretat (continuïtat de servei, valor econòmic dels 
equips, pèrdues irreparables, etc.). 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric s'han de seleccionar de 
manera que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la categoria 
dels equips i materials que es preveu que es vagin a instal·lar. 

Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o 
compensador i la terra de la instal·lació. 

 

4.7.2.3. Selecció dels materials en la instal·lació 

Els equips i materials s'han d'escollir de manera que la seva tensió suportada a impulsos no sigui 
inferior a la tensió suportada prescrita en la taula anterior, segons la seva categoria. 

Els equips i materials que tinguin una tensió suportada a impulsos inferior a la indicada en la 
taula, es poden utilitzar, en: 

o Situació normal, quan el risc sigui acceptable. 
o Situació controlada, si la protecció contra les sobretensions és adequada. 

 

4.7.3. Protecció contra contactes directes i indirectes 

4.7.3.1. Protecció contra contactes directes 

4.7.3.1.1. Protecció per aïllament de les parts actives 

Les parts actives haurien d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que 
destruint-lo. 
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4.7.3.1.2. Protecció per mitjà de barreres o embolcalls 

Les parts actives han d'estar situades en l'interior dels embolcalls o darrere de barreres que 
posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten 
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran 
precaucions apropiades per a impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts 
actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de 
ser tocades voluntàriament. 

Les superfícies superiors de les barreres o envolvents horitzontals que són fàcilment accessibles, 
han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

Les barreres o embolcalls han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat 
suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts 
actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolvents o llevar parts d'aquestes, això no 
ha de ser possible més que: 

o Amb l’ajuda d’una clau o d’una eina. 
o Després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o 

aquests embolcalls, no podent ser restablerta la tensió fins a després de tornar a 
col·locar les barreres o els embolcalls. 

o Si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de 
protecció IP2X o IPXXB, que no pugui ser llevada més que amb l’ajut d’una clau o 
d’una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts actives. 

 

4.7.3.1.3. Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual 

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de 
protecció contra els contactes directes. 

La utilització de dispositius de corrent diferencial-residual, amb un valor de corrent diferencial 
assignada de funcionament inferior o igual a 30 mA, es reconeix com mesura de protecció 
complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes o 
en cas d'imprudència dels usuaris. 

 

4.7.3.2. Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de 
l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una 
tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com 
resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en 
condicions normals i a 24 V en locals humits. 
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Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt 
neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 

Es complirà la següent condició: 

𝑅𝑅𝑎𝑎 · 𝐼𝐼𝑎𝑎 ≤ 𝑈𝑈 

On: 

Ra: és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses 
(Ω). 

Ia: és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció (A). Quan el 
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-
residual assignat. 

U: és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24 V). 

 

4.7.4. Instal·lació de posada a terra de l’edifici 

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, 
puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les 
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics 
utilitzats. La protecció de persones contra contactes indirectes es pot dur a terme per diferents 
sistemes, la posada a terra de l’edifici usada de manera conjunta amb elements de tall per 
intensitat de defecte, tals com l’interruptor diferencial, constitueix el més idoni sistema per la 
protecció de persones en edificis destinats a vivendes, usant-se diferencials d’alta sensibilitat. 

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, 
d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una 
presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt 
d'instal·lacions de l’edifici i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de 
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de 
descàrrega d'origen atmosfèric. 

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que: 

o El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de 
protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d’aquesta manera al 
llarg del temps. 

o Els corrents de defecte a terra i els corrent de fugida puguin circular sense perill, 
particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 
elèctriques. 

o La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les 
condicions aportades d’influències externes. 



168 
 

o Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres 
parts metàl·liques. 

 

 

Figura 4.7.4.1.: Representació esquemàtica d’un circuit de posada a terra. Guia-BT-18 

 

 

4.7.4.1. Unions a terra 

4.7.4.1.1. Preses de terra 

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

o Barres, tubs. 
o Platines, conductors nus. 
o Plaques. 
o Anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves 

combinacions. 
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o Armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures pretensades. 
o Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 
segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible 
pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la 
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 
0,50m. La profunditat recomanada s’estima en 0,8m. 

 

4.7.4.1.2. Conductors de terra 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurien d'estar d'acord amb els valors 
indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per els conductors de 
protecció. 

 

 

Taula 4.7.4.1.2.1.: Secció dels conductors de terra enterrats 

 

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar-se la 
cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les connexions, 
no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 

 

4.7.4.1.3. Borns de posada a terra 

En tota instal·lació de posada a terra s'ha de preveure un born principal de terra, al que s’han 
d'unir els conductors següents: 

o Els conductors de terra. 
o El conductors de protecció. 
o Els conductors d’unió equipotencial principal. 
o Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 

S'ha de preveure sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat 
amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de 
ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
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4.7.4.1.4. Conductors de protecció 

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb 
el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 

 

Secció conductors de fases 
(mm2

Secció conductors de 
protecció (mm) 2) 

Sf ≤ 16 Sf 

16 ˂ Sf ≤ 35 16 

Sf > 35 Sf / 2 

Taula 4.7.4.1.4.1.: Secció dels conductors de protecció 

 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització 
d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de: 

o 2,5 mm2

o 4 mm
, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica. 

2

Com conductors de protecció poden utilitzar-se: 

, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica. 

o Conductors en els cables multiconductors. 
o Conductors aïllats o nus que posseeixen un embolcall comú amb els conductors 

actius. 
o Conductors separats nus o aïllats. 

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir 
amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció. 

 

4.7.4.2. Conductors d’equipotencialitat 

El conductor principal d’equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del 
conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². No obstant 
això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure. 

La unió d’equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors no 
desmuntables, tals com estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors 
suplementaris, o per combinació dels dos. 
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4.7.4.3. Resistència de les preses de terra 

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de 
contacte superiors a: 

o 24 V en local o emplaçament humit o conductor. 
o 50 V en els altres casos. 

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden donar lloc a tensions de contacte superiors 
als valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant 
dispositius de tall adequats al corrent de servei. 

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat 
del terreny en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a altre del 
terreny, i varia també amb la profunditat. 

 

4.7.4.4. Preses de terra independents 

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses de 
terra, no assoleixi, respecte a un punt de potencial zero, una tensió superior a 50 V quan per 
l'altra circula la màxima corrent de defecte a terra prevista. 

 

4.7.4.5. Separació entre les preses de terra i de les masses de les instal·lacions 
d’utilització i de les masses d’un centre de transformació 

Es verificarà que les masses posades a terra en una instal·lació d'utilització, així com els 
conductors de protecció associats a aquestes masses o als relés de protecció de massa, no estan 
unides a la presa de terra de les masses d'un centre de transformació, per a evitar que durant 
l'evacuació d'un defecte a terra en el centre de transformació, les masses de la instal·lació 
d'utilització puguin quedar sotmeses a tensions de contacte perilloses. Si no es fa el control 
d'independència indicant anteriorment (50 V), entre la posada a terra de les masses de les 
instal·lacions d'utilització respecte a la posada a terra de protecció o masses del centre de 
transformació, es considerarà que les preses de terra són elèctricament independents quan es 
compleixin totes i cadascuna de les condicions següents: 

o No existeixi canalització metàl·lica conductora (coberta metàl·lica de cable no 
aïllada especialment, canalització d'aigua, gas, etc.) que uneixi la zona de terres del 
centre de transformació amb la zona on es troben els aparells d'utilització.  

o La distància entre les preses de terra del centre de transformació i les preses de terra 
o altres elements conductors enterrats en els locals d'utilització és almenys igual a 15 
metres per a terrens en que la seva resistivitat no sigui elevada (<100 ohms.m). Quan 
el terreny sigui molt mal conductor, la distància haurà de ser calculada. 

o El centre de transformació està situat en un recinte aïllat dels locals d'utilització, o 
bé, si està contigu als locals d'utilització o en l'interior dels mateixos, està establert 
de tal manera que els seus elements metàl·lics no estan units elèctricament als 
elements metàl·lics constructius dels locals d'utilització. 
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Només es podran unir la posada a terra de la instal·lació d'utilització (edifici) i la posada a terra 
de protecció (masses) del centre de transformació, si el valor de la resistència de posada a terra 
única és prou baixa perquè es compleixi que en el cas d'evacuar el màxim valor previst del 
corrent de defecte a terra (Id) en el centre de transformació, el valor de la tensió de defecte (Vd 
= Id x Rt) sigui menor que la tensió de contacte màxima aplicada. 

 

4.7.4.6. Revisió de les preses de terra 

Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació de 
presa de terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o Instal·lador 
Autoritzat en el moment de donar d'alta la instal·lació per a la seva engegada o en 
funcionament. 

Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, 
almenys anualment, en l'època en la qual el terreny estigui mes sec. Per a això, es mesurarà la 
resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. 

En els llocs que el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els 
conductors d'enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al seu 
examen, almenys una vegada cada cinc anys. 
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5. Instal·lació domòtica 

5.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és el d’introduir la tecnologia de l’automatització en la vivenda, per 
tal de que aquesta pugui gaudir dels seus múltiples avantatges on principalment s’interposen la 
seguretat, estalvi energètic i confort. 

Amb la introducció d’aquesta tecnologia es pretén que la vivenda obtingui un bon nivell en 
quan a qualitat de vida, obtenint un tipus d’edifici avantguardista en el que se suposa que serà la 
vivenda del futur. 

Per obtenir el model domòtic que més interessi primer s’haurà de seleccionar un sistema 
domòtic basat en una introducció a la domòtica i a una exposició bàsica dels diferents sistemes 
domòtics existents en l’actualitat i en les característiques que es vol adquirir per realitzar el 
model domòtic. Tot seguit s’exposaran les consideracions del sistema domòtic escollit i les 
qualitats de les que ens podem beneficiar per acabar realitzant la configuració final de la 
instal·lació domòtica. 

 

5.2. Selecció del sistema domòtic 

5.2.1. Introducció a la domòtica 

5.2.1.1. Què és la domòtica? 

La paraula domòtica prové de la paraula llatina “domus”, que significa casa, i “tica”, paraula 
grega que prové d’automàtica i que significa que funciona per si sola. S’entén, per tant, per 
domòtica al conjunt de sistemes capaços d’automatitzar una vivenda, aportant serveis de gestió 
energètica, seguretat, benestar i comunicació, i que puguin estar integrats per mitjà de xarxes 
interiors i exteriors de comunicació, cablejats o sense fils, i on el control gaudeixi de certa 
ubiqüitat des de fins i fora de la llar. Es podria definir doncs com la integració de la tecnologia 
en el disseny intel·ligent d’un recinte. 

 

5.2.1.2. Avantatges de la domotització 

La domòtica és una tecnologia dissenyada i programada per a facilitar-nos una major qualitat de 
vida, amb quatre objectius clars i altament diferenciables: 

 

5.2.1.2.1. Aconseguir un alt nivell de confort 

Per això el sistema proporciona una sèrie de comoditats al usuari gracies al control automàtic 
dels serveis d’iluminació, climatització, ACS, etc; i la gestió d’alarmes, persianes, tendals, 
finestres, reg automàtic, programació horària, visualització i en una paraula l’automatització de 
la instal·lació, etc. 
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5.2.1.2.2. Augmentar la seguretat de béns i persones 

El sistema és capaç de garantir una seguretat més amplia en llars i edificis, ja que es pot 
controlar elements que proporcionen tant seguretat activa com passiva. D’aquesta forma, béns i 
persones queden protegides mitjançant controls d’intrusió i presència, simulacions de presència, 
etc; i al mateix temps els espais queden protegits enfront d’incidents i avaries mitjançant sensors 
que poden detectar incendis, fugues d’aigua, o avaries en general podent desviar les alarmes al 
lloc desitjat i actuar sobre diferents actuadors per aïllar el foc o tallar el subministra d’aigua per 
exemple. 

 

5.2.1.2.3. Proporcionar l’estalvi energètic 

El sistema s’encarrega de gestionar el consum d’energia mitjançant temporitzadors, 
programacions horàries, termòstats, detectors, etc; podent aprofitar a més la tarifa nocturna per 
la climatitzacó o els electrodomèstics. Amb tot això s’aconsegueix un ús més racional i ajustat 
de l’energia i, per tant, un important estalvi del seu cost. També es poden programa la pujada o 
baixada de les persianes sobretot al hivern per obtenir l’energia calorífica gratuïta procedent del 
Sol, ja que es poden arribar a considerar les finestres de tamany estàndard com uns radiadors de 
1000 W en unes bones condicions de radiació solar. 

 

5.2.1.2.4. Aprofitar les noves facilitats de comunicació 

El sistema es pot interconnectar amb diversos canals de comunicació a través de diferents 
dispositius. D’aquesta forma podrem, per exemple, controlar els aparells des d’un telèfon. A 
més l’avançada tecnologia del sistema fa que aquest estigui preparat per la connexió remota via 
Internet o altres medis. 

Tota aquesta gestió permet un control més còmode i segur tan des de dins com des de fora dels 
edificis i vivendes, facilitant a més una major llibertat d’horaris, i suprimint la necessitat de 
persones que activin i desactivin aparells de forma rutinària. 

 

5.2.1.3. Sistemes domòtics 

Els sistemes domòtics s’han classificat segons els principals tipus d’arquitectura que podem 
trobar, i els possibles tipus són els següents: 

o Sistemes centralitzats: es caracteritzen per tenir una estructura en la qual els 
elements de la xarxa són productors o consumidors d’informació, i precisen d’una 
central de gestió per a processar informació. Els sistemes amb aquesta tipologia 
corresponen a la primera generació de sistemes domòtics, i no són gaire fiables, ja 
que si es fa malbé la central de gestió tot deixa de funcionar. 

o Sistemes centralitzats modulars: tenen la mateixa lògica de funcionament que els 
sistemes centralitzats purs, tot intercanvi d’informació en el sistema passa per la 
unitat central que és qui gestiona i distribueix les ordres. La diferència pel que fa als 
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sistemes centralitzats purs és que els sistemes centralitzats modulars permeten 
l’ampliació gràcies a l’addició de mòduls amb diferents funcionalitats. 

o Sistemes descentralitzats: tots els elements de la xarxa poden ser 
productors/consumidors d’informació i, alhora, processar aquesta informació o 
processar la informació que provingui d’altres elements productors/consumidors. És 
necessari, en aquests entorn, un protocol de comunicacions perquè tots els elements 
produeixin una acció coordinada. Són exemples d’aquesta tipologia els protocols de 
mercat: EHS, X-10, EIB, Batibus, etc. Aquests sistemes són els més fiables, ja que si 
una part del sistema cau, la resta segueix funcionant sense enterar-se’n dels 
problemes externs. 

o Sistemes distribuïts: combinen les tipologies centralitzada i descentralitzada. Els 
elements de xarxa són productors o consumidors d’informació, que estan connectats 
a mòduls o nodes que es comuniquen entre si a través d’un bus domèstic de 
comunicacions. És necessari, en aquests entorns, un protocol de comunicacions 
perquè tots els mòduls produeixin una acció coordinada. Són exemples de protocols 
de mercat: Batibus, EHS, LonWorks, etc. 

Existeix una gran varietat de sistemes domòtics en el mercat, tant destinats a grans superfícies 
com sistemes més petits per a aplicacions domèstiques. En el nostre cas ometrem els primers ja 
que s’allunyen del model de sistema domòtic que desitgem construir, pel que ens centrarem en 
aquells sistemes que funcionen en habitatges. 

A continuació es mostren els principals sistemes de control i les seves característiques: 

 

Nom Fabricant Sistema 
Protocol de 

comunicacions Mode de transmissió Topologia 

Altolá Beghelli, S.R.L. Descentralitzat Protocol propi Xarxa elèctrica Lliure 

Amigo Eunea Merlin Gerin Descentralitzat Batibus Cablejat propi Lliure 

Biodom EHS Centralitzat EHS Xarxa elèctrica / cablejat  
Xarxa 

elèctrica 

Cardio DomoVal Electronic, S.L. Centralitzat 
X10 / Protocol 

propi Xarxa elèctrica / cablejat  Arbre 

Conleac Logical Design, S.A. Centralitzat Protocol propi  Cablejat propi Estrella 

Dialoc Weidmüller Descentralitzat LonWorks Cablejat propi Lliure 

Dialogo 
BJC Fabrica Electronica 

Josa, S.A. Descentralitzat LonWorks 
Parell trenat / cablejat 

propi Lliure 

Domaike Aike S.L. Centralitzat 
X10 / Protocol 

propi 
Cablejat propi / RF / xarxa 

elèctrica Centralitzat 

DomoLon ISDE Ing, S.L. Descentralitzat LonWorks Cablejat propi Lliure 

DomoScope Fagor S.L. Centralitzat Bus Fagor Xarxa elèctrica 
Xarxa 

elèctrica 
Gama de 

productes EIB 
ABB-Niessen, Foresis 

S.A., etc Descentralitzat Bus / EIB Cablejat propi Lliure 
Gama de 

productes X10 X10 Inc. Descentralitzat 
X10 / Protocol 

propi Xarxa elèctrica 
Xarxa 

elèctrica 

GIV Siemens S.A. Centralitzat Protocol propi Cablejat propi Estrella 

SimonVis Simón S.A. Centralitzat Protocol propi Cablejat propi Estrella 

SimonVox Simón S.A. Centralitzat Protocol propi Cablejat propi Estrella 

SSI18 SGI Sistemas Centralitzat Protocol propi Cablejat propi Estrella 

StarboxCPL1 Delta Dore Centralitzat X2D Xarxa elèctrica 
Xarxa 

elèctrica 
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StarboxDE1 Delta Dore Centralitzat Protocol propi Cablejat propi Estrella 

Vantage Vantage S.L. Centralitzat Protocol propi Cablejat propi 
Bus / 

estrella 

VivimatC-RF Dinitel Centralitzat Protocol propi Cablejat propi / RF Estrella 

Vivimat Plus Dinitel Centralitzat Protocol propi Cablejat propi 
Bus / 

estrella 
Taula 5.2.1.3.: Principals sistemes domòtics 

 

Com podem observar la majoria utilitzen protocol dedicats, per a comunicar-se amb els 
elements del sistema encara que alguns utilitzen protocols de comunicació estàndard com són 
els protocols X10, LonWorks, X2d, Batibus, etc. 

Al seu torn, depenent dels protocols utilitzats, s’usen diferents mitjans de transmissió. Per 
exemple, en el cas del protocol X10, el mitjà de transmissió utilitzat és el cablejat elèctric del 
propi habitatge mitjançant l’emissió de corrents portadores, o en el cas del Batibus és necessari 
un cablejat específic fins als elements del sistema. Per tant, en aquells sistemes on s’utilitza un 
cablejat específic, és necessària tota una instal·lació del cablejat al llarg de l’habitatge, resultant 
en aquests casos més indicat per a habitatges de nova construcció per no haver de fer reformes 
especialment per la instal·lació del cablejat. 

En aquells sistemes que s’utilitzen estàndards de control tipus X10 que funcionen mitjançant 
corrents portadores és necessària la instal·lació d’un filtre a l’entrada de la xarxa elèctrica de 
l’habitatge per tal de que no interfereixin senyals exteriors en el sistema, i també perquè els 
senyals emesos pel sistema no vagin a l’exterior.  

Els sistemes que utilitzen tecnologies sense fil no requereixen de cap instal·lació. 

Cal dir que dels protocols estàndard més habituals, LonWorks és únicament comerciable a 
Amèrica, que X10 va ser el primer sistema domòtic de la història i que compta amb moltes 
empreses subministradores a nivell mundial al darrera del seu protocol, i que EIB podríem dir 
que és el protocol LonWork en àmbit europeu fabricat en la missió d’unificar la domòtica 
europea i fer front al sistema X10 a nivell europeu i que també compta amb més de 100 
empreses subministradores. 

 

5.2.2. Sistema domòtica seleccionat i la seva justificació 

El sistema domòtic seleccionat per aportar les principals avantatges de la domotització en la 
vivenda projectada és el sistema EIB. 

Aquest sistema ofereix una sèrie de característiques i avantatges importants que han fet que ens 
decidíssim per aquesta elecció. Algunes de les característiques que es buscaba i que aquest 
sistema proporciona són: obtenció d’un sistema descentralitzat cosa que suposa una alta 
fiabilitat, disposició d’un ampli ventall de productes subministrats per diferentes empreses per 
poder escollir amb més confiança i garantia a nivell de consumidors en quan a anys i 
experiència en el en el mercat domòtic. 
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A més a més altres característiques avantatjoses que proporciona el sistema EIB és: que pot 
incorporar en el seu sistema fins a 11520 dispositius connectats, la velocitat de transmissió és de 
9600 bit/s.  

Un inconvenient d’aquesta elecció pot ser que el sistema EIB necessita d’un cablejat propi (Bus) 
que suposa un increment en el cost de la instal·lació però al ser una vivenda de nova construcció 
no suposa un gran increment. 

Però potser la raó principal per la qual s’ha escollit aquest sistema és que l’elecció del sistema 
EIB porta incorporada una garantia de qualitat, ja que tots els productes han de complir la 
norma europea CE i els Centres de Formació Certificats han de seguir els recomanacions de les 
normes ISO 9001/2. A més a més existeixen més de 5000 productes certificats en el mercat i 
estandarditzats per l’EIBA (European Installation Bus Association), i a més s’està investigant 
contínuament pel desenvolupament de noves solucions (EIBA Groups) fent del sistema EIB un 
sistema de futur.  

Així doncs, una vegada seleccionat el sistema domòtic EIB ja podem començar a explicar amb 
més detalls les seves característiques. 

 

5.3. Consideracions per la implementació amb sistema EIB 

5.3.1. Descripció del sistema EIB 

5.3.1.1. Aplicacions 

El disseny de la instal·lació inclou elements per a controlar la il·luminació, les persianes i 
tendals, la climatització, la seguretat, les programacions horàries, els electrodomèstics i realitzar 
funcions específiques com avisos telefònics, missatges de text, apagats o tancaments generals, 
simulació de presència, actuacions en cas de pluja, vent, sol, etc. 

El sistema EIB està dissenyat per a la utilització versàtil, qualsevol funció futura, es podrà 
implementar en el sistema amb total comoditat, i sense necessitat d’efectuar modificacions en la 
instal·lació existent. El sistema de control en Instabus és de control descentralitzat i/o distribuït, 
però l’utilitzarem de forma descentralitzada. 

 

5.3.1.2. Tècnica i protocol de transmissió 

L’Instabus EIB és un sistema de bus descentralitzat, controlat per successos o canvis, amb 
transmissió de dades en sèrie pel control, supervisió i avís de funcions tècniques de servei. 
Mitjançant un únic camí de transmissió (el bus), els components del bus connectats a ell poden 
intercanviar informacions entre si. 

La transmissió de dades es porta a cap en sèrie i segons regles preestablertes (protocol del bus). 
Així, la informació a transmetre s’empaqueta en telegrames i es transporta a través del bus des 
d’un sensor (emissor d’ordres) fins a un o més actuadors (receptor d’ordres). Cada receptor 
confirma la correcta recepció del telegrama. Si no hi ha confirmació, es repeteix la transmissió 
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fins a 3 cops. Si tot i així no es confirma la recepció, s’interromp el procés d’emissió i l’error 
s’emmagatzema en la memòria del emissor. 

La transmissió per l’Instabus EIB no està separada galvànicament, ja que la corrent 
d’alimentació (corrent continua a 24V) dels components del bus ha de transmetre’s 
conjuntament. Els telegrames modulen en base a aquesta corrent continua, de mode que un zero 
lògic es transmet com un impuls i la falta d’impuls s’interpreta com un u lògic. Cada dada del 
telegrama es transmet asíncronament. La transmissió es sincronitza mitjançant bits d’inici i 
parada. L’ús del bus com a medi físic col·lectiu de comunicació per a transmissions asíncrones 
s'ha de regular convenientment. Per això l’Instabus EIB utilitza el protocol CS/MA/CA (Carrier 
Sense / Multiple Access / Collision Avoidance), que garanteix el funcionament del bus lliure de 
col·lisions casuals, sense reduir la capacitat de transmissió de les dades del bus 

Tot els components del bus estan escoltant, però només reaccionen els actuadors d’igual 
direcció que l’emissor. Si un component vol emetre, ha d’escoltar primer al bus i esperar fins 
que cap altre component estigui emetent. Si el bus està lliure, qualsevol component pot, en 
principi, començar amb el procés d’emissió. Si dos components comencen a emetre en el mateix 
instant, s’imposa sense retard el component de major prioritat, mentre que l’altre component es 
retira per comença altra vegada la seva emissió en un instant posterior. Si els dos components 
tenen igual prioritat, s’imposa el de menor direcció física. 

Aquest protocol té una velocitat de transmissió, com ja s’ha comentat, de 9600 bit/s el que 
assegura una ràpida resposta per part del sistema enfront de qualsevol requeriment de l’usuari. 

 

5.3.1.3. Estructura 

Al tractar-se d’un sistema descentralitzat i comunicat entre tots els elements, podem referir-nos 
a un mínim i un màxim de dispositius que poden forma part d’un sistema EIB. 
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Figura 5.3.1.3.1.: Estructura d’un sistema EIB 

 

Com es pot veure en la figura anterior, la línia és la unitat mínima d’instal·lació. En ella es 
poden connectar fins a 64 dispositius depenent de la capacitat de la font d’alimentació i de la 
màxima càrrega dels dispositius existents. 

El màxim es trobaria en 15 sectors, 12 línies amb 64 nodes o dispositius per línia, que 
suposarien un total de 11520 dispositius. 

 

5.3.1.4. Medi de transmissió 

Instabus es serveix de la seva pròpia línia d’interconnexió d’elements, que consisteix en un 
cable trenat apantallat YCYM 2x2x0,8, un parell de conductors (vermell i negre) per a la 
transmissió d’ordres i alimentació de tensió als components, i un parell de conductors (groc i 
blanc) per aplicacions addicionals (molt baixa tensió de seguretat SELV o veu). El cablejat 
podrà ser encastat, sortint, o en canals segons especificacions tècniques del fabricant. 

Per aquest tipus d’instal·lacions es compliran els requisits mínims indicats a continuació, on les 
longituds del cablejat d’una línia: 

o Longitud total màxima: 1000 m (incloses totes les ramificacions). 
o Distància màxima entre dos components del bus: 700 m. 
o Distància màxima entre un component i la font d’alimentació (320 mA) o bobina: 

350 m. 
o Distància màxima entre dos fonts d’alimentació en una mateixa línia: 200 m. 
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5.3.1.5. Característiques principals dels components 

La classe de protecció segons EN 60 529: IP 20. 

Categoria de sobretensió: Cat.III. 

Grau de sobretensió: 2. 

Compatibilitat electromagnètica (EMV): compleix amb la norma EN 50 081-1 i prEN 50 082-2 
(grau de severitat 3). 

Resistència al clima: compleix amb prEN 50 090-2-2. 

Condicions de muntatge: 

o Àrees de muntatge: per a instal·lacions fixes en interiors, locals secs, muntatge en 
quadres elèctrics de distribució. 

o Temperatura ambient durant el funcionament: -5 a 45ºC. 
o Humitat durant el funcionament: màxim 93%. 

Certificat KONNEX/EIB. 

Marcatge CE conforme directrius de compatibilitat electromagnètica EMV (vivendes i 
construccions del sector terciari), normativa de baixa tensió. 

 

5.3.2. Elements constituents que es pretenen introduir amb la instal·lació del sistema 
EIB 

Es poden classificar els elements de la instal·lació segons: 

 

5.3.2.1. Seguretat i vigilància 

5.3.2.1.1. Alarma de protecció d’accés a la vivenda en hall i terrasses 

Els detectors de moviment s’utilitzen com a alarmes anti-intrusos. Els detectors van connectats 
a un acoblador del bus. Aquests detectors van encastats a la paret, en terrasses i hall. 

 

5.3.2.1.2. Detectors de fum 

El detector òptic de fum es col·loca només a la cuina i es connecta a una entrada del terminal de 
la zona. 

S’inclou una sirena que es connecta a una sortida lliure d’un actuador per avisar en cas de 
detecció de fum. 
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5.3.2.1.3. Seguretat anti-intrusos  amb sistemes de seguretat de 30 zones de capacitat 

Es col·loquen detectors magnètics en cada finestra, connectats tots en sèrie per detectar si una 
finestra està oberta o tancada. Es connecta el cable a una entrada del terminal de zona. 

 

5.3.2.1.4. Detectors d’excés d’humitat 

Els detectors d’humitat es col·locaran en cuines i cambres de bany. Aquests detectors es 
connecten a una entrada del terminal de zona. Són situats al terra, per detectar fugues d’aigua. 

 

5.3.2.2. Climatització, il·luminació i persianes elèctriques programables 

5.3.2.2.1. Climatització 

La climatització estarà controlada mitjançant sensors de forma que cada habitació o zona pugui 
ser controlada de forma independent a la resta de dependències. 

 

5.3.2.2.2. Il·luminació 

La il·luminació serà controlada també per sensors col·locats en cada habitació. Tots els sensors 
van col·locats al bus a través d’un acoblador. 

 

5.3.2.2.3. Persianes elèctriques 

Les persianes motoritzades seran controlades també per sensors col·locats en cada habitació, 
excepte en cambres de bany i persianes de la cuina que donin al pati interior. També poden ser 
controlades per un polsador de dos canals col·locat a prop de cada persiana per poder-la 
controlar sobre aquest punt manualment. Cada canal del sensor controlarà una persiana. 

 

5.3.2.3. Comunicació 

En aquest apartat es comenta els elements constituents de la instal·lació que suporten la 
comunicació a distància de l’usuari sobre els diferents mecanismes, tan des de dins com des de 
fora. 

 

5.3.2.3.1. Accés al control de la vivenda via Internet amb transmissió en temps real d’imatges 
interiors de la vivenda 

Normalment a les vivendes de almenys una habitació es col·loquen 2 vídeo càmeres d’alta 
resolució al saló menjador i al dormitori principal. En el nostre cas n’haurem de col·locar alguna 
més. 
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Aquestes vídeo càmeres van connectades al mòdul de vídeo, aquest mòdul anirà connectat 
mitjançant un cable USB al mòdul d’Internet-Gateway. Aquest últim mòdul anirà connectat a la 
línea telefònica i permet l’accés a la instal·lació de domòtica de qualsevol accés a Internet, junt 
al mòdul de vídeo es pot monitoritzar les habitacions a través d’Internet. L’Internet-Gateway 
permet també enviar de mode independent noticies curtes (SMS) o comunicats mitjançant e-
mail. 

 

5.3.2.3.2. Mòdul assistit per veu i monitoratge de soroll ambient. 

Es col·locaran micròfons sense fil al saló menjador, dormitoris i entrades (hall). Aquests 
micròfons es comunicaran per radiofreqüència a la targeta d’àudio d’un PC col·locat en cada 
vivenda. Aquest PC contindrà un programa que controlarà tots els elements ubicats en cada 
instal·lació. El PC anirà connectat al cable bus per poder actuar sobre els mecanismes que 
compon la instal·lació domòtica. 

 

5.3.2.3.3. Control domòtic amb comandament a distància 

Pel control domòtic del sistema EIB es té el comandament a distància IR amb abast frontal de 
15 m, 10 canals en 2 grups d’accés directe, amb funció d’apagat general i amb funcions de 
memòria per prefixar nivells o ambients de llum. 

 

5.3.2.3.4. Comunicació a través de la xarxa telefònica amb la instal·lació 

Per aquest control s’ha instal·lat l’Interface Telefònic bidireccional (línea analògica) que permet 
controlar qualsevol mecanisme de la instal·lació realitzant una trucada telefònica o avisar 
números de telèfons prefixats. 

 

5.3.2.4. Altres components genèrics de la instal·lació domòtica 

Els altres components que formen part de la instal·lació són: 

o font d’alimentació: la font d’alimentació conté un filtre per protegir la línea bus 
contra sobre tensions. Aquesta font proporciona la tensió a tots els aparells 
connectats al bus. 

o font d’alimentació auxiliar: és una font d’alimentació de 12 V per alimentar al 
terminal de zona i el Internet-Gateway. 

o cable bus: és un parell trenat alimentat que permet la connexió entre els diferents 
components de la instal·lació. 
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5.3.3. Topologia del sistema EIB 

Tal com s’ha especificat, i sent una de les raons per la qual s’ha escollit el sistema EIB, s’ha 
optat per un disseny descentralitzat de la vivenda. 

S’instal·larà un quadre domòtic a la entrada de la vivenda, junt al quadre elèctric. La quantitat 
de components d’aquest quadre domòtic dependrà del tipus de vivenda, i de la inversió que es 
vulgui efectuar. 

 

5.3.3.1. Elements en el quadre domòtic 

El quadre domòtic tindrà una capacitat de 72 mòduls. La xarxa domòtica comença en la font 
d’alimentació instal·lada en el quadre domòtic. La font estarà connectada per una part a la xarxa 
elèctrica (230 V) i per l’altre a la línea bus, alimentant-la. A aquesta línea bus aniran connectats 
la majoria dels components de la instal·lació domòtica. 

El quadre domòtic estarà compost, a més de la font d’alimentació, pels següents elements de 
perfil Din per poder ser instal·lats en el carril de perfil Din, independentment del tipus de 
vivenda que només variarà el número de cada tipus de components com ja s’ha comentat: 

o Dos fonts d’alimentació auxiliar de 12 V DC de sortida, per alimentar l’Internet-
Gateway i el terminal de zona, els dos ubicats també al quadre domòtic. 

o Actuadors d’il·luminació de 8 sortides, encarregats d’apagar o encendre les llums 
de la vivenda segons es programi o s’ordeni. 

o Actuadors de persianes de 4 sortides, per pujar i baixar les persianes de la vivenda 
segons es programi o s’ordeni. 

o Actuadors de climatització de 6 sortides per actuar sobre l’apagat o encesa de la 
climatització de la vivenda segons es programi o s’ordeni. 

o Reguladors universals de 2 canals, per regular la llum de les làmpades, normalment, 
a excepció d’una petició del propietari, serà pel salo menjador i dormitoris. 

o Un terminal de zona, utilitzat per rebre una senyal d’alerta procedent dels detectors 
d’humitat, de fum i magnètics, i actuar amb conseqüència. 

o Mòdul de vídeo al qual es connectarà una vídeo càmera d’alta resolució que es 
col·locarà en habitacions. Aquest mòdul de vídeo es connecta mitjançant un cable 
USB al Internet-Gateway, permetent a aquest el control de la vivenda a través d’un 
accés a Internet des de qualsevol part del món, i també la transmissió d’imatges en 
temps real. 

Tots els components del quadre domòtic estan connectats al cable bus. 

 

5.3.3.2. Elements connectats a la línea bus, fora del quadre domòtic 

La línea bus partirà del quadre domòtic, seguint una topologia en línea com es pot comprovar en 
la següent figura on tots els components, en aquest cas sensors, seran connectats al bus 
mitjançant acobladors de bus, i mai tancant la línea en un anell. 
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Figura 5.3.3.2.: Exemple de connexió al cable bus 

 

Els sensors que composaran la instal·lació són els següents: 

o Per controlar les persianes es col·locaran sensors o polsadors de 2 canals que ens 
permeten controlar dos persianes. Per tant se’n col·locaran al saló menjador, als 
dormitoris i a la cuina ja que no dóna a cap pati interior. 
 

o Es col·locaran tritons o sensors de 3 a 5 canals en cada habitació. Aquests disposaran 
de termòstat i sensor de infrarojos per poder se controlats amb el comandament a 
distància. Amb aquests mecanismes controlem la il·luminació, climatització i també 
persianes si cal. En cas de que quedin canals lliures, se’ls hi podrà donar qualsevol 
funció que es necessiti. 
 

o S’instal·laran detectors de moviment al hall i jardí per detectar intrusos. Aquests 
detectors es col·locaran de forma que permetin el major angle de detecció, respectant 
les dades tècniques del aparell. 
 

o S’instal·laran detectors de presència, en dormitoris i saló menjador per ser 
programats segons es vulgui, com per exemple encendre la llum i la climatització 
quan es detecti a algú dins la habitació. 

 

5.3.3.3. Elements no connectats a la línea bus 

Existeix una sèrie d’elements o sensors que no estan connectats a la línea bus, al transmetre 
només una senyal al terminal de zona al qual estan connectats. Aquests sensors són de 
vigilància i són els següents: 

o Sensors magnètics col·locats en cada finestra de les vivendes per la vigilància de 
l’obertura de finestres. Consten de dos components diferents: un iman i un contactor 
llengüeta. Si s’obre la finestra l’iman es separa del contacte llengüeta i s’interromp 
la influència del camp magnètic del contacte. El contacte llengüeta s’obre de nou i 
interromp la zona. Això fa que el terminal de zona enviï un telegrama al bus. 
Aquests sensors aniran instal·lats en sèrie mitjançant un cable de coure que 
connecta a una entrada del terminal de zona. 
 

o Detectors d’humitat o aigua, fan que es pugui detectar ràpidament la fuga d’aigua 
degut, per exemple, a escletxes en les canonades, entrada d’aigua freàtica i aigües 
residuals, aigua de rentadores i rentaplats, etc. Abans de que els danys siguin massa 
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cars, aquests detectors s’instal·laran en cuines i cambres de bany, col·locats al terra 
i al més pròxim de les canonades. Aquests detectors aniran instal·lats en sèrie i 
connectats mitjançant un cable de coure a una entrada del terminal de zona. 
 

o Detector de fum i/o foc, s’utilitza per detectar el fum amb rapidesa i evitar o limitar 
possibles danys personals i materials en cas d’incendi. Aquest s’instal·larà només a 
la cuina, situats al sostre i anirà connectat mitjançant un cable de coure a una 
entrada del terminal de zona. 

Altres components no connectats al terminal de zona ni a la línea de bus són: 

o Vídeo càmeres d’alta resolució, s’instal·laran al saló menjador i al dormitori 
principal, i aniran connectats al mòdul de vídeo. S’instal·laran en el lloc de la 
dependència que permeti major angle de visió. 
 

o Sirena d’estat sòlid, anirà connectada a la sortida d’un actuador de clima o 
il·luminació que quedi lliure. S’instal·larà una per vivenda en hall o passadís. 
Aquesta s’activarà si s’ha detectat alguna senyal d’alarma com una avaria, intrusió, 
etc. 
 

o Micròfons sense fil, aniran instal·lats al saló menjador, als dormitoris i al hall. 
Aquests micròfons es comunicaran per radiofreqüència amb un PC a la vivenda. El 
PC anirà connectat al cable bus per poder actuar sobre els mecanismes que compon 
la instal·lació domòtica. Amb això es pot aconseguir controlar la vivenda a través 
del soroll, com per exemple encendre la llum pronunciant “encén la llum del saló”. 

 

 

5.3.3.4. Canalització interior de la vivenda 

Aquesta canalització discorrerà per l’interior de les parets de la vivenda. Tots els cables i 
conductors aniran allotjats en l’interior d’un tub corrugat de PVC de 23 mm de diàmetre. 

Per les bifurcacions de dos o més tubs s’utilitzaran unes caixes de PVC de 10x10 cm amb 
tapadora també allotjada a les parets. 

Des del quadre domòtic sortiran tots els tubs necessaris per acollir el cable bus fins a cada 
mecanisme o sensor connectat a ell. També sortiran els tubs que contenen els cables de coure, 
no superior a 0,75 mm2

Els cables que connecten els sensors al terminal de zona aniran allotjats també en un tub de 
PVC de 23 mm de diàmetre. Aquests cables aniran incorporats dins d’una mànega amb 5 parells 
de cables de coure de 0,75 mm

 de secció, que arriben a cada aparell que controla els actuadors. 

2

 

. Aquesta mànega anirà recoberta amb un aïllament de 750 V de 
PVC. 

5.3.4. Components EIB 

Els components del sistema domòtic EIB, d’una forma global estan formats per: 
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o Acobladors al bus: 

Els components del sistema EIB són programables individualment, és a dir, com que és un 
sistema descentralitzat cada component integra un microprocessador (µP), una memòria 
EEPROM, una RAM i una ROM. El conjunt d’aquests quatre components es denomina 
Acoblador al Bus. Tots els sensors i actuadors del sistema porten el seu acoblador al bus. 

o Sensors: 

Els sensors són els elements que recullen la informació exterior i la transmeten al bus. És a dir, 
detecten els canvis físics soferts (accionament d’un polsador, detecció de moviment, etc) i 
envien un telegrama (missatge codificat) pel bus de dades perquè l’element al que està destinat 
el telegrama l’identifiqui, el descodifiqui i actuï segons la informació rebuda. 

Els sensors consten d’un acoblador al bus i d’un mòdul terminal. La connexió entre l’acoblador 
al bus i el mòdul terminal es realitza per un connector de 10 pins denominat AST. 

En una instal·lació convencional, l’aplicació d’un mecanisme (sensor) es defineix quan 
realitzem la connexió, no obstant en les instal·lacions EIB, com que tots els sensors van 
connectats al bus, un mateix sensor pot servir per diferents funcions i llavors l’aplicació s’ha 
d’atorgar quan es fa la programació de l’element. És a dir, quan s’estigui programant un sensor, 
l’aplicació es tindrà que escollir entre les que apareixien definides per aquest sensor, mitjançant 
el software de programació ETS. 

o Actuadors: 

Els actuadors d’una instal·lació d’aquest tipus reben els telegrames emesos pels sensors. Només 
reaccionen aquells als que vagi dirigit el telegrama. El tipus de reacció d’un actuador depèn de 
la seva funció, podem trobar actuadors on en la seva sortida s’obtingui una regulació de tensió i 
corrent per a la regulació de la lluminositat de les làmpades incandescents i halògenes (actuador 
de regulació) o per exemple actuadors que reaccionen obrint o tancant un relé (actuador de 
commutació). 

Els actuadors també consten d’acoblador al bus i de mòdul terminal, però generalment i a 
diferència dels sensors aquests van integrats dins del propi actuador. 

o Font d’alimentació: 

El sistema EIB treballa a 24 V, pel que necessita la instal·lació d’una font d’alimentació que 
transformi els 230 V en 24 V. aquests 24 V es passen per un filtre que permet que la alimentació 
i la transmissió d’informació sigui tant neta com sigui possible. Cada línea té la seva pròpia 
alimentació de corrent pels seus components. Amb una font d’alimentació es poden alimentar 
fins a 64 components. 

Tot seguit es farà una descripció individualitzada i detallada de cada un dels components que 
formen o poden formar part del sistema EIB. 
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5.3.4.1. Descripció dels components del sistema EIB 

5.3.4.1.1. Mànega bus 

Es tracta d’un parell trenat de 0,8 mm de diàmetre amb dos apantallaments: un de plàstic i l’altre 
metàl·lic. També inclou un fil metàl·lic amb la finalitat de poder ser utilitzat com a cable guia. 

 

5.3.4.1.2. Mànega de cables per a la connexió al terminal de la zona 

Aquest cable anirà incorporat dins d’una mànega amb 5 pars de cables de coure de 0,75 mm2

 

. 
Aquesta mànega anirà coberta amb un aïllament de 750 V de PVC. 

5.3.4.1.3. Font d’alimentació 

Pel muntatge en sèrie, i generació de la tensió del sistema per dos línies de bus com a màxim. 
Amb bobina de reactància integrada pel desacoblament de la línea del bus de la font 
d’alimentació, amb interruptor de rearmament per desconnectar la línea del bus i resetejar al seu 
estat inicial als usuaris del bus connectats a aquesta línea. Com a tensió de sistema per a una 
segona línea, aquesta ha de trobar-se prevista d’una bobina de reactància independent i un 
empalmat addicional de 4 pols. 

 

5.3.4.1.4. Font d’alimentació auxiliar 

Pel muntatge en sèrie. Font d’alimentació d’ús universal per la previsió de la tensió auxiliar en 
instal·lacions EIB o per altres aplicacions SELV. L’aparell es pot enganxar a pressió sobre la 
regleta de muntatge i subministra una tensió regulada de sortida de 12 V DC i una màxima 
corrent de sortida de 800 mA. La sortida es troba protegida permanentment contra curtcircuits i 
sobrecàrregues tèrmiques. La font d’alimentació és especialment adequada per utilitzar-se en el 
següents aparells EIB: 

o Terminal de grups d’avisadors 9610. 
o Mòdul universal d’entrades i sortides 9693,3. 

 

5.3.4.1.5. Actuador de il·luminació de 8 sortides 

Connecta 8 dispositius elèctrics independents mitjançant contactes lliures de potencial a través 
del bus EIB. Accionament manual i visualització de l’estat dels contactes. Especialment adequat 
per connectar càrregues amb elevats pics de corrent de commutació, com és el cas d’elements 
d’il·luminació amb condensadors de compensació com són: tubs fluorescents, làmpades de baix 
consum, etc. 

Segons el programa d’aplicació es pot modificar: 

o Selecció de la posició preferent en cas d’avaria i retorn de la tensió del bus. 
o Capacitat d’invertir les sortides. 
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o Concatenació lògica. 
o Justificant de rebut. 
o Retard en la connexió desconnexió. 

 

5.3.4.1.6. Actuador de persianes 

Pel muntatge en sèrie i la commutació i control de quatre accionaments independents per a 
persianes distribuïts en dos grups: recorregut cap avall o amunt, i ajust gradual de pujada i 
baixada de làmines. L’aparell no requereix cap font d’alimentació addicional. La connexió del 
bus es realitza a través del born de connexió del mateix. 

Depenent de l’aplicació escollida es poden regular o seleccionar amb ajuda de l’ajust de 
paràmetre les següents funcions: 

o Temps de repòs en cas de canvi de sentit. 
o Temps de control pel sensor de vent. 
o Protecció en cas d’alarma per vent. 
o Temps de recorregut de la persiana. 
o Temps d’impulsió per ajustar les làmines. 
o Servei de tapa de ventilació. 
o Avançament de posició. 

 

5.3.4.1.7. Actuador de climatització de 6 sortides 

Pel muntatge en sèrie, y commutació de sis dispositius independents. L’aparell no requereix cap 
font de tensió addicional. Depenent de l’aplicació poden ajustar-se a través del ETS les següents 
funcions: 

o Selecció de la posició de preferència en cas de fallada o retorn de la tensió del bus. 
o Inversió de les sortides. 
o Objectiu de la prioritat. 
o Concatenació, justificació del rebut. 
o Retard de temps. 

 

5.3.4.1.8. Regulador universal 2 canals 

Amb aquest aparell es pot atenuar la llum de dos grups de làmpades independents entre si a 
través del bus. En les dos sortides atenuables es poden activar de mode independent diferents 
tipus de càrregues com làmpades incandescents, làmpades halògenes d’alt o baix voltatge amb 
transformadors electrònics o convencionals. 

Al tornar a connectar la tensió de subministra (després d’una absència de tensió de més de 
aproximadament 10 segons) o després d’un reset a través del bus EIB, l’aparell realitza un test 
de càrrega i adapta el tipus de servei del mode adequat. Durant una modificació del tipus de 
càrrega l’aparell s’ha de connectar sense tensió. 
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5.3.4.1.9. Terminal de zona 4 entrades 

Pel muntatge en sèrie. El nou terminal de zona serveix per la connexió controlada d’avisadors 
passius al bus de la instal·lació EIB i/o per la connexió d’altres contactes lliures de potencial en 
aplicacions amb superiors demandes de seguretat, com per exemple: contactes magnètics, 
avisadors d’aigua, sensors de trencament de vidres, etc. 

La connexió del bus s’efectua a través de borns de bus adjunts. L’aparell posseeix 4 entrades de 
grups d’avisadors, on el seu estat s’indica mitjançant 4 LEDs quan el terminal es troba 
connectat de forma imprecisa. Existeixen 2 entrades de 12 V (“test de marxa” i 
“precisa/imprecisa”), per exemple: pel control d’avisadors passius per infrarojos convencionals. 
Els grups connectats es verifiquen en quan a interrupció o curtcircuit. Es requereix una font 
d’alimentació externa de 12 V (ref. 9680,3 ABB). 

 

5.3.4.1.10. Mòdul de vídeo per Internet Gateway 

El mòdul de vídeo serveix per la connexió d’una càmera de vídeo al Internet Gateway. El mòdul 
de vídeo transforma una senyal PAL/NTSC en una cadena de dades en el USB. L’aparell es pot 
connectar al IN/S mitjançant el cable USB que s’inclou en el subministra. D’aquesta manera les 
imatges actuals de vídeo d’una instal·lació es poden observar des de qualsevol accés a Internet. 

Les característiques especials d’aquest mòdul són: 

o Connexió d’una càmera de vídeo qualsevol PAL/NTSC amb 1 VPP i 75 ohms. 
o Un accés a Internet i el VM/S connectat amb el IN/S són suficients per poder 

accedir en tot el món a la instal·lació. 
o Possibilitat d’emmagatzematge fins a 128 imatges en IN/S. 

 

5.3.4.1.11. Internet Gateway (línea analògica) 

El Gateway de Internet de ABB permet l’accés a la instal·lació elèctrica de qualsevol accés a 
Internet. D’aquesta forma es pot manipular i supervisar amb comoditat i a distància de la 
instal·lació. Amb un mòdul addicional i una càmera de vídeo es poden transmetre també 
imatges en directe. 

El Gateway de Internet pot enviar també de mode independent noticies curtes (SMS) o 
comunicats de e-mail. 

Les seves característiques especials són: 

o És suficient un accés a Internet per accedir en tot el món a la instal·lació. 
o Es poden enviar missatges configurats mitjançant noticia breu (SMS) o e-mail. 
o 6 sortides de connexió. 
o 6 entrades binaries uneixen l’aparell amb la instal·lació elèctrica, una memòria 

d’història permet la representació de corbes de tendència. 
o 4 entrades analògiques pel registre de valors de mesura i senyals petites. 
o Es poden transmetre imatges en directe mitjançant un mòdul de vídeo, i la 

possibilitat d’emmagatzemar fins a 128 imatges. 
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o Posada en servei senzilla a través d’Internet o Ethernet. 
o Rellotge temporitzador anual incorporat amb 32 programes (sincronitzat DCF77). 
o Macro programació per a funcions lògiques, matemàtiques i de control de temps. 

 

5.3.4.1.12. Interface Telefònic bidireccional (línea analògica) 

Aparell de muntatge en sèrie per la telecomunicació amb commutació remota a través de la 
xarxa telefònica. La commutació remota s’efectua per medi de 4 sortides convencionals (relés) o 
fins a 6 entrades EIB. Per la telecomunicació es troben disponibles addicionalment 4 entrades de 
senyalització per a contacte lliures de potencial així com 2 canal d’avís EIB. Dotze repeticions 
de marcat fins a obtenir la confirmació de la alarma, un contacte d’alarma addicional que 
s’activa quan no s’ha tret una senyalització. 

Les següents opcions es poden ajustar o seleccionar en l’aparell: 

o 3 números de trucada d’avís. 
o Procediments de marcatge. 
o Codi d’accés. 
o Sortida de senyals MFV. 
o Testos d’informació individuals (sobre accessoris). 
o Funcions i direccions EIB (a través del ETS). 

 

5.3.4.1.13. Sensor de 2 canals 

Per acoblador de bus encastat i l’enviament d’ordres de commutació, mostreig, atenuació o per a 
persianes a actuadors EIB. Amb LED de 2 colors per indicar la disposició funcional i l’estat de 
commutació. Color i funció dels LEDs modificable a través del ETS. 

 

5.3.4.1.14. Sensor de moviment 

Per acoblador de bus. Angle del sensor: 180º. Altura de muntatge d’uns 1,1 m. Radi d’acció de 
12 m frontals i 8 m laterals (amb aproximació tangencial). Per l’enviament d’ordres de connexió 
i desconnexió d’un sensor a un actuador EIB. Per l’enviament a ell mateix d’ordres de connexió 
periòdiques de diferents sensors a un actuador EIB. La resposta de desconnexió s’estableix en 
l’actuador. 

Amb reconeixement d’extracció, funció d’avís i d’interruptor d’enfosquiment a través del EIB. 

Sensor d’enfosquiment i temps de retard ajustables en l’aparell a través del ETS o 
potenciòmetres (5-1000 lux / 10 seg-32 min).  

 

5.3.4.1.15. Sensor de presència 

Pels aparells del bus EIB. El detector de presència serveix per connectar sistemes d’il·luminació 
i/o HKL (calefacció, climatització i ventilació) en funció de la lluminositat i/o moviment. 



191 
 

L’aparell es troba concebut pel seu muntatge al sostre, podent instal·lar-se tant de forma 
encastada en un fals sostre, com també en la superfície. 

El detector de presència posseeix sistemes de sensors en forma de lents de gran sensibilitat i 
diferents funcions que depenen de l’aplicació seleccionada, i que es poden manipular a través 
dels ETS i/o potenciòmetres. 

La funcionalitat global de l’aparell depèn entre altres coses de l’altura de muntatge. L’àrea de 
cobertura pot ajustar-se addicionalment per medi d’una làmina inclosa en el volum de 
subministra. 

En base a l’aplicació seleccionada, el detector de presència disposa de les següents funcions: 

a) 1 per presència, 1 per HKL i 1 per avís. 
b) 2 per presència i 1 per avís. 
c) 2 per presència i 1 per HKL. 

 

5.3.4.1.16. Tritó de 3 canals (no s’ha trobat descripció d’aquest aparell) 

En aquest aparell es combinen les funcions de termòstat i la de tritó de 3 canals. 

Funcionament com a termòstat: 

o Té els següents modes d’operació: confort, standby, nit, protecció contra gelades. 
o Se li pot assignar paràmetres als tipus de control (PID, PI, PWM, 2 passos). 
o El display indica: la temperatura de l’habitació, símbol del mode de funcionament, 

calefacció / aire condicionat ON. 
o Si és necessari es pot ajustar el controlador a través del polsador auxiliar. Així el 

valor de referència apareix en el display i es pot canviar utilitzant la tecla superior. 
La tecla del mig es pot utilitzar per canviar entre mode standby i confort. Una cop 
que el controlador ha estat ajustat, l’aparell torna al seu mode de funcionament de 
tritó de 3 canals. 

o Amb el botó auxiliar es pot canviar entre mode de funcionament com a termòstat o 
com a tritó de 3 canals. 

Funcionament com a tritó de 3 canals: 

o Es pot seleccionar lliurement la funció de cada polsador (connexió, connexió i 
regulació, control de persianes, enviar un valor). 

o El display indica l’estat dels polsadors a través de telegrames. 

 

5.3.4.1.17. Tritó de 5 canals (9625,3 BA ABB) (no s’ha trobat descripció d’aquest aparell) 

Disposa d’un termòstat fred/calor pel control ON/OFF o continu amb funcions PI,PWM i de 2 
punts. També controla actuadors tipus ON/OFF, regulació, persianes, valors i ventilació. 
Necessita un acoblador al bus. 
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5.3.4.1.18. Acoblador al bus 

Com a interfície d’usuari per components EIB encastats. Amb pont de subjecció per a la fixació 
roscada en caixes de commutació d’ús comercial de 60 mm de diàmetre. 

També com a interfície d’usuari pels tritons amb display de 9623.X XX, 9624.X XX, 9625.X 
XX i 9626.X XX. 

 

5.3.4.1.19. Sensors magnètics 

Per fixar amb cargols o perforant. Conté: 1 iman, un contacte llengüeta amb cable de connexió 
LIYY 4x0,14 mm2

Els contactes de llengüeta magnètics s’utilitzen per la vigilància d’obertura de portes, finestres i 
claraboies. Consten de dos components diferents: un iman i un contacte llengüeta. Generalment, 
l’iman està muntat en el marc de la finestra o en el panell de la porta. El contacte llengüeta es 
situa directament junt o a sobre l’iman del marc de la finestra o porta. El contacte llengüeta es 
tanca sota la influència del camp magnètic. Si s’obre la finestra o porta, l’iman es separa del 
contacte llengüeta i s’interromp la influència del camp magnètic en el contacte. El contacte 
llengüeta s’obre de nou i interromp la zona. Això fa que el terminal de zona enviï un telegrama 
al bus. Els contactes de llengüetes magnètics sempre entren dins de l’àrea controlada (en la 
superfície interna de la finestra o porta). 

 de 4,0 m, 2 protectors, 2 discs espaiadors, 2 pestanyes i 4 cargols fixadors 
antimagnètics.  

El disseny d’aquest contacte llengüeta permet fixar a portes i finestres amb cargols o 
perforacions. Per ensamblatges de superfície l’iman i el contacte llengüeta es munten paral·lels 
l’un a l’altre, i extrem amb extrem quan estan fixats a espais de fins a 10 mm. Quan s’instal·la 
en materials ferromagnètics (com portes d’acer), s’haurà de muntar amb cargols utilitzant discs 
espaiadors addicionals. 

 

5.3.4.1.20. Detector òptic de fum 

Els detectors de fum i/o foc s’utilitzen per detectar el fum amb rapidesa i evitar o limitar els 
possibles danys personals i materials en cas d’incendi. El subministra d’energia és de 12 V el 
que significa que el detector de fum pot ser connectat al terminal de zona. S’utilitza un contacte 
normalment obert i lliure de voltatge com a generador d’alarma (30 V, 1 A max.). Es pot 
utilitzar un polsador per reactivar les alarmes emmagatzemades. 

 

5.3.4.1.21. Sensor detector de fuga d’aigua 

Els detectors d’aigua fan que es pugui detectar ràpidament la fuga d’aigua deguda, per exemple, 
a escletxes a les canonades, entrada d’aigua freàtica i aigües residuals, aigua de rentadores i 
rentaplats, etc, abans de que els danys siguin massa cars. El detector d’aigua consta d’un 
detector d’aigua encastat en resina sintètica amb elèctrodes xapats en or. No precisa d’un propi 
subministra d’energia posat que l’obté directament de la zona. S’utilitza un LED per indicar 
quin detector s’ha activat. Consum d’energia aproximat en estat inactiu: 0,12 mA a 12V. 
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5.3.4.1.22. Sirena d’estat sòlid 

La sirena d’estat sòlid s’utilitza amb fins d’alarma dins de l’àrea controlada. Per exemple per 
indicar una averia, un intent d’assalt a un edifici ocupat, o com alarma d’emergència. Disposa 
d’una sirena electrònica d’una peça amb to intermitent per instal·lar en l’interior de la vivenda. 
Dimensions globals: 90x37 mm de diàmetre per alt. 

 

5.4. Configuració final de la instal·lació domòtica 

Per tal de fer una bona domotització de la vivenda, i tal com indiquen els plànols, es necessitarà: 

o 1 quadre domòtic 
o 4 sensors de moviment. 
o 11 sensors de presència. 
o 24 sensors magnètics. 
o 1 detector de fum. 
o 6 detectors d’aigua. 
o 19 sortides d’il·luminació. 
o 14 sortides de persianes. 
o 9 sortides de climatització. 
o 8 sortides de regulació universal per l’atenuació de la lluminositat. 
o 3 càmeres de vídeo per Internet Gateway. 
o 1 sirena. 

Tots aquests mecanismes aniran connectats mitjançant el bus, el terminal de zona o Internet 
Gateway tal com s’ha especificat amb anterioritat. I tots ells seran connectats dins el quadre 
domòtic de tal forma que es necessitarà disposar de: 

o 1 font d’alimentació. 
o 2 fonts d’alimentació auxiliar 12V DC per alimentar l’Internet Gateway i el terminal 

de zona. 
o 1 Internet Gateway. 
o 10 terminal de zona de 4 canals cada un per controlar els 39 sensors i detectors. 
o 3 actuadors d’il·luminació de 8 sortides cada un per controlar les 19 sortides 

d’il·luminació i la sortida de la sirena, i ens en sobren 4 per possibles ampliacions. 
o 7 actuadors de persianes de 4 sortides cada un (2 persianes, per puja i baixa cada 

una) per controlar les 14 sortides de persianes. 
o 2 actuadors de climatització de 6 sortides cada un per controlar les 9 sortides de 

climatització, i ens en sobren 3 per possibles ampliacions. 
o 4 reguladors universals de 2 sortides cada un per controlar les 8 sortides de regulació 

en forma d’atenuació de lluminositat. 
o 3 mòduls de vídeo càmera amb una sortida cada un per controlar les 3 sortides de 

camères instal·lades. 

La situació i la quantitat dels polsadors i interruptors de la vivenda estan inclosos en l’apartat 
d’instal·lació elèctrica. 
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6. Pressupost 

Per realitzar el pressupost de les instal·lacions, primer calcularem el cost de cada un del capítols 
per finalment sumar tots els costos i obtenir el cost total que equival a la implantació de totes les 
instal·lacions proposades en aquest projecte. 

A aquest cost total se li sumarà la retribució rebuda pel projectista segons una estimació del 
temps invertit. 

 

6.1. Cost de les instal·lacions d’aigua 

En aquest capítol al tenir diferentes instal·lacions, calcularem primer el cost de cada una d’elles 
per obtenir finalment el cost total de les instal·lacions d’aquest capítol. 

 

6.1.1. Cost de la xarxa d’aigua freda 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Canonada 20/26 mm Geberit Mepla 19 6,40 121,60 

Canonada 26/32 mm Geberit Mepla 28 8,50 238,00 

Canonada  33/40 mm Geberit Mepla 3 15,30 45,90 

Vàlvula de tall 1 1/4'' Salvador Escoda 12 13,15 157,80 

Purgador d'aire VOSS Purg-=-MAT 1 7,10 7,10 

Colzes 90º 1 1/4'' TOTALINE 12 3,21 38,52 

Colzes T de 1 1/4'' TOTALINE 18 7,32 131,76 
Comptador general d'aigua, volumètric amb 

unions roscades de diàmetre nominal 1'' 1 1548,68 1548,68 

    

  
Total 2289,36 

Taula 6.1.1.1.: Cost de la xarxa d’aigua freda 

 

6.1.2. Cost de la xarxa d’ACS 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Canonada 15/20 mm Geberit Mepla 9 3,80 34,20 

Canonada 20/26 mm Geberit Mepla 36 6,40 230,40 

Canonada 26/32 mm Geberit Mepla 3 8,50 25,50 

Canonada  33/40 mm Geberit Mepla 12 15,30 183,60 

Vàlvula de tall 1 1/4'' Salvador Escoda 10 13,15 131,50 

Purgador d'aire VOSS Purg-=-MAT 1 7,10 7,10 

Colzes 90º 1 1/4'' TOTALINE 18 3,21 57,78 
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Colzes T de 1 1/4'' TOTALINE 17 7,32 124,44 

    

  
Total 794,52 

Taula 6.1.2.1.: Cost de la xarxa d’ACS 

 

6.1.3. Cost de la xarxa de retorn d’ACS 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Canonada 15/20 mm Geberit Mepla 30 3,8 114 

Colze 90º 7 3,7 25,9 

Vàlvula bypass 1 75,6 75,6 

Bomba 1 74,3 74,3 

Vàlvula equilibri 1 20 20 

    

  
Total 309,8 

Taula 6.1.3.1.: Cost de la xarxa de retorn d’ACS 

 

6.1.4. Cost de la instal·lació de reciclatge de les aigües grises 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Canonada 15/20 mm Geberit Mepla 41 3,80 155,80 

Canonada 20/26 mm Geberit Mepla 15 6,40 96,00 

Canonada 54/63 mm Geberit Mepla 36 26,90 968,40 

Canonada 65,8/75 mm Geberit Mepla 14 52,00 728,00 
Planta depuradora GRISIMOP D1-SR-

0,3 de la marca SIMOP 1 2100,00 2100,00 

Vàlvula de tall 1 1/4'' Salvador Escoda 6 13,15 78,90 

Purgador d'aire VOSS Purg-=-MAT 1 7,10 7,10 

Colzes 90º 1 1/4'' TOTALINE 19 3,21 60,99 

Colzes T de 1 1/4'' TOTALINE 13 7,32 95,16 

    

  
Total 4290,35 

Taula 6.1.4.1.: Cost de la instal·lació de reciclatge de les aigües grises 

 

6.1.5. Cost de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Canonada 54/63 mm Geberit Mepla 43 26,90 1156,70 

Canonada 65,8/75 mm Geberit Mepla 30 52,00 1560,00 
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Arqueta TRG-40 SAS 2 14,29 28,58 

    

  
Total 2745,28 

Taula 6.1.5.1.: Cost de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 

 

6.1.6. Cost de la instal·lació d’aprofitament d’aigües pluvials 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Canaló semicircular 100 mm 20 14,58 291,60 

Canaló semicircular 125 mm 9 16,83 151,47 

Canonada 54/63 mm Geberit Mepla 16 26,90 430,40 

Canonada 65,8/75 mm Geberit Mepla 20 52,00 1040,00 

Arqueta TRG-40 SAS 1 14,29 14,29 
Estació de filtratge Garden Confort de 

la marca Graf 1 4395,00 4395,00 

    

  
Total 6322,76 

Taula 6.1.6.1.: Cost de la instal·lació d’aprofitament d’aigües pluvials 

 

6.1.7. Cost total de les instal·lacions d’aigua 

 

Instal·lació Import (€) 

Xarxa d'aigua freda 2289,36 

Xarxa d'ACS 794,52 

Xarxa de retorn d'ACS 309,8 

Instal·lació d'aigua gris 4290,35 

Xarxa d'evacuació d'aigua residual 2745,28 

Instal·lació d'aprofitament d'aigua pluvial 6322,76 

Total 16752,07 
Taula 6.1.7.1.: Cost total de les instal·lacions d’aigua 

 

6.2. Cost de les instal·lacions de generació i distribució tèrmica 

En aquest apartat s’han de sumar els costos de la bomba de calor aire-aigua utilitzada per la 
generació tèrmica, la producció d’ACS, el terra radiant i els fan-coils. Per calcular el cost total 
d’aquestes instal·lacions, primerament farem lestudi per separat de: bomba de calor més 
producció d’ACS, terra radiant i fan-coils. 
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6.2.1. Cost de la instal·lació de la bomba de calor aire-aigua i la producció d’ACS 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 
BC Magna Air SDHV 14 1 4950 4950 

Kit ajuda eléctrica (2+2+2 kW) 1 475 475 
Sensor de temperatura d'ACS 1 60 60 

Dipòsit d'inèrcia 180 litres 1 1250 1250 
Soports antivibratoris 2 30 60 

Kit d'arranc fàcil 1 395 395 
Kit de safata anti gel 1 60 60 

Reixeta de bateria 1 165 165 
Placa d'expansió per a sondas 1 115 115 

Sensor de punt de rocío 1 160 160 
Bomba de circulació 1 390 390 

Vas d'expansió ER- 24 CE de la marca Euro-cobil 1 36,02 36,02 
Canonada 26/32 mm Geberit Mepla 46 8,5 391 

Colzes 90º 1 1/4'' TOTALINE 14 3,21 44,94 
Purgador d'aire VOSS Purg-=-MAT 1 7,1 7,1 

Vàlvula de tall 1 1/4'' Salvador Escoda 2 13,15 26,3 

    
  

Total 8585,36 
Taula 6.2.1.1.: Cost de la instal·lació de la bomba de calor aire-aigua més la producció d’ACS 

 

6.2.2. Cost de la instal·lació del terra radiant 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Panell aïllant amb tetons per terra radiant Barbi 12 m2 20 22,45 449 

Bobina 120 m de canonada de terra radiant Barbi 20x1,9 14 220,80 3091,2 

Banda perimetral autoadhsevia Barbi 25 m 12 73,25 879 

Additiu fluidifcant Barbi 30 kg 2 115,21 230,42 

Ciment Portland Uniland 35 kg 57 2,45 139,65 

Rajoles de gres 20x20 cm 6000 0,32 1920 

Kit de col·lectors per terra radiant Barbi 7 sortides 1 720,77 720,77 

Kit de col·lectors per terra radiant Barbi 6 sortides 1 671,94 671,94 

Kit de col·lectors per terra radiant Barbi 9 sortides 1 815,65 815,65 

Kit de col·lectors per terra radiant Barbi 3 sortides 1 482,38 482,38 

Caixa metàl·lica per als distribuïdors Barbi sortides 6, 7 i 9 3 258,05 774,15 

Caixa metàl·lica per als distribuïdors Barbi sortides 3 1 216,26 216,26 

Canonada de coure 1 1/4'' TOTALINE, 5 m 8 51,6 412,8 

Colzes 90º 1 1/4'' TOTALINE 6 3,21 19,26 

T de 1 1/4'' TOTALINE 4 7,32 29,28 

Termòstat de temperatura ambient ROCA TD100 19 34,3 651,7 
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Sonda de temperatura PT100 RESOL T28 24 37,93 910,32 

Vàlvula de tall 1 1/4'' Salvador Escoda 10 13,15 131,5 

Vàlvula de seguretat de molla, Domedel de 3 kg 1 39,43 39,43 

Centraleta de regulació Honeywell 1 231,15 231,15 

    

  
TOTAL 12815,86 

Taula 6.2.2.1.: Cost de la instal·lació de terra radiant 

 

6.2.3. Cost de la instal·lació dels fan-coils 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 
Fan-coil  tipus cassette per treballar en sistemes de 

distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire de 
3000 kcal/h de potència frigorífica màxima i  de 75 kW 10 664 6640 

Canonada  20/26 mm Geberit Mepla 104 6,4 665,6 

    

  
Total 7305,6 

Taula 6.2.3.1.: Cost de la instal·lació de terra radiant 

 

6.2.4. Cost total del sistema de generació i distribució tèrmica 

 

Instal·lació Import (€) 

Instal·lació de la bomba de calor aire-aigua més producció d'ACS 8585,36 

Instal·lació del terra radiant 12815,86 

Instal·lació dels fan-coils 7305,6 

Total 28706,82 
Taula 6.2.4.1.: Cost total del sistema de generació i distribució tèrmica 

 

6.3. Cost de la instal·lació elèctrica 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 pel subministra individual 
superior a 15 kW, per mesura directa, potència màxima de 43,6 kW, tensió 
de 400 V, format per un conjunt de caixes modulars de doble aïllament de 
poliester reforçat amb fibra de vidre de mesures totals 540x810x171 mm. 1 320,59 320,59 
Interruptor general d'alimentació (IGA) de tall omnipolar amb 
accionament manual, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 63 A, de 16 
kA de poder de tall 1 121,53 121,53 

Interruptor diferencial, 2P/63A/30mA 3 55,17 165,51 
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A d'intensitat nominal, tipus 
PIA corba C, unipolar més neutre (2P) 2 18,47 36,94 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 16 A d'intensitat nominal, tipus 12 18,8 225,6 
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PIA corba C, unipolar més neutre (2P) 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus 
PIA corba C, unipolar més neutre (2P) 3 19,8 59,4 
Tub flexible de PVC corrugat, per a canalització encastada en obra de 
fàbrica (parets i sostres), d = 20 mm. Codi de classificació 222122, 
resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, 
temperatura de treball 5ºC fins a 60ºC, propieta 271 0,82 222,22 
Tub flexible de PVC corrugat, per a canalització encastada en obra de 
fàbrica (parets i sostres), d = 25 mm. Codi de classificació 222122, 
resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, 
temperatura de treball 5ºC fins a 60ºC, propieta 242 0,88 212,96 
Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama, amb una resistència al impacte de 2 J, resistència a compressió 
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 46 6,06 278,76 
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per una filera de dotze 
mòduls i muntada superficialment 1 19,54 19,54 
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de 
secció 2,5 mm2, col·locat en tub 200 0,87 174 
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de 
secció 4 mm2, col·locat en tub 342 0,97 331,74 
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de 
secció 6 mm2, col·locat en tub 484 1,95 943,8 
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de 
secció 95 mm2, col·locat en tub 46 37,31 1716,26 
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de 
secció 50 mm2, col·locat en tub 46 18,27 840,42 
Interruptor bipolar, gamma bàsica amb tecla de color blanc i tapa amb 
marc de color blanc 14 9,52 133,28 
Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla de color blanc i tapa amb 
marc de color blanc 45 9,05 407,25 
Polsador, gamma bàsica, amb tecla amb simbol de timbre de color blan i 
tapa amb marc de color blanc 2 6,32 12,64 
Zumbador 230 V, gamma bàsica, amb tecla de color blanc i tapa amb marc 
de color blanc 2 18,02 36,04 
Base endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tecla de color blanc i tapa 
amb marc de color blanc 36 7,31 263,16 
Base endoll de 25 A 2P+T, gamma bàsica, amb tecla de color blanc i tapa 
amb marc de color blanc 9 13,57 122,13 
Punt de llum halogen 50W / 12V. Arandela per encastar amb làmpara 
halògena de 50 W /12 V, i transformador, amb protecció IP 20 classe III. 
Instal·lat incloent conexionat. 56 28,91 1618,96 
Model TX-GIB18 de motor de persiana de 160 W, 40 mm de diàmetre 
d'eix i de fins a 20 kg de pes 12 254,14 3049,68 
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu, presa de terra independent amb pica d'acer de 
D = 14,3 mm i 2 m de longitud, cable de coure de 35 mm2, unit mitjançant 
soldadura aluminot÷ermica, incloent registre de comprovació i pont de 
prova.  4 39,2 156,8 
Conductor de coure 16 mm2 xarxa de presa de terra d'estructura, realitzada 
amb cable de coure un de 16 mm2, unit mitjançant soldadura 
aluminotèrmica a l’armadura de l’estructura, incloent la part proporcional 
de pica, registre de comprovació i pont de prova. 104 6,12 636,48 
Tapes de registre per la presa terra (TR 230). El punt d’unió de la presa 
terra i la línea d’enllaç es coneix com punt de posta a terra, i tindrà que ser 
un element fàcilment visitable o accessible per poder comprovar, 
periòdicament, la resistència de difusió de la presa de terra i la continuïtat 
elèctrica. 5 30,58 152,9 

    

  
Total 12258,59 

Taula 6.3.1.: Cost de la instal·lació elèctrica 
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6.4. Cost de la instal·lació domòtica 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 

Font d'alimentació 1 410 410 

Font d'alimentació auxiliar 2 290 580 

Internet Gateway 1 246 246 

Terminal de zona 10 327 3270 

Acoblador bus actuador-sensor universal 51 78 3978 

Actuador il·luminació 8 canals 3 355 1065 

Actuador persianes 4 sortides 7 323 2261 

Actuador climatització 2 399 798 

Regulador universal 4 184 736 

Mòduls de vídeo camera 3 523 1569 

Sensor de moviment 4 125 500 

Sensor de presència 11 128 1408 

Sensor magnètic 24 78 1872 

Detector de fum 1 77 77 

Detector d'aigua 6 107 642 

Sirena 1 507 507 

Bus 126 0,24 30,24 

    

  
Total 19949,24 

Taula 6.4.1.: Cost de la instal·lació domòtica 

 

6.5. Cost total del projecte 

 

Partides Temps invertit (h) Import (€) 

Instal·lació d'aigua   16752,07 

Instal·lació tèrmica   28706,82 

Instal·lació elèctrica   12258,59 

Instal·lació domòtica   19949,24 

Total instal·lacions   77666,72 

Projectista 300 9000 

Total projecte   86666,72 
Taula 6.5.1.: Cost total del projecte * 

 

El cost total del projecte realitzat és de VUITANTA SIS MIL SISCENTS SEIXANTA SIS 
EUROS AMB 72 CÈNTIMS. 

*Nota: aquest pressupost no inclou les hores de realització de les instal·lacions mitjançant el 
personal qualificat, com tampoc inclou el corresponent IVA. 
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7. Conclusions 

7.1. Valoració dels resultats obtinguts 

Aquest projecte ha pretès introduir-se en tots els camps tècnics d’una vivenda del present, 
excepte en el camp de les telecomunicacions, intentant construir un model sostenible que eviti 
els consums excessius. En el transcurs del projecte s’han obtingut algun contratemps en aquest 
aspecte, ja que l’energia renovable per excel·lència que és el Sol no s’ha pogut aprofitar per 
l’obtenció d’energia tèrmica per les condicions de l’entorn de la vivenda, i per tant ni s’ha 
intentat la implantació d’un sistema solar fotovoltaic per aconseguir energia elèctrica gratuïta ja 
que el seu principi de funcionament és el mateix. 

Un punt important respecte la sostenibilitat, com és l’aigua, s’ha aconseguit un model de gran 
estalvi d’aquest producte amb el que s’estalvien 119 litres diaris amb el reciclatge d’aigües 
grises que al cap de l’any sumen 43.435 litres d’aigua estalviats, i per un altra banda amb el 
sistema d’aprofitament de les aigües pluvials es poden arribar a aprofitar fins a 84.947 litres de 
mitjana durant un any segons els estudis pluviomètrics realitzats. Al final doncs es poden arribar 
a estalviar fins a 128.382 litres d’aigua anuals que realment són valors extraordinaris 

Un altre dels punts importants respecte la sostenibilitat són els consum de generació tèrmica. 
Amb els sistemes de distribució, en particular amb el terra radiant, realment és una proposta que 
s’ha demostrat numèricament que té un consum realment menor respecte els altres sistemes de 
calefacció degut a les menors pèrdues de calor que presenta mitjançant pèrdues de sostre, aire 
fresc, etc., i degut a la seva baixa temperatura ambient de confort que ja fa estalviar el consum 
en un 15% aproximadament. En l’aspecte de la generació tèrmica s’ha escollit un model de 
producció alternatiu com és la bomba de calor aire-aigua que tot i que no és renovable presenta 
unes característiques sostenibles força atractives, i tot i que en un primer moment s’havia pensat 
de proposar la bomba de calor aigua-aigua que presenta uns consums encara més baixos al final 
s’ha hagut de desestimar pel seu elevat cost inicial degut al cost de les perforacions i 
bescanviador terra-aigua. 

Per tant, considero, en bona mesura, que s’han complert els objectius de sostenibilitat convertint 
el que podria ser una vivenda del passat sense tenir en compte el futur del medi ambient i de 
l’ecosistema, en una vivenda conscienciada en preservar la natura reduint les emissions de gasos 
nocius a l’atmosfera i reduint el consum d’aigua mantenint un alt nivell de confort o fins i tot 
millorant-lo amb l’ajuda de la domòtica. 

 

7.2. Valors adquirits 

Afegeixo aquest punt per poder valorar personalment i expressar d’una forma subjectiva 
(lògicament) el que realment he après i he absorbit del projecte realitzat, ja que d’alguna forma 
no estic molt segur de si el projecte s’ha alimentat de mi o jo m’he alimentat d’ell. Dit d’una 
altra manera, realment he notat que al llarg del projecte he anat canviant la visió de què significa 
la realització d’un projecte, de com s’ha de realitzar que és un dels punts que més m’ha costat i 
m’ha fet perdre més temps, he anat aprenent cada punt que escrivia, cada aparell que 
necessitava la instal·lació.  
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Realment, vaig començar el projecte amb uns coneixements pràcticament nuls o inexistents de 
la majoria d’instal·lacions que una vegada acabat hi figuren. El projecte m’ha fet canviar el punt 
de vista respecte una vivenda, els coneixements generals que he adquirit sobre les instal·lacions 
que hi tenen lloc o que hi poden tenir lloc. 

M’ha resultat un projecte dificultós degut principalment a la seva extensió, i també a la dificultat 
d’entendre i comprendre el funcionament i el dimensionament d’algunes instal·lacions, en 
particular les de fontaneria. Tot i així no em vaig donar mai per vençut, aquest projecte el vaig 
demanar jo i el vaig demanar perquè m’entusiasmava la idea d’aprendre nous coneixements 
respecte instal·lacions que tothom utilitza de forma quotidiana i he pogut mantenir aquesta 
il·lusió fins a poder-lo acabar. 

Una vegada acabat, m’ha entrat una sensació d’estar orgullós de la feina feta, de saber que he 
aportat al projecte tot el que tenia dins i el que he anat recol·lectant mitjançant la bibliografia 
utilitzada, de saber que totes les hores que ha comportat han servit per alguna cosa. I per acabar, 
només dir que m’emporto un gran record i una gran experiència que de ben segur em seran útils 
per al futur.  
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9. ANNEX 1: Càlculs 

9.1. Càlculs de la instal·lació de l’aigua 

9.1.1. Càlculs de la xarxa d’aigua freda, ACS i retorn d’ACS 

En aquest apartat es definiran les dimensions dels elements a instal·lar tal com indiquen els 
plànols. 

 

9.1.1.1. Canonades 

Per al càlcul de les canonades i els seus diàmetres es tindrà en compte les pèrdues de càrrega 
lineal de la instal·lació que aniran en funció de diferents aspectes que s’hauran de contemplar, 
com són el tipus del material de la canonada, l’alçada geomètrica, la distància del tram i el seu 
cabal de càlcul. També s’haurà de tenir en compte la velocitat del fluid, en aquest cas serà aigua, 
perquè per l’elecció del diàmetre de la canonada en cada tram haurà de tenir una velocitat de 
càlcul compresa dintre dels següents valors: 

o Canonades metàl·liques: entre 0.50 i 2.00 m/s. 
o Canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0.50 i 3.50 m/s 

En el nostre cas utilitzarem canonades termoplàstiques i multicapes de la marca Geberit Mepla 
en barra, i per tant tindrem un marge de velocitats de entre 0.50 i 3.50 m/s. Però, tot i així, 
evitarem que la velocitat de l’aigua superi la velocitat de 1.6 m/s, ja que és el llindar on es 
comença a produir soroll segons CTE DB-HS4. Per tant, per saber el diàmetre mínim de les 
canonades, farem el seu càlcul per a una velocitat de 1.6 m/s, i el resultat serà el límit a què 
podem optar per obtenir una instal·lació silenciosa. 

 

9.1.1.2. Caudal 

El cabal mínim de cada punt de consum, segons el tipus d’aparell, vindrà definit segons la taula 
exposada en l’apartat de condicions mínimes de subministrament. 

El circuit d’aigua estarà compost de diferents punts de consum que difícilment es faran servir a 
la vegada, per tant es consideraran uns coeficients de simultaneïtat que aniran en funció del 
nombre de punts de consum de cada tram i que definiran els seus cabals de càlcul. En aquest cas 
aquests coeficients aniran en funció de l’estudi dels diferents punts de consum dels aparells i del 
nombre d’ocupants de la vivenda. Per fer-ho tindrem sempre en compte la sostenibilitat 
intentant dissenyar el dimensionat de cada tram de forma que els cabals de càlcul siguin els 
menors possibles per tal de que els diàmetres siguin els mínims possibles garantint el bon 
funcionament de la instal·lació i un bon confort. 
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9.1.1.3. Velocitat del fluid 

La velocitat del fluid anirà en funció del diàmetre escollit i del cabal que circularà per la 
canonada. La relació es formula de la següent manera: 

𝑉𝑉 =
4 · 𝑄𝑄
𝜋𝜋 · 𝐷𝐷2 

On: 

V: velocitat del fluid (m/s). 

Q: cabal que circularà per la canonada (m3/s), sabent que 1 l/s = 1 dm3

D: diàmetre interior de la canonada (m). 

/s. 

 

9.1.1.4. Pèrdues de càrrega lineal 

Per calcular les pèrdues de càrrega lineals ens basarem en la fórmula de Flamant, que és la 
següent: 

𝐽𝐽 = 𝑘𝑘 · 𝐿𝐿
𝑐𝑐1.75

𝐷𝐷1.25  

On: 

J: pèrdues de càrrega (mca, metres de columna d’aigua). 

k: coeficient de rugositat que dependrà del material de la canonada (adimensional). 

L: longitud del tram (m). 

V: velocitat del fluid (m/s). 

D: diàmetre interior de la canonada (m). 

Valors de k: 

 

 

Taula 9.1.1.4.1.: Coeficient de rugositat segons el material de la canonada 
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Aquest coeficient de rugositat del material de la canonada es veurà afectat per un coeficient de 
seguretat de 1,3 per l’ús de la canonada. La raó d’aquest coeficient de seguretat és la 
consideració de que passat un cert temps d’utilització de la instal·lació la rugositat relativa 
interna de les conduccions no és la de l’origen, sinó la dels dipòsits d’aigua que s’hauran 
acumulat sobre les parets internes dels tubs. I precisament per això sumant a la falta de dades 
experimentals dels diferents tipus d’incrustacions, adoptem aquest coeficient de seguretat. 

A l’hora de calcular les pèrdues de càrrega lineals dels diferents trams, primer calcularem les 
pèrdues de càrrega lineal per cada metre de canonada que és la mateixa fórmula, però sense 
multiplicar per la longitud de la canonada. Amb aquesta dada el que farem serà vigilar que les 
pèrdues no siguin gaire elevades, i en el cas que ho fossin ampliaríem el diàmetre interior de la 
canonada fins a arribar a un punt d’equilibri entre bon funcionament i economia. 

I finalment calcularem les pèrdues de càrrega lineal acumulades durant tots els trams precedents 
al tram de càlcul. Amb això obtindrem les pèrdues de pressió més elevades de la instal·lació. 

 

9.1.1.5. Volum d’aigua contingut 

Per últim calcularem la quantitat d’aigua que poden arribar a contenir cadascun dels trams i la 
suma de tots ells, obtenint així la quantitat d’aigua que pot haver-hi en la instal·lació. 

Per calcular aquesta quantitat de litres d’aigua ho farem mitjançant: 

𝑉𝑉 =
𝑄𝑄 · 𝑑𝑑
𝑐𝑐

 

On: 

V: volum d’aigua contingut (l) 

Q: caudal d’aigua (l/s) 

d: distància de la canonada (m) 

v: velocitat del fluid (m/s) 

 

9.1.1.6. Resultats xarxa d’aigua freda 

A continuació es mostraran els valor obtinguts per al dimensionat de les canonades de la xarxa 
d’aigua freda, però primer s’han de dictaminar els seus coeficients de simultaneïtat (k) 
començant pels més desfavorables: 

o Tram 8-10: 
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Hi tenim els consums de la dutxa i del lavabo (cabal màxim de 0,3 l/s) sent una cambra de bany 
d’un dormitori d’una sola persona, per tant, únicament funcionarà un dels dos consums a la 
vegada així que pel dimensionat de la canonada utilitzarem un coeficient de simultaneïtat de 
0,67 obtenint un cabal de càlcul de 0,2 l/s que és el mateix que el de la dutxa (que és major que 
el del lavabo, i per tant serà el màxim necessari). 

o Tram 8-9: 

Aquest tram és el mateix cas que el tram 8-10 i per tant utilitzarem el mateix coeficient de 
simultaneïtat de 0,67. 

o Tram 7-8: 

Aquesta canonada és la que ha de portar el cabal necessari als trams 8-10 i 8-9. Per tant per 
realitzar el càlcul suposarem que les dos persones dels dos dormitoris es poden arribar a dutxar 
(és el màxim consum que es pot preveure de cada cambra de bany) en el mateix moment, donant 
un resultat de 0,67. 

o Tram 7-11: 

Aquest tram és el que proveeix la cambra de bany del dormitori de matrimoni i d’una aixeta 
aïllada per netejar la terrassa. Observant els consums (lavabo, banyera, dutxa i aixeta aïllada) 
suposarem que les dos persones que conformen el matrimoni no faran servir la banyera i la 
dutxa a la vegada, i que l’aixeta de la terrassa no s’utilitzarà mentre un dels dos es banya (que és 
el màxim consum amb 0,3 l/s). Per tant, suposarem que el cabal màxim necessari, cabal de 
càlcul, serà el de la banyera i el de l’aixeta del lavabo obtenint un coeficient de simultaneïtat de 
0,5. 

o Tram 2-7: 

Aquest és el tram que ha de portar el cabal necessari per proveir els consums de la planta pis des 
de la planta baixa. Aquest tram alimenta les tres cambres de bany anteriors, i per obtenir el 
coeficient de simultaneïtat suposarem que el cabal de càlcul que haurà de subministrar serà el 
mateix que si en el total de les tres cambres de bany hi hagués la casualitat que una persona 
s’està dutxant a la vegada que en el dormitori de matrimoni un dels dos ocupants fa servir la 
banyera, i mentrestant un tercer s’està rentant les mans a l’aixeta de la cambra de bany que falta. 
Amb això obtenim un resultat de 0,43. 

o Tram 4-6: 

Aquesta es la canonada que alimenta la cuina (aixeta per fregar i rentaplats) i una aixeta 
addicional per netejar la terrassa de la planta baixa. En aquest cas suposarem que el rentaplats i 
l’aixeta per fregar formaran el consum màxim necessari de la canonada, sortint un resultat de 
0,64 de coeficient de simultaneïtat. 

o Tram 4-5: 

Aquest és el mateix cas que en el trams 8-9 i 8-10 ja que es tracta de la canonada que proveeix 
d’aigua una cambra de bany per un dormitori d’una sola persona. Per tant, tindrem el mateix 
coeficient de simultaneïtat de 0,67. 
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o Tram 2-4: 

Aquest tram és el que aporta els consums als trams 4-5 i 4-6 i pel càlcul del coeficient de 
simultaneïtat suposarem que necessitarà aportar un cabal igual al del rentaplats, aixeta per fregar 
i la dutxa del dormitori sortint un valor de 0,65. 

o Tram 2-3: 

Aquest tram abasteix també una cambra de bany però que no forma part de cap dormitori sinó 
que està situat al final del passadís de la planta baixa. Tot i així suposarem que només una 
persona, en un moment determinat, en farà ús; així que, i tenint en compte que disposa de 
banyera en comptes de dutxa, farem servir un coeficient de simultaneïtat de 0,75. 

o Tram 1-2: 

Aquesta canonada és la que puja des del soterrani fins a la planta baixa i ha de proveir d’aigua 
tota la vivenda (planta baixa i planta superior). Per fer aquest càlcul observem que hi ha: 

o 6 dormitoris, un d’ells de matrimoni, que vol dir que com a màxim hi hauran 7 
persones convivint al mateix temps. 

o 5 cambres de bany, una d’elles en el dormitori de matrimoni, per tant com a molt hi 
hauran 6 consums d’aigua en cambres de bany més la cuina (també hi ha dos aixetes 
aïllades per netejar les terrasses de la planta baixa i planta pis però no les tindrem en 
compte pel càlcul).  

Però com que seria molta casualitat que tots es dutxessin o es banyessin a la vegada més el 
rentaplats i l’aixeta per fregar. Per tant suposarem que com a màxim hi hauran dos persones que 
s’estaran dutxant més una tercera que s’estarà banyant, una més s’estarà rentant les mans i a 
més a més estarà el rentaplats en funcionament. Amb tot això obtenim un coeficient de 
simultaneïtat pel proveïment de la vivenda de 0,36, resultant un consum màxim instantani de la 
vivenda de 0,954 l/s. 

Amb tot això obtenim: 
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Tipus de 
canonades Plàstics 

            coef. 
Fricció 0,000545 

            coef. 
Fricció per 
coef. Seg. 

0,000708
5 

            

              

              

Tram 
Caudal 

(l/s) 

Longitud 
canonada 

(m) k 

Caudal 
de càlcul 

(l/s) 

Caudal 
de càlcul 

(m3/s) 

Diàmetre interior 
(m) per una 

velocitat de 1,6 m/s 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 

Pèrdues 
fricció m 

lineal (mca) 

Pèrdues 
fricció totals 
tram (mca) 

Pèrdues fricció 
totals acumulades 

(mca) 

Volum 
d'aigua 

continguda (l) 

1-2 2,65 3 0,36 0,954 0,000954 0,0276 0,033 0,04 1,12 0,061 1,83 0,183 2,57 

2-3 0,4 9,79 0,75 0,3 0,0003 0,0155 0,02 0,026 0,95 0,087 0,851 1,034 3,08 

2-4 0,85 4,3 0,65 0,5525 0,0005525 0,0210 0,026 0,032 1,04 0,073 0,313 0,496 2,28 

4-5 0,3 1,57 0,67 0,201 0,000201 0,0126 0,02 0,026 0,64 0,043 0,068 0,564 0,49 

4-6 0,55 6,26 0,64 0,352 0,000352 0,0167 0,026 0,032 0,66 0,033 0,207 0,703 3,32 

2-7 1,4 2,4 0,43 0,602 0,000602 0,0219 0,026 0,032 1,13 0,085 0,203 0,386 1,27 

7-8 0,6 1,95 0,67 0,402 0,000402 0,0179 0,026 0,032 0,76 0,042 0,081 0,467 1,04 

8-9 0,3 2,49 0,67 0,201 0,000201 0,0126 0,02 0,026 0,64 0,043 0,107 0,575 0,78 

8-10 0,3 4,8 0,67 0,201 0,000201 0,0126 0,02 0,026 0,64 0,043 0,207 0,674 1,51 

7-11 0,8 13,02 0,5 0,4 0,0004 0,0178 0,026 0,032 0,75 0,041 0,538 0,924 6,91 

              

              

            

Pèrdues 
acumulades més 

desfavorables 
(mca) 

Volum 
d'aigua 

continguda (l) 

           
TOTAL 1,034 23,25 

Taula 9.1.1.6.1.: Taula resultats de la xarxa d’aigua freda 



216 
 

Com podem veure en la taula anterior hem intentat que les pèrdues siguin bastant petites però 
sense que això repercuteixi en accés tant en el tema econòmic com en la velocitat del fluid, ja 
que com més gran sigui el diàmetre interior de les canonades, menys velocitat obtindrem.  

Val a dir que la rentadora estarà situada a l’habitació de safareig a la planta soterrani, però no es 
té en compte ja que estarà alimentada directament de l’escomesa que arribarà fins al punt 1. 
Aquest cas també és atribuïble al possible consum d’aigua freda de la xarxa cap al dipòsit 
d’aigües grises tractades en cas de que aquestes no fossin suficients per al consum de WC. 

 

9.1.1.7. Resultats xarxa d’ACS 

Com en el cas de la xarxa d’aigua freda, a continuació es mostraran els resultats però primer 
s’han de dictaminar els coeficients de simultaneïtat (k) per a cada un dels trams i que hauran 
d’assumir els mateixos tipus de consum que per la xarxa d’aigua freda, que són: 

o Tram 8-10: 

Aquest tram és el que alimenta els consums de la cambra de bany (dutxa i lavabo) d’un dels 
dormitoris d’un sol ocupant, i seguint el raonament anterior, suposarem que només un dels dos 
consums estarà en funcionant al mateix temps. Per tant, tenim un coeficient de simultaneïtat de 
0,61. 

o Tram 8-9: 

Aquest tram alimenta els mateixos consums que el tram 8-10, i com ell forma part de la cambra 
de bany d’un dormitori d’un sol ocupant. Així que tindrà el mateix coeficient de simultaneïtat 
de 0,61. 

o Tram 7-8: 

Aquest tram és l’encarregat d’alimentar els dos anteriors, i per fer el coeficient de simultaneïtat 
considerarem que els dos ocupants dels dos dormitoris es podran arribar a dutxar en el mateix 
moment (és el consum que més cabal necessita, i el cas més desfavorable), sortint un valor de 
0,61. 

o Tram 7-11: 

Aquest tram és el que alimenta la cambra de bany del dormitori matrimonial que conté lavabo, 
banyera i dutxa. Al ser de l’habitació matrimonial haurem de suposar que es poden arribar a 
produir dos consums al mateix temps, però no considerarem la dutxa i la banyera a la vegada. 
Per tant, obtenim un coeficient de simultaneïtat de 0,73. 

o Tram 2-7: 

Aquest tram és el que alimenta tota la planta pis, les tres cambres de bany anteriors, des de la 
planta baixa. Com en el cas de l’aigua freda considerarem que el cabal de càlcul necessari que 
s’haurà de proporcionar serà el mateix que si una persona d’un dels dormitoris simples 
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s’estigués dutxant mentre un altre es renta les mans i en la cambra de bany de matrimoni 
s’estigués fent servir la banyera. Amb això obtenim un coeficient de simultaneïtat de 0,53. 

o Tram 4-6: 

Aquest tram és el que alimenta la cuina. En aquest cas haurem de suposar un coeficient de 
simultaneïtat de 1, ja que els dos consums (aixeta per fregar i rentaplats) és bastant comú que es 
facin ús d’ells en el mateix temps. 

o Tram 4-5: 

Aquest tram té exactament les mateixes característiques que els trams 8-10 i 8-9, i com ells 
tindrà un coeficient de simultaneïtat de 0,61. 

o Tram 2-4: 

Aquest tram és l’encarregat d’alimentar els consums dels dos trams anteriors i per realitzar el 
càlcul suposarem la possibilitat d’utilitzar el rentaplats i l’aixeta per fregar al mateix temps que 
l’ocupant de la cambra de bany es dutxa. Fent això obtenim un coeficient de simultaneïtat de 
0,83. 

o Tram 2-3: 

Aquest tram és el que alimenta l’única cambra de bany que no està situada dins d’un dormitori, 
sinó al fons del passadís de la planta baixa. Té la particularitat de que conté banyera en comptes 
de dutxa. Tot i així suposarem que només una persona a la vegada farà ús de la cambra de bany, 
per tant el coeficient de simultaneïtat que obtenim és de 0,76. 

o Tram 1-2: 

Aquest és el tram que puja des de la planta soterrani fins a la planta baixa i que ha d’alimentar 
les dos plantes (baixa i pis). Com en el cas de l’aigua freda suposarem que com a màxim hi 
hauran dos persones que s’estaran dutxant més una tercera que s’estarà banyant, una més 
s’estarà rentant les mans i a més a més estarà el rentaplats en funcionament. Amb tot això 
obtenim un coeficient de simultaneïtat de 0,43. 

o Tram 0-1: 

Aquest tram és el que va des de la caldera fins al punt 1. És l’encarregat a més a més de portar 
el cabal necessari al tram 1-2 testa la caldera, de proveir d’aigua la rentadora que estarà situada 
al safareig. Per realitzar el càlcul del coeficient de simultaneïtat suposarem les mateixes 
necessitats del tram 1-2 més el consum necessari de la rentadora que és de 0,15 l/s. Fent el 
càlcul ens surt un coeficient de simultaneïtat de 0,49. 

Amb aquests coeficients de simultaneïtat obtenim: 
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Tipus de 
canonades Plàstics 

            Coef. 
Fricció 0,000545 

            Coef. 
Fricció per 
coef. Seg. 0,0007085 

            

              

              

Tram 
Caudal 

(l/s) 

Longitud 
canonada 

(m) k 

Caudal 
de càlcul 

(l/s) 

Caudal de 
càlcul 
(m3/s) 

Diàmetre interior 
(m) per una 

velocitat de 1,6 m/s 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 

Pèrdues 
fricció m 

lineal (mca) 

Pèrdues 
fricció totals 
tram (mca) 

Pèrdues fricció 
totals acumulades 

(mca) 
Volum d'aigua 
continguda (l) 

0-1 1,475 11,13 0,49 0,723 0,000723 0,0240 0,033 0,04 0,85 0,038 0,418 0,418 9,52 

1-2 1,325 3 0,43 0,570 0,000570 0,0213 0,026 0,032 1,07 0,077 0,230 0,648 1,59 

2-3 0,265 9,79 0,76 0,201 0,000201 0,0127 0,02 0,026 0,64 0,043 0,424 1,071 3,08 

2-4 0,365 4,3 0,83 0,303 0,000303 0,0155 0,02 0,026 0,96 0,088 0,380 1,028 1,35 

4-5 0,165 1,57 0,61 0,101 0,000101 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,079 1,107 0,28 

4-6 0,2 4,07 1 0,200 0,000200 0,0126 0,02 0,026 0,64 0,043 0,174 1,202 1,28 

2-7 0,695 2,4 0,53 0,368 0,000368 0,0171 0,02 0,026 1,17 0,124 0,299 0,947 0,75 

7-8 0,33 1,95 0,61 0,201 0,000201 0,0127 0,02 0,026 0,64 0,043 0,084 1,031 0,61 

8-9 0,165 2,49 0,61 0,101 0,000101 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,125 1,156 0,44 

8-10 0,165 4,8 0,61 0,101 0,000101 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,242 1,273 0,85 

7-11 0,365 13,02 0,73 0,266 0,000266 0,0146 0,02 0,026 0,85 0,071 0,919 1,866 4,09 

              

              

            

Pèrdues 
acumulades més 

desfavorables 
(mca) 

Volum d'aigua 
continguda (l) 

           
TOTAL 1,866 23,84 

Taula 9.1.1.7.1.: Taula resultats de la xarxa d’ACS 
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Com podem veure en la taula anterior, les pèrdues per fricció són majors que en el cas d’aigua 
freda i això és degut a que la relació pèrdues-economia no s’adapta tant bé als diferents 
diàmetres com en el cas anterior. També podem observar que en el cas dels trams 4-5, 8-9 i 8-10 
les velocitats dels fluid són molt reduïdes (tot i que aptes segons la normativa del CTE), però 
ens hem decidit per aquest diàmetre perquè el preu és molt equitatiu amb el següent de menys 
diàmetre i a més a més són trams que van directament al consum i per tant que tinguin una 
velocitat reduïda no afecta a cap altre punt de la instal·lació. 

 

9.1.1.8. Resultats xarxa de retorn d’ACS 

La xarxa de retorn d’ACS, com ja hem comentat amb anterioritat, està dimensionada 
paral·lelament a la xarxa d’ACS i més concretament a aquelles canonades de les quals disposin 
de sistema de retorn, ja que no tots els consums d’ACS disposen d’un sistema de retorn propi 
que suposaria un increment important en el pressupost de la instal·lació per una poca 
rendibilitat. Per això, estudiarem diferents casos amb diferents punts on col·locar sistemes de 
retorn, tot seguit els compararem i escollirem el que més ens interessi segons avantatges, costos 
i temps d’amortització. 

Per fer aquests estudis, no ho farem a cegues escollint punts de retorn aleatoris. Tindrem en 
compte que el punt més allunyat de la caldera és la cambra de bany del dormitori matrimonial i 
per tant aquest punt podem dir que seria la columna vertebral del sistema de retorn d’ACS, i a 
partir d’aquí farem els estudis d’altres casos on podria ser positiu col·locar-hi, també, punts de 
retorn. 

En aquests estudis, però, no quantificarem les pèrdues per fricció o pèrdues de càrrega lineal, ja 
que la xarxa funcionarà mitjançant una bomba i per tant el dimensionat de les canonades el 
podrem realitzar d’una forma més econòmica tenint en compte només que la velocitat no superi 
el 1,6 m/s que és el llindar del soroll, i a més a més no hi ha pèrdues per alçada geomètrica sinó 
tot el contrari. I en comptes d’això afegirem el contingut d’aigua perduda que serà la suma dels 
continguts d’aigua totals que tenen els trams de la xarxa d’ACS que no seran retornats i que, per 
tant, ens indicarà la quantitat d’aigua que no serà retornada i que per tant es llançarà. Tot això 
ho farem tenint en compte que el caudal de càlcul utilitzat és el mateix que el que hem utilitzat 
per realitzar els càlculs de la xarxa d’ACS. 

o Cas 1: 

Com ja hem dit, començarem amb l’estudi de característiques d’una xarxa de retorn amb només 
un punt de retorn situat al tram 7-11. 

Aquest tram conté els consums de l’aixeta del lavabo, el bany i la dutxa, i el punt de retorn on hi 
col·locarem la vàlvula fent un bypass entre la canonada d’aigua calenta i la de retorn es situarà 
just abans de l’últim consum que és la dutxa. 

Com que en aquest cas només hi ha un punt de retorn, el caudal que circularà per la xarxa de 
retorn sempre serà el mateix (el mateix que ha de circular pel tram 7-11 de la xarxa d’ACS) i 
per tant les dimensions de les canonades seran totes les mateixes. 



220 
 

o Cas 2: 

En aquest cas estudiarem, a més a més del punt de retorn situat al final del tram 7-11, la 
col·locació d’un punt de retorn just abans de l’últim consum del tram 2-3 que és la banyera. 

o Cas 3: 

En aquest cas estudiarem, a més a més del punt de retorn del tram 7-11 i del 2-3, la col·locació 
d’un punt de retorn al final del tram 4-6. 

No es creu convenient fer cap més cas ja que la suma d’aquests tres trams més els trams que els 
alimenten formen el 90.86% del contingut d’aigua total de la xarxa d’ACS, i el cas de fer 
l’estudi dels punts de retorn en els trams 7-11 i 4-6 no es contempla ja que el tram 2-3 conté 
més quantitat d’aigua que la suma dels trams 2-4 i 4-6. 

Dit això, tenim: 
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Cas 1 

        Tipus de 
canonades Plàstics 

       coef. 
Fricció 0,000545 

       coef. 
Fricció 

per coef. 
Seg. 0,0007085 

       

         

Tram 

Longitud 
canonada 

(m) 
Caudal de 
càlcul (l/s) 

Caudal 
de càlcul 

(m3/s) 

Diàmetre interior (m) 
per una velocitat de 

1,6 m/s 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 
Volum d'aigua 
continguda (l) 

0-1 11,13 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 1,97 

1-2 3 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 0,53 

2-7 2,4 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 0,42 

7-11 13,02 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 2,30 

         

      
  

Volum 
d'aigua 

continguda (l) 
Volum d'aigua 

perduda (l) 

      
TOTAL 5,22 7,89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Cas 2 
        Tipus de 

canonades Plàstics 
       coef. 

Fricció 0,000545 
       coef. 

Fricció 
per coef. 

Seg. 0,0007085 
       

         

Tram 

Longitud 
canonada 

(m) 
Caudal de 
càlcul (l/s) 

Caudal 
de càlcul 

(m3/s) 

Diàmetre interior (m) 
per una velocitat de 

1,6 m/s 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 
Volum d'aigua 
continguda (l) 

0-1 11,13 0,467 0,000467 0,0193 0,02 0,026 1,49 3,50 

1-2 3 0,467 0,000467 0,0193 0,02 0,026 1,49 0,94 

2-3 9,79 0,201 0,000201 0,0126 0,015 0,02 1,14 1,73 

2-7 2,4 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 0,42 

7-11 13,02 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 2,30 

         

      
  

Volum 
d'aigua 

continguda (l) 
Volum d'aigua 

perduda (l) 

      
TOTAL 8,89 4,81 
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Cas 3 
        Tipus de 

canonades Plàstics 
       coef. 

Fricció 0,000545 
       coef. 

Fricció 
per coef. 

Seg. 0,0007085 
       

         

Tram 

Longitud 
canonada 

(m) 
Caudal de 
càlcul (l/s) 

Caudal 
de càlcul 

(m3/s) 

Diàmetre interior (m) 
per una velocitat de 

1,6 m/s 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 
Volum d'aigua 
continguda (l) 

0-1 11,13 0,667 0,000667 0,0230 0,026 0,032 1,26 5,91 

1-2 3 0,667 0,000667 0,0230 0,026 0,032 1,26 1,59 

2-3 9,79 0,201 0,000201 0,0126 0,015 0,02 1,14 1,73 

2-4 4,3 0,200 0,000200 0,0126 0,015 0,02 1,13 0,76 

4-6 4,07 0,200 0,000200 0,0126 0,015 0,02 1,13 0,72 

2-7 2,4 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 0,42 

7-11 13,02 0,266 0,000266 0,0145 0,015 0,02 1,51 2,30 

         

      
  

Volum 
d'aigua 

continguda (l) 
Volum d'aigua 

perduda (l) 

      
TOTAL 13,44 2,18 

Taula 9.1.1.8.1.: Taula resultats dels 3 casos de xarxa de retorn d’ACS 

 

Aquestes són les característiques que tindria cada una de les possibles instal·lacions de xarxes 
de retorn. Els casos 1, 2 i 3 assumeixen unes pèrdues del 33.1%, 20.2% i 9.15% respectivament. 
Veiem que hi ha força diferència entre elles i les avantatges d’un cas respecte un altre en aquest 
aspecte són clares, però abans d’arribar a cap conclusió s’haurà de fer-ne l’estudi de costos i 
temps d’amortització. 

Si observem els volums d’aigua continguda i les pèrdues que assumeixen, veiem que no hi ha 
una concordança ni entre elles ni amb el volum d’aigua continguda en la xarxa d’ACS. Aquest 
fet és degut a que cap de les 4 instal·lacions té la mateixa quantitat de canonades i ni aquestes 
canonades tenen el mateix diàmetre. 

Per realitzar l’estudi de costos, hem de saber què necessitem per realitzar la instal·lació i què 
hem de tenir en compte: 

o Bomba de recirculació: només n’hi ha una en tot el circuit i es situarà just abans de 
que la instal·lació de recirculació arribi a la caldera. Haurà de tenir un caudal mínim 
de 40 l/min que és el màxim que es recircularà. La bomba serà la mateixa en 
qualsevol dels 3 casos. 

o Vàlvula d’equilibrat hidràulic: és el mateix cas que el de la bomba, només n’hi haurà 
una en tots els casos i es situarà al peu de la baixant. 
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o Vàlvules bypass: són les vàlvules que han d’efectuar que l’aigua de la xarxa d’ACS 
vagi cap a la xarxa de retorn. Per tant n’hi haurà tantes com punts de retorn hi hagin. 

o Canonades: aquest és un aspecte important, ja que et fa pujar bastant el preu de la 
instal·lació. 

o Elements d’unió: serveixen per unir les diferents canonades. El seu cost és 
directament proporcional al número de canonades. 

El cost total de les canonades de cada un dels casos és: 

 

Cas 1 
     

      
Tram 

Longitud 
canonada (m) 

Diàmetre 
interior (m) 

Diàmetre 
exterior (m) 

Cost canonada 
(€/m) 

Cost total canonada 
(€/m) 

0-1 11,13 0,015 0,02 3,8 42,29 

1-2 3 0,015 0,02 3,8 11,40 

2-7 2,4 0,015 0,02 3,8 9,12 

7-11 13,02 0,015 0,02 3,8 49,48 

      

    
  

Cost total canonades 
(€) 

    
TOTAL 112,29 

      

      Cas 2 
     

      
Tram 

Longitud 
canonada (m) 

Diàmetre 
interior (m) 

Diàmetre 
exterior (m) 

Cost canonada 
(€/m) 

Cost total canonada 
(€/m) 

0-1 11,13 0,02 0,026 6,4 71,23 

1-2 3 0,02 0,026 6,4 19,20 

2-3 9,79 0,015 0,02 3,8 37,20 

2-7 2,4 0,015 0,02 3,8 9,12 

7-11 13,02 0,015 0,02 3,8 49,48 

      

    
  

Cost total canonades 
(€) 

    
TOTAL 186,23 

      

      Cas 3 
     

      
Tram 

Longitud 
canonada (m) 

Diàmetre 
interior (m) 

Diàmetre 
exterior (m) 

Cost canonada 
(€/m) 

Cost total canonada 
(€/m) 

0-1 11,13 0,026 0,032 8,5 94,61 

1-2 3 0,026 0,032 8,5 25,50 

2-3 9,79 0,015 0,02 3,8 37,20 

2-4 4,3 0,015 0,02 3,8 16,34 

4-6 4,07 0,015 0,02 3,8 15,47 
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2-7 2,4 0,015 0,02 3,8 9,12 

7-11 13,02 0,015 0,02 3,8 49,48 

      

    
  

Cost total canonades 
(€) 

    
TOTAL 247,71 

Taula 9.1.1.8.2.: Taules cost de les canonades pels casos de la xarxa de retorn d’ACS 

 

I per la seva part, el cost total dels accessoris (bomba, vàlvules i elements d’unió) de cada un 
dels casos és: 

 

Cas 1 
    

     Accessori nº article Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

Colze 90º 621.271.00.5 7 3,7 25,9 

Vàlvula bypass 8800885 1 75,6 75,6 

Vàlvula equilibri 49-9006 1 20 20 

Bomba JS-100 1 74,3 74,3 

     

   
  Cost total (€) 

   
TOTAL 195,8 

     

     Cas 2 
    

     
Accessori nº article Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

Peça en T reduïda 622.314.00.5 1 6,6 6,6 

Colze 90º 622.271.00.5 3 5 15 

Colze 90º 621.271.00.5 5 3,7 18,5 

Vàlvula bypass 8800885 2 75,6 151,2 

Vàlvula equilibri 49-9026 1 27 27 

Bomba JS-100 1 74,3 74,3 

     

   
  Cost total (€) 

   
TOTAL 292,6 

     

     Cas 3 
    

     Accessori nº article Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

Peça en T reduïda 624.314.00.5 1 11,6 11,6 

Peça en T reduïda 622.313.00.5 1 6,6 6,6 
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Colze 90º 623.271.00.5 3 7,1 21,3 

Colze 90º 621.271.00.5 6 3,7 22,2 

Vàlvula bypass 8800885 3 75,6 226,8 

Vàlvula equilibri 49-9046 1 58 58 

Bomba JS-100 1 74,3 74,3 

     

   
  Cost total (€) 

   
TOTAL 420,3 

Taula 9.1.1.8.3.: Taules cost dels accessoris dels casos de la xarxa de retorn d’ACS 

 

La bomba JS-100 és una bomba d’aigua monofàsica i té unes característiques: 

o Caudal: 49 l/min 
o Alçada màxima d’impuls: 51 m 
o Aspiració: 8 m 
o Potència: 1,3 hp 
o Entrada/sortida: 1’ (ø25) 
o Potència elèctrica: 1000 W. 
o Tensió nominal: 220 V. 

Com a resum podem dir: 

 

  
Cost 

canonades (€) 
Cost 

accessoris(€) 
Cost total 

(€) 

Cas 1 112,29 195,8 308,09 

Cas 2 186,23 292,6 478,83 

Cas 3 247,71 420,8 668,51 

Taula 9.1.1.8.4.: Taula cost total dels casos de la xarxa de retorn d’ACS 

 

Una vegada tenim les diferències totals de costos entre un cas i un altre, ja podem passar a 
calcular els temps d’amortització tenint en compte com a beneficis principals la quantitat 
d’aigua que es recircula de les canonades d’ACS pel cost del litre d’aigua. Per fer aquest càlcul, 
suposarem que s’activarà la recirculació d’aigua dos cops al dia. 

Així doncs i saben que el caudal de la vivenda és de 3,43 m3/h, observem que estem en el tipus 
de vivenda I de les tarifes d’aigua de Barcelona i per tant tenim una cuota fixa de 39,49 €/mes 
més unes variables de 0,8936 €/m3 ja que s’estima un consum total d’entre 7 i 12 m3/mes. 
Justament, són aquests 0,8936 €/m3 que multiplicats pels m3 

 

d’aigua recirculada seran els 
beneficis obtinguts. 

 

Cost total 
(€) 

Volum 
d'aigua 

Volum d'aigua 
recirculada (m3) 

Freqüència 
d'utilització 

Volum d'aigua 
recirculada 

Cost de 
l'aigua 

Beneficis 
(€/mes) 
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recirculada (l) al dia mensualment (m3) (€/m3) 

Cas 1 308,09 15,95 0,01595 2 0,957 0,8936 0,8551752 

Cas 2 478,83 19,03 0,01903 2 1,1418 0,8936 1,02031248 

Cas 3 668,51 21,66 0,02166 2 1,2996 0,8936 1,16132256 

Taula 9.1.1.8.5.: Comparació de beneficis econòmics dels 3 possibles casos de recirculacions 
d’aigua 

 

Tal com es pot veure, no cal ni fer l’estudi d’amortitzacions perquè no s’aconseguiria mai, per 
tant aplicarem el cas 1 que és el menys costós per tal de cenyir-nos a la normativa del CTE 

 

9.1.2. Aïllament de les canonades de la xarxa d’ACS 

L’aïllament de les canonades està en funció del diàmetre de la canonada i de la temperatura del 
fluid circulant. Està regulat a l’apèndix 3.01 de la ITE 03., on es mostra una taula amb els 
espessors mínims prenent com a referència un aïllant amb una conductivitat tèrmica igual a 
0,040 W/m·ºC a 20ºC. Aquests valors es mostren en la següent taula: 

 

 

Taula 9.1.2.1.: Espessor de l’aïllament en mil·límetres en funció del diàmetre exterior de la 
canonada 

 

Per les canonades del present projecte s’ha escollit un aïllament adient per a canonades de xarxa 
d’ACS de la marca ISOVER, que segons les seves especificacions tècniques compleixen amb la 
ITE 03 en tota la seva gamma de productes. 

L’elecció de l’espessor de l’aïllant es realitza segons la taula següent on seleccionant el diàmetre 
de canonada ens indica directament l’espessor de l’aïllament: 
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Taula 9.1.2.2.: Espessor de l’aïllant Armaflex SH 

 

Per a les canonades de la xarxa d’ACS, els diàmetres exteriors de les canonades van des dels 15 
mm fins als 33 mm. Per tant les coquilles que s’utilitzaran seran també de 19 mm d’espessor 
d’aïllant. 

 

9.1.3. Comprovació de la pressió de les xarxes d’impuls 

Aquest apartat afecte tant a la xarxa d’aigua freda com a la calenta, i s’obté observant els valors 
de les pèrdues de càrrega màxima que tenen els seus consums. 

Dit això, l’únic que ens falta és comprovar si la pressió als punts de consum està dintre dels 
límits del CTE DB-HS4. Recordem que la pressió màxima que la instal·lació ha de poder 
aportar als consums pot arribar a ser fins a 500 kPa i la pressió mínima ha de ser de: 

o 100 kPa per a aixetes comuns 
o 150 kPa per a fluxors i escalfadors 

Per la seva banda l’Ajuntament assegura proporcionar a l’escomesa una pressió de 3,5 kg/m2 
que sabent que 1 kg/m2

Per saber si la pressió als punts de consum és la correcta, busquem el consum que tingui la 
pèrdua de càrrega lineal màxima dels càlculs anteriors i li restarem a la pressió obtinguda per 
l’escomesa.  

 són 98,07 kPa ens surt un valor de 343 kPa, que és inferior al límit 
superior i més que suficient per l’acumulador situat a l’escomesa. 



228 
 

La pèrdua de càrrega lineal màxima és troba en els consums del tram 2-3 de la xarxa d’ACS que 
acumula unes pèrdues de fins a 0,961 mca. Sabent que 100 kPa són 10,20 mca, tenim que els 
consums del tram 2-3 tenen unes pèrdues de càrrega lineals de 9,42 kPa i restant aquest valor al 
de la pressió rebuda per l’Ajuntament tenim una pressió en el cas més desfavorable de 333 kPa 
que és una pressió més que suficient encara que en el futur s’hi facin ampliacions, i per tant no 
precisarem de cap grup de pressió addicional. 

El que si que s’haurà de precisar és d’un grup de pressió convencional, que tal com s’ha 
dictaminat en la memoria haurà de correspondre a un dipòsit auxiliar d’alimentació que eviti la 
presa d’aigua directa per l’equip de bombeig. I que per tant aquest grup de pressió actuarà 
únicament quan per l’escomesa no hi arribi la pressió suficient. 

 

9.1.3.1. Grup de pressió 

Així doncs s’haurà de calcular el volum d’aigua del dipòsit d’acumulació i l’equip de bombeig 
que haurà de ser capaç de subministrar una pressió suficient a les alçades de les diferentes 
plantes de l’edifici. 

 

9.1.3.2. Dipòsit d’acumulació 

El volum del dipòsit d’acumulació es calcularà en funció del temps previst d’utilització, aplicant 
la següent expressió segons el DB HS4: 

𝑉𝑉 = 𝑄𝑄 · 𝑡𝑡 · 60 

On: 

V: volum del dipòsit (l). 

Q: cabal màxim simultani (dm3

t: temps estimat (de 15 a 20 minuts). 

/s). 

Sabent que el cabal màxim simultani és de 0,954 l/s i que s’estima un temps de 20 minuts, 
obtenim un volum d’aigua de 1144,8 litres. El dipòsit es realitzarà tal com marca en els plànols 
amb unes dimensions de 1,5x1,5x0,75 m (ampladaxfondariaxalçada), obtenint d’aquesta manera 
un volum de 1687,5 litres. Aquest forat haurà d’estar totalment impermeabilitzat per tal de no 
produir cap pèrdua. 

 

9.1.3.2.1. Equip de bombeig 

Per escollir l’equip de bombeig s’ha de tenir en compte que aquest ha de proporcionar un cabal 
instantani mínim de 0,954 l/s, ha de poder subministrar una pressió semblant als 3,5 kg/m2 que 
proporciona l’Ajuntament i amb una alçada mínima de 8 m. 
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Amb tot això s’ha escollit el model JP 6 Booster A-A CVBP de la marca Grundfos que té les 
següents característiques: 

o Altura màxima: 50 m. 
o Tolerancia de corba: ISO 9906. 
o Materials: acer inoxidable. 
o Rang de temperatures ambients: 0-40ºC. 
o Pressió màxima de treball: 6 bar. 
o Ran de temperatura del líquid: 0-55ºC. 
o Densitat: 998,2 kg/m3. 
o Potència d’entrada: 1400 W. 
o Frequüència d’alimentació: 50 Hz. 
o Tensió nominal: 1x220-240 V. 
o Corrent nominal: 6 A. 

I les seves corbes de treball són: 

 

 

Figura 9.1.3.2.1.1.: Punt de treball de l’equipd de bombeig 

 

I aquest és l’esquema dimensional de la bomba: 
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Figura 9.1.3.2.1.2.: Esquema dimensional de la bomba de subministrament 

 

 

9.1.4. Càlcul del diàmetre nominal del reductor de pressió 

Lògicament aquest càlcul és realitzarà per les xarxes d’impuls d’aigua freda i calenta, ja que per 
la xarxa de retorn es realitza mitjançant una bomba que ja vigilarà de no sobrepassar el màxim 
admissible. 

Aquest diàmetre nominal s’establirà aplicant els valors específics de la següent taula en funció 
del caudal màxim simultani. Aquest diàmetre nominal no es calcularà mai a partir del diàmetre 
nominal de les canonades. 

 

 

Taula 9.1.4.1.: Valors del diàmetre nominal en funció del caudal màxim simultani. CTE DB HS4. 
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Tot i així, no es preveu que en cap punt de consum es pugui superar la pressió màxima 
dmissible de 500 kPa i per tant, no serà necessari aquesta instal·lació. 

 

9.1.5. Càlcul de la instal·lació de reciclatge de les aigües grises 

9.1.5.1. Càlcul de la instal·lació de captació d’aigües grises 

Per decidir el diàmetre de les canonades de captació d’aigües grises haurem de seguir diferents 
passos fent els càlculs i observacions pertinents, tal com s’ha descrit en el disseny de l’apartat 
de l’”Evacuació de les aigües residuals” de la Memòria. 

Per resumir, i com a recordatori, el primer que s’haurà de calcular és el nombre d’unitats de 
desaigües que hi figuren a la vivenda. Tot seguit calcularem el diàmetre i pendent de cada un 
dels ramals, i acabarem obtenint el diàmetre de la baixant segons l’altura de la vivenda i el 
nombre de UD tal com determina la taula de exposada en l’apartat 2.3.. 

 

9.1.5.1.1. Resultats 

Tal com indiquen els passos establerts anteriorment passarem a obtenir el nombre total de UD 
dels aparells sanitaris, i per això observem que en la nostra vivenda d’estudi, com es pot 
comprovar en els plànols, disposa de: 

o En la planta baixa: 
 2 rentamans 
 1 banyera 
 1 dutxa 

o En planta pis: 
 3 rentamans 
 3 dutxes 
 1 banyera 

Això significa que s’obté un total de 19 unitats de desaigua (UD). A més a més, gracies a la 
taula anterior s’obtenen els diàmetres individuals de cada un dels aparells sanitaris que són: 

o 32 mm pels rentamans 
o 40 mm per les dutxes 
o 40 mm per les banyeres 

El diàmetre i pendent dels ramals serà de com a mínim 50 mm i 2% de desnivell. 

I per acabar, el diàmetre de la baixant que recorrerà, tal com indiquen als plànols, just pel costat 
del muntacàrregues al igual que les canonades de subministrament d’aigua potable serà de 63 
mm ja que la vivenda no arriba a les 3 plantes amb un total de 19 UD totals i 6 UD màximes en 
un dels ramals, més concretament en la cambra de bany matrimonial. 

Amb aquests resultats de ramals i baixant i seguint amb la mateixa nomenclatura dels trams de 
canonades que pel subministrament i sabent, també, que l’estació depuradora estarà situada en 
el safareig o en una zona pròxima obtenim els següents resultats de canonades Geberit Mepla: 
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Tram 
Longitud 

canonada (m) 
Diàmetre 

interior (m) 
Diàmetre 

exterior (m) Desnivell (%) 

0-1 7,63 0,0658 0,075 2 

1-2 3 0,0658 0,075 90 (baixant) 

2-3 9,79 0,054 0,063 2 

2-4 4,3 0,054 0,063 2 

4-5 1,57 0,054 0,063 2 

2-7 2,4 0,0658 0,075 90 (baixant) 

7-9 2,49 0,054 0,063 2 

7-10 4,8 0,054 0,063 2 

7-11 13,02 0,054 0,063 2 
Taula 9.1.5.1.1.1.: Taula canonades de captació d’aigües grises 

 

 

9.1.5.2. Càlcul de la instal·lació de subministrament d’aigües grises 

Per realitzar els càlculs pertinents per efectuar el dimensionament de dita instal·lació utilitzarem 
els mateixos passos fets per al càlcul de les instal·lacions de subministrament d’aigua potable, 
com ja s’ha especificat en la memòria. 

L’edifici té un total de 5 WC repartits de tal manera que dos estan a la planta baixa i tres a la 
planta pis, un a cada cambra de bany. Per poder efectuar el dimensionament, primerament s’ha 
de determinar el caudal instantani mínim que el sabem gracies, altre cop, a la taula següent: 
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Taula 9.1.5.2.1.: Caudal instantani mínim per a cada tipus d’aparell. DB HS4. 

 

Com veiem, cada WC al funcionar amb cisterna ha de poder proporcionar un mínim de 0,10 l/s. 

Una vegada sabuda aquesta dada i recordant que els càlculs es faran d’acord a l’establer en 
l’apartat de “Càlculs de fontaneria, ACS i retorn d’ACS” dels annexos, i que la nomenclatura 
dels trams seguirà sense modificar-se tal com indiquen els plànols, ja només ens falta establir 
uns coeficients de simultaneïtat per poder mostrar els resultats, ja que no tots 5 WC es faran 
servir a la vegada. Aquests coeficients de simultaneïtat són: 

o Tram  8-10: 

Aquest tram únicament alimenta un WC de la cambra de bany d’una de les suits individuals, i 
per tant el seu coeficient de simultaneïtat ha de ser 1. 

o Tram 8-9: 

Aquest tram presenta les mateixes característiques que l’anterior, i per tant el seu coeficient de 
simultaneïtat haurà de ser també de 1. 

o Tram 7-8: 

Aquest és el tram que alimenta els dos anteriors, i s’entén que seria molta casualitat que els dos 
WC es fessin servir a la vegada i per tant s’assumeix un coeficient de simultaneïtat de 0,5. 

o Tram 7-11: 

Aquest tram, al igual que el 8-9 i el 8-10, la seva funció és la d’alimentar un únic WC i per tant 
el seu coeficient de simultaneïtat serà 1. 

o Tram 2-7: 

Aquest és el tram que alimenta els 3 WC de la planta pis. Per realitzar el coeficient de 
simultaneïtat s’adoptarà un valor de 0,67 que permetrà utilitzar 2 WC al mateix temps tot i que 
pugui arribar a ser molta casualitat. 

o Tram 2-3: 

Aquest tram alimenta únicament el WC de la cambra de banys per invitats i per tant el seu 
coeficient de simultaneïtat serà de 1. 

o Tram 5-4 i 4-2: 

Aquests dos trams alimenten el WC de la cambra de bany de la suit de la planta baixa i, per tant, 
també tindrà un coeficient de simultaneïtat de 1. 

o Tram 1-2 i 0-1: 
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Aquests dos trams són els que alimentaran els 5 WC de la vivenda, i s’adoptarà el valor de 0,6 
de coeficient de simultaneïtat que permetrà utilitzar 3 dels 5 WC al mateix temps. Difícilment 
podrà ocórrer aquest fet, però s’han de tenir en compte possibles dies on hi hagin grans 
quantitats d’invitats que acabin fent útil aquest valor. 

Un cop decidits els coeficients de simultaneïtat, ja es poden realitzar els càlculs i mostrar els 
resultats. 
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Tipus de 
canonades Plàstics 

            coef. 
Fricció 0,000545 

            coef. 
Fricció per 
coef. Seg. 0,0007085 

            

              

              

Tram 
Caudal 

(l/s) 

Longitud 
canonada 

(m) k 

Caudal 
de càlcul 

(l/s) 

Caudal 
de càlcul 

(m3/s) 

Diàmetre interior 
(m) per una 

velocitat de 1,6 m/s 

Diàmetre 
interior 

(m) 

Diàmetre 
exterior 

(m) 
Velocitat 

(m/s) 

Pèrdues 
fricció m 

lineal (mca) 

Pèrdues 
fricció totals 
tram (mca) 

Pèrdues fricció 
totals acumulades 

(mca) 
Volum d'aigua 
continguda (l) 

0-1 0,5 11,13 0,6 0,3 0,0003 0,0155 0,02 0,026 0,95 0,087 0,967 0,967 3,50 

1-2 0,5 3 0,6 0,3 0,0003 0,0155 0,02 0,026 0,95 0,087 0,261 1,228 0,94 

2-3 0,1 9,79 1 0,1 0,0001 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,488 1,716 1,73 

2-4 0,1 4,3 1 0,1 0,0001 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,214 1,442 0,76 

4-5 0,1 1,57 1 0,1 0,0001 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,078 1,520 0,28 

2-7 0,3 2,4 0,67 0,201 0,000201 0,0126 0,015 0,02 1,14 0,169 0,406 1,634 0,42 

7-8 0,2 1,95 0,5 0,1 0,0001 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,097 1,731 0,34 

8-9 0,1 2,49 1 0,1 0,0001 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,124 1,855 0,44 

8-10 0,1 4,8 1 0,1 0,0001 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,239 1,970 0,85 

7-11 0,1 13,02 1 0,1 0,0001 0,0089 0,015 0,02 0,57 0,050 0,649 2,282 2,30 

              

              

            

Pèrdues 
acumulades més 

desfavorables 
(mca) 

Volum d'aigua 
continguda (l) 

           
TOTAL 2,282 11,56 

Taula 9.1.5.2.2.: Taula resultats xarxa de subministrament d’aigües grises 
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9.1.6. Càlcul de la instal·lació d’evacuació de les aigües residuals 

Per realitzar una instal·lació de desguàs senzilla s’ha decidit col·locar una baixant a cada WC, 
que és l’únic aparell de cada cambra de bany que contindrà aigües residuals, i una altra a la 
cuina pel rentaplats més la pica tal com indica en els plànols. La rentadora al estar situat al 
safareig no contindrà una baixant pròpiament dita. 

Dit això ja podem passar a calcular les UD de cada aparell i els seus diàmetres mínims 
individuals: 

o WC: 4 UD i 100 mm de diàmetre individual 
o Pica de la cuina: 3 UD i 40 mm de diàmetre individual 
o Rentaplats: 3 UD i 40 mm de diàmetre individual 
o Rentadora: 3 UD i 40 mm de diàmetre individual 

Al tenir la configuració de baixants, ja exposada, no disposarem de cap ramal col·lector entre 
aparells sanitaris i baixant. Només en podríem tenir a la cuina on hi ha dos aparells que 
comparteixen baixant però al estar un al costat de l’altre no cal disposar-ne cap. 

Per calcula el diàmetre de les baixants es realitza segons el número de plantes de l’edifici i el 
número de UD de la baixant. En el nostre cas, les 6 baixants de les que disposem hauran de tenir 
un diàmetre de 50 mm cada una. 

Disposarem de dos col·lectors horitzontals, un per les baixants i l’altre per la rentadora. El 
primer haurà de tenir un diàmetre de 63 mm amb una pendent del 4%, i el segon haurà de tenir 
un diàmetre de 50 mm per una pendent del 2%. 

Les dimensions mínimes de l’arqueta seran de 40x40 cm (LxA), ja que el diàmetre del col·lector 
de sortida no serà més gran de 100 mm. 

Amb tot això obtenim un total de canonades tal, com la següent taula: 

 
Aparell Longitud (m) Diàmetre interior (m) Diàmetre exterior (m) Pendent (%) 

WC 1 3,5 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 2 3,5 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 3 6,58 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 4 6,58 0,054 0,063 90% (baixant) 

WC 5 6,58 0,054 0,063 90% (baixant) 

Cuina 3,5 0,054 0,063 90% (baixant) 

Col·lector 1 17 0,0658 0,075 4% 

Col·lector 1-2 13 0,0658 0,075 4% 

Col·lector 2 12,6 0,054 0,063 2% 

Taula 9.1.6.1.: Canonades de la xarxa d’aigües residuals 
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9.1.7. Càlcul de la instal·lació d’aigües pluvials 

Tal com s’ha remarcat en la memòria, per realitzar els càlculs i dimensionats de la instal·lació 
d’aigües pluvials, primerament s’ha de fer un estudi per saber mitjanament de quanta aigua 
podríem arribar a disposar. És a dir, l’aigua que previsiblement obtindrem al llarg d’un cert 
període per les precipitacions rebudes. 

I a partir d’aquí es podrà realitzar la instal·lació completa de les aigües pluvials. 

 

9.1.7.1. Estudi del volum d’aigua recaptat 

Per saber el volum d’aigua que podem recaptar farem un estudi de la pluviometria de la zona. 
Amb l’ajuda de la web meteo.cat hem trobat les dades de precipitacions mitjanes de la comarca 
del Maresme dels últims 30 anys: des del Gener de 1980 fins al Novembre del 2009: 

 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitj Total 

1980 20,5 43,4 14,5 30,1 84,6 22,3 17,6 9,3 23 17 80 8 30,86 370,3 

1981 40 35,5 28 64 31,7 108 16,2 20,6 57,2 24 0 38,6 38,65 463,8 

1982 63 96,7 82,2 38,5 7,4 28,2 31,5 85,6 69,4 34 110 9 54,63 655,5 

1983 0 54,3 12,5 12 9,7 47,8 0,7 64,2 48 35,3 205 31,9 43,45 521,4 

1984 1 32 77 52 121 12 19 62 59,4 13,7 111 40 50,01 600,1 

1985 17,7 1,5 15,5 47 75,5 8,3 7 14 33,5 20,5 72 24,5 28,08 337 

1986 65,9 14,9 9,5 38,7 11,7 1,5 26,5 36 19,5 61,1 17 32,9 27,93 335,2 

1987 33,3 50,4 1,6 14 76,6 9,1 109 10,4 13,9 240 28,8 60,6 53,98 647,7 

1988 58,6 0 2,2 40,1 79,8 63 7,7 4,7 29 47,4 43,2 0,4 31,34 376,1 

1989 6,6 27,9 26,7 62,8 50,3 17,8 26,2 92,7 60,7 15,1 76,6 14 39,78 477,4 

1990 10,9 0,2 9,8 58,7 86,3 39,5 13,6 44,6 64,5 130 29,8 13,6 41,79 501,5 

1991 18 27 85,6 43,4 97,3 12 7,8 33,2 64,3 89,9 41,7 94,6 51,23 614,8 

1992 44,3 9,2 24,6 30,2 124 181 37,7 58,7 108 73,3 1,3 33 60,44 725,3 

1993 0 21,4 73,8 67,3 40,1 14,4 66,6 31,2 94 82,3 20,3 0,1 42,63 511,5 

1994 17,6 37,4 0 31,1 35,6 21,7 0,7 28 185 106 34,5 20,6 43,18 518,2 

1995 6 4,8 0,8 15,1 30,4 45,7 10,5 195 95,2 12 60 103 48,21 578,5 

1996 136 2,1 40,6 86,8 59,2 57,7 23,7 45,3 93,9 103 202 103 79,44 953,3 

1997 99,9 1,5 11 35,9 20,6 170 49,7 110 13,5 12,3 47,7 70,9 53,58 643 

1998 34,2 8,4 2,5 34 95,5 41,8 3,1 52,7 39,9 43,5 7,1 55,9 34,88 418,6 

1999 58,8 0 5,3 36,4 18,6 15,6 35,7 36,6 168 96,5 48,9 0,3 43,39 520,7 

2000 1,4 0 44,2 53,9 60,1 207 5,6 21,7 30,4 40,4 35,8 83,8 48,69 584,3 

2001 25,8 28,1 28,7 18,7 44,7 3,4 44,2 0,9 35,4 106 72,5 40,9 37,44 449,3 

2002 9,8 5,8 18 78,7 43,3 45,9 66,6 102 47,7 88,1 50,5 33,6 49,17 590 

2003 20 86,7 25,2 11,5 46,5 12,1 4,4 103 114 126 43,8 50,6 53,65 643,8 

2004 0,8 99,9 69,2 98,6 37,4 37 20,7 39,1 25,3 12,2 5 42,1 40,61 487,3 

2005 0 13,7 13 4,1 30,9 12,5 5,9 63 83,2 99,5 76,1 10,6 34,38 412,5 

2006 102 5,6 5,6 20,9 4 0,4 42,6 29,3 106 52 5,3 18,2 32,66 391,9 

2007 6,1 20,8 28,5 129 42,5 16 2,8 189 1 61,4 3,3 2,6 41,92 503 
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2008 13,9 21,7 15,2 59,8 145,5 117,2 17,5 38,4 52,4 80,3 3,3 46,2 50,95 611,4 

2009 35,4 24,7 56,8 82,7 145,5 17,7 49,1 89,3 14,8 97,9 5,1   51,58 619 

                              

Mínim 0 0 0 4,1 4 0,4 0,7 0,9 1 12 0 0,1 27,93 335,2 

Màxim 136 99,9 85,6 129 145,5 207 109 195 185 240 205 103 79,44 953,3 

Mitjana 31,58 25,85 27,6 46,53 58,54 46,22 25,66 57,02 61,67 67,36 51,25 37,36 44,62 535,4 

Taula 9.1.7.1.1.: Taula de dades de les precipitacions dels últims 30 anys al Maresme (mm o l/m2

 

) 

Gràficament podria ser interessant l’evolució de la precipitació anual durant en aquests 30 anys, 
com es mostra a continuació: 

 

 

Figura 9.1.7.1.1.: Precipitacions anuals i mitjana dels últims 30 anys al Maresme (mm o l/m2

 

) 

Com veiem l’evolució ha anat seguint una tendència més o menys estable dintre d’uns marges. 
Però de la taula anterior les dades més importants que podem extreure són les de la precipitació 
màxima mensual que és de 240 mm, i la mitjana anual que és de 535 mm. Això vol dir que, 
tenint en compte que la nostra àrea de captació d’aigües pluvials consta d’un total de 158,78 m2 
(repartits en 48,07 m2 de la teulada est, 67,21 m2 de la teulada oest i 43,5 m2

 

 de la terrassa), al 
cap de l’any s’hauran recollit 84947 litres amb un màxim de 38107 litres mensuals. 

9.1.7.2. Dimensionat de la instal·lació de captació 

Per a poder fer el dimensionat de la instal·lació de captació de les aigües pluvials és necessari 
saber la intensitat pluviomètrica “i” de la zona on es troba la vivenda, ja que en cas de ser 
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diferent de 100 mm/h caldrà aplicar un factor de correcció “f” a les taules exposades en la 
memòria. Per obtenir aquesta intensitat pluviomètrica en servirem del següent mapa i taula: 

 

 

Figura 9.1.7.2.1.: Mapa espanyol d’isohietes i zones pluviomètriques. DB HS5. 

 

 

Figura 9.1.7.2.2.: Detall del mapa espanyol d’isohietes i zones pluviomètriques. DB HS5. 
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Tal com es pot veure en aquests mapes, la nostra vivenda d’estudi està situada a la zona B amb 
una isohieta de 60. Així doncs i amb l’ajuda de la taula següent observem que obtenim una 
intensitat pluviomètrica de 135 mm/h: 

 

 

Taula 9.1.7.2.1.: Taula d’intensitat pluviomètrica “i” (mm/h) 

 

Per tant li haurem d’aplicar un factor de correcció que obtindrem, tal com indica en la memòria, 
mitjançant: 

𝑓𝑓 =
𝑖𝑖

100
=

135
100

= 1,35 

Aquest factor de correcció l’utilitzarem en les tres superfícies escollides per la captació d’aigües 
pluvials obtenint uns resultats finals de: 

o Teulada est: 48,07·1,35 = 64,89 m
o Teulada oest: 67,21·1,35 = 90,73 m

2 

o Terrassa: 43,5·1,35 = 58,73 m

2 

Els diàmetres dels 3 canalons semicirculars que hem escollit utilitzant la superfície projectada 
són: 

2 

o 100 mm al 2% de pendent per la teulada est i la terrassa amb un total de 20 metres, 9 
pel primer i 11 pel segon. 

o 125 mm al 2% de pendent per la teulada oest amb un total de 8,74 metres. 

Els diàmetres interiors de les 3 baixants hauran de ser de: 

o 54 mm per la teulada est i la terrassa, amb 9 m pel primer i 6,6 pel segon. 
o 65,8 mm per la teulada oest amb una altitud de 10 m. 

I per últim, el diàmetre i pendent dels col·lectors seran de 90 mm per un 1% de pendent formant 
un total de 25 m, que aniran a parar a una aqueta de 40x40 cm (LxA). 

La connexió entre l’arqueta i el dipòsit vindrà donada per una canonada de 65,8 mm per una 
longitud de 9,86 m. 
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9.2. Càlculs de l’estudi tèrmic, i proposta de generació i distribució 

9.2.1. Càlcul de les càrregues tèrmiques 

9.2.1.1. Objectiu 

La càrrega tèrmica és la potència de refrigeració  o calefacció que requereix una instal·lació per 
tal de mantenir unes determinades condicions de temperatura i humitat per una aplicació 
específica, com per exemple el confort humà. 

Si a l’aplicar la càrrega només es produeix una modificació de la temperatura seca de l’aire 
s’anomena calor sensible, i si es produeix una variació en la quantitat de vapor d’aigua es parla 
de calor latent. 

Pel càlcul de les càrregues tèrmiques de calefacció i refrigeració de les instal·lacions de la 
vivenda de què és objecte aquest projecte s’ha optat per la utilització del programa informàtic 
CYPE i el seu sistema de càlcul HIDROFIVE, compost per les empreses Ciatesa, Hitecsa, 
Lennox, Roca York i Saunier Duval; ja que els mètodes manuals de càlcul de càrregues 
tèrmiques són laboriosos. 

Aquest programa proporciona una base de dades de la majoria de poblacions espanyoles 
(incloent Premià de Dalt), on s’indiquen els paràmetres de la seva situació geogràfica, 
temperatures màximes i mínimes durant l’any, humitat relativa segons l’època de l’any i altres 
paràmetres que influeixin en els càlculs. Cada un d’aquests paràmetres són causants directes de 
les càrregues obtingudes de calefacció i refrigeració. Per exemple per calcular les càrregues de 
calefacció es té en compte les temperatures mínimes entre altres a què estarà sotmesa la vivenda 
i, al revés, per calcular les càrregues de refrigeració es tindrà en compte les temperatures 
màximes entre altres. 

Una vegada obtinguda aquesta base de dades, s’han d’introduir els plànols en autocad de cada 
una de les plantes de l’edifici al programa i col·locar-los  en la mateixa referència un sobre de 
l’altre (planta soterrani, planta baixa, planta pis, sota coberta i coberta, en ordre de menor a 
major altitud), i a partir d’aquí s’han de començar a aixecar les parets, sostres, paviments, 
finestres, portes, terrats, teulades, etc, amb els materials més semblants als de la construcció real 
per tal de que el programa pugui calcular el nivell d’aïllament i de característiques tèrmiques de 
la vivenda, que són paràmetres essencials per poder calcular les càrregues tèrmiques, com també 
ho són les orientacions de cada dependència per saber la radiació solar a què estaran sotmesos i 
la seva exposició a l’exterior. 

Una vegada finalitzada la preparació de l’edifici, el programa CYPE mostra els resultats en 
taules PDF, podent visualitzar totes les característiques tèrmiques de cada recinte i visualitzant 
també la màxima càrrega tèrmica que es pot necessitar en cada un dels recintes sense tenir en 
compte les transferències de calor que poden haver-hi entre cada un d’ells. 

 

9.2.1.2. Resultats obtinguts 

A continuació es mostren les càrregues tèrmiques de calefacció i refrigeració màximes totals en 
cada un dels recintes de la vivenda (excepte de la planta soterrani que no disposarà de 
climatització) tenint en compte unes temperatures exteriors de 0ºC pel cas de la calefacció al 
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hivern i de 30 ºC pel cas de la refrigeració a l’estiu. Els següents documents estan ordenats 
alfabèticament segons la nomenclatura exposada en la descripció de la vivenda a la memòria. 

 

 

Taula 9.2.1.2.1.: Càrrega tèrmica de refrigeració de la cuina 
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Taula 9.2.1.2.2.: Càrrega tèrmica de calefacció de la cuina 
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Taula 9.2.1.2.3.: Càrrega tèrmica de refrigeració del despatx 
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Taula 9.2.1.2.4.: Càrrega tèrmica de calefacció del despatx 
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Taula 9.2.1.2.5.: Càrrega tèrmica de refrigeració del distribuïdor 
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Taula 9.2.1.2.6.: Càrrega tèrmica de calefacció del distribuïdor 
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Taula 9.2.1.2.7.: Càrrega tèrmica de refrigeració del dormitori 1 

 



249 
 

 

Taula 9.2.1.2.8.: Càrrega tèrmica de calefacció del dormitori 1 
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Taula 9.2.1.2.9.: Càrrega tèrmica de refrigeració del dormitori 2 
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Taula 9.2.1.2.10.: Càrrega tèrmica de calefacció del dormitori 2 
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Taula 9.2.1.2.11.: Càrrega tèrmica de refrigeració del dormitori 3 
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Taula 9.2.1.2.12.: Càrrega tèrmica de calefacció del dormitori 3 
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Taula 9.2.1.2.13.: Càrrega tèrmica de refrigeració del dormitori 4 
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Taula 9.2.1.2.14.: Càrrega tèrmica de calefacció del dormitori 4 
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Taula 9.2.1.2.15.: Càrrega tèrmica de refrigeració del dormitori 5 
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Taula 9.2.1.2.16.: Càrrega tèrmica de calefacció del dormitori 5 
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Taula 9.2.1.2.17.: Càrrega tèrmica de refrigeració del dormitori 6 
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Taula 9.2.1.2.18.: Càrrega tèrmica de calefacció del dormitori 6 
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Taula 9.2.1.2.19.: Càrrega tèrmica de refrigeració de l’estudi 1 
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Taula 9.2.1.2.20.: Càrrega tèrmica de calefacció de l’estudi 1 
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Taula 9.2.1.2.21.: Càrrega tèrmica de refrigeració de l’estudi 2 
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Taula 9.2.1.2.22.: Càrrega tèrmica de calefacció de l’estudi 2 
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Taula 9.2.1.2.23.: Càrrega tèrmica de calefacció de la cambra de bany 1 
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Taula 9.2.1.2.24.: Càrrega tèrmica de calefacció de la cambra de bany 2 
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Taula 9.2.1.2.25.: Càrrega tèrmica de calefacció de la cambra de bany 3 
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Taula 9.2.1.2.26.: Càrrega tèrmica de calefacció de la cambra de bany 4 
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Taula 9.2.1.2.27.: Càrrega tèrmica de calefacció de la cambra de bany 5 
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Taula 9.2.1.2.28.: Càrrega tèrmica de refrigeració del rebedor 
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Taula 9.2.1.2.29.: Càrrega tèrmica de calefacció del rebedor 

 



271 
 

 

Taula 9.2.1.2.30.: Càrrega tèrmica de refrigeració de la sala-menjador 
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Taula 9.2.1.2.31.: Càrrega tèrmica de calefacció de la sala-menjador 
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Taula 9.2.1.2.32.: Càrrega tèrmica de refrigeració del vestidor 
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Taula 9.2.1.2.33.: Càrrega tèrmica de calefacció del vestidor 
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9.2.1.2.1. Resum de les càrregues tèrmiques totals: 

En la taula següent es mostra de forma resumida els resultats obtinguts del programa CYPE 
mitjançant el sistema de càlcul HIDROFIVE. En ella s’hi indiquen les potències màximes de 
cada dependència: 

 

  Refrigeració (kcal/h) Calefacció (kcal/h) 

Cuina 2592,2 1966,4 

Despatx 383,6 559,4 

Distribuïdor 222 581 

Dormitori 1 391,2 952,4 

Dormitori 2 406,6 892,6 

Dormitori 3 640,9 555,3 

Dormitori 4 1034,7 912,8 

Dormitori 5 426,9 720,5 

Dormitori 6 396,7 746,1 

Estudi 1 405,7 594,6 

Estudi 2 400 607 

Lavabo 1   835,8 

Lavabo 2   566,6 

Lavabo 3   659,2 

Lavabo 4   404,3 

Lavabo 5   408,1 

Rebedor 372,5 1586,8 

Sala-menjador 2904 2563,6 

Vestidor 363,3 580,6 

      

Total (kcal/h) 10940,3 16693,1 

Total (kW) 12,72 19,41 
Taula 9.2.1.2.1.1.: Resum de les càrregues tèrmiques totals de la vivenda 

 

Com es pot comprovar, en les cambres de bany no s’apliquen càrregues tèrmiques de 
refrigeració ja que no són recomanades. 

Un altre tret important que es pot obtenir dels resultats de càrregues tèrmiques són les càrregues 
tèrmiques per unitat de superfície que dóna una idea de quines dependències són més costoses 
de climatitzar: 

 

  
Refrigeració 
(kcal/(h·m2)) 

Refrigeració 
(W/m2) 

Calefacció 
(kcal/(h·m2)) 

Calefacció 
(W/m2) 

Cuina 99,8 116 75,7 88 

Despatx 38,9 45 56,7 66 

Distribuïdor 16,8 20 43,9 51 
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Dormitori 1 38,8 45 94,3 110 

Dormitori 2 40,8 47 89,5 104 

Dormitori 3 62,8 73 54,4 63 

Dormitori 4 79,2 92 69,9 81 

Dormitori 5 29,4 34 49,7 58 

Dormitori 6 30,3 35 56,9 66 

Estudi 1 32,3 38 47,4 55 

Estudi 2 31,7 37 48 56 

Lavabo 1     131,4 153 

Lavabo 2     130,8 152 

Lavabo 3     113,4 132 

Lavabo 4     131 152 

Lavabo 5     238,9 278 

Rebedor 20,7 24 88,1 102 

Sala-menjador 60,1 70 53,1 62 

Vestidor 39,1 45 62,4 73 
Taula 9.2.1.2.1.2.: Resum des les càrregues tèrmiques total per unitat de superfície de la vivenda 

 

 

9.2.2. Càlcul de l’energia necessària per la climatització 

Aquest càlcul de l’energia necessària per a la climatització s’ha realitzar tenint en compte les 
dades obtingudes pel programa CYPE. 

 

9.2.2.1. Càrregues de calefacció 

Les càrregues de calefacció es calculen amb el mètode graus-dia. Aquest mètode es basa en el 
fet de que la quantitat de calor necessària per a mantenir una temperatura interior confortable 
depèn principalment de la diferència de temperatures entre la interior i l’exterior. Aquest mètode 
es calcula amb l’equació següent: 

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · 𝐷𝐷𝐷𝐷 

On: 

Lcal: càrrega de calefacció 

DD: és el número de graus-dia del mes. 

U·A: és el producte de l’àrea de l’edifici pel coeficient global de pèrdues. 

El número de graus-dia (DD) en un dia és la diferència entre 15ºC i la temperatura mitja del dia 
calculada com la mitja de les temperatures màximes i mínimes d’aquell dia. Si la temperatura 
mitja del dia és superior a 15ºC, llavors el número de graus-dia és 0 (doncs se suposa que la 
generació interna d’energia i els guanys solars per les finestres són suficients per fer pujar la 
temperatura fins als 18ºC considerats de confort). Aquesta dada de DD s’ha obtingut mitjançant 
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l’ICAEN i el document “Els graus-dia de calefacció i refrigeració a Catalunya, resultats a nivell 
municipal”, obtenint els següents resultats: 

 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre  Novembre Desembre Anual 
DD 

(graus/dia) 195 143 107 63 10 0 0 0 0 14 83 158 773 
Taula 9.2.2.1.1.: Graus-dia per una temperatura de 15ºC a Premià de Dalt 

 

El valor de U·A s'obté a partir del programa CYPE on: 

o U = 0,18 W/(m2

o A = 238,75 m
·ºC) 

Això fa que s’obtingui un resultat de U·A tal que 42,975 W/ºC. 

2 

Per tant, aplicant l’equació anterior obtenim: 

 

Mes U·A (W/ºC) DD (graus/dia) Dies Mes kWh MJ 

Gener 42,975 195 31 6235 22445,33 

Febrer 42,975 143 28 4130 14867,01 

Març 42,975 107 31 3421 12316,15 

Abril 42,975 63 30 1949 7017,65 

Maig 42,975 10 31 320 1151,04 

Juny 42,975 0 30 0 0,00 

Juliol 42,975 0 31 0 0 

Agost 42,975 0 31 0 0 

Setembre 42,975 0 30 0 0,00 

Octubre 42,975 14 31 448 1611 

Novembre 42,975 83 30 2568 9245,47 

Desembre 42,975 158 31 5052 18186,47 

      

   
Anual 24122 86841 

Taula 9.2.2.1.2.: Necessitats energètiques de calefacció anuals 

 

 

9.2.2.2. Càrregues de refrigeració 

Les càrregues de refrigeració es calculen també amb el mètode graus-dia. Com en el cas anterior 
aquest mètode es basa en el fet de que la quantitat de calor necessària per a mantenir una 
temperatura interior confortable depèn principalment de la diferència de temperatures entre la 
interior i l’exterior. Aquest mètode es calcula amb l’equació següent: 

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · 𝐷𝐷𝐷𝐷 
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On: 

Lref: càrrega de calefacció 

DD: és el número de graus-dia del mes. 

U·A: és el producte de l’àrea de l’edifici pel coeficient global de pèrdues. 

El número de graus-dia (DD) en un dia és la diferència entre 21ºC i la temperatura mitja del dia 
calculada com la mitja de les temperatures màximes i mínimes d’aquell dia. Si la temperatura 
mitja del dia és inferior a 21ºC, llavors el número de graus-dia és 0 (doncs se suposa que la 
generació interna d’energia i els guanys solars per les finestres són suficients per fer pujar la 
temperatura fins als 21-25ºC considerats de confort). Aquesta dada de DD s’ha obtingut, també, 
mitjançant l’ICAEN i el document “Els graus-dia de calefacció i refrigeració a Catalunya, 
resultats a nivell municipal”, obtenint els següents resultats: 

 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre  Novembre Desembre Anual 
DD 

Graus/dia 0 0 0 0 1 35 103 108 32 0 0 0 279 
Taula 9.2.2.2.1.: Graus-dia per a una temperatura de 21ºC a Premià de Dalt 

 

El terme U·A al ser una constant de la vivenda segueix sent 42,975 W/ºC, tal com s’ha 
especificat en el cas anterior. Per tant, utilitzant la fórmula anterior s’obté: 

 

Mes U·A (W/ºC) DD (graus/dia) Dies Mes kWh MJ 

Gener 42,975 0 31 0 0 

Febrer 42,975 0 28 0 0 

Març 42,975 0 31 0 0 

Abril 42,975 0 30 0 0 

Maig 42,975 1 31 32 115,10 

Juny 42,975 35 30 1083 3898,69 

Juliol 42,975 103 31 3293 11855,74 

Agost 42,975 108 31 3453 12431,26 

Setembre 42,975 32 30 990 3564,52 

Octubre 42,975 0 31 0 0,00 

Novembre 42,975 0 30 0 0 

Desembre 42,975 0 31 0 0 

      

   
Anual 8851 31865 

Taula 9.2.2.2.2.: Necessitats energètiques de refrigeració anuals 
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9.2.3. Càlcul de l’energia necessària per la producció d’ACS 

Per poder calcular les necessitats energètiques s’han de determinar els consums d’ACS diaris de 
la vivenda i la temperatura de l’aigua freda de la xarxa per calcular l’energia que haurem de 
proporcionar a aquesta aigua freda per escalfar-la. 

Per valorar la demanda d’ACS unitària ens guiarem segons la taula següent: 

 

 

Taula 9.2.3.1.: Demanda a una referència de 60ºC. DB HE4. 

 

Per tant, veient aquesta taula, suposarem un consum de 30 litres d’ACS per persona i dia a una 
temperatura de 60ºC, que és la temperatura de consum que tindrem com a referència. 

En el nostre cas sabem que a la vivenda hi conviurà una família de 4 integrants, però segons la 
normativa el càlcul de persones ve determinada pel nombre de dormitoris dels que disposa: 

 

 

Taula 9.2.3.2.: Càlcul del nombre de persones de la vivenda. DB HE4. 

 

Per tant, i segons aquesta taula, al disposar de 6 dormitoris, suposaríem un total de 8 persones 
vivint dins l’edifici. Però, tot i així, sabem que en aquesta vivenda les dos habitacions que no 
disposen de cambra de bany particular difícilment s’ocuparan i per tant podem suposar un total 
de 6 persones vivint al mateix temps. 

Per saber el volum total d’ACS que necessitarem a la vivenda utilitzarem l’expressió: 
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𝑉𝑉 = 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 = 6 · 30 = 180 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠/𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎 

On: 

o V és el volum total d’ACS de la vivenda 
o npersones és el número de persones de la vivenda 
o vusuari és el volum d’ACS per persona 

Una vegada obtingut el volum total d’ACS de la vivenda ja només ens falta per saber la 
temperatura de l’aigua freda provinent de la xarxa municipal per poder calcular la demanda 
energètica que aquest volum necessita. 

Per determinar aquesta temperatura de l’aigua de la xarxa utilitzarem la taula següent on es 
mostren les diferents temperatures segons les províncies i els mesos: 

 

 

Taula 9.2.3.3.: Temperatura mitjana mensual d’aigua freda de xarxa a les províncies de Catalunya 
°C. Energia Solar Tèrmica. Quadern pràctic per a l’instal·lador. 

 

Una vegada sabuda la temperatura de l’aigua freda de la xarxa, ja podem passar a calcular la 
demanda energètica mitjançant l’equació: 

𝐸𝐸 = 𝑉𝑉 · ∆𝑡𝑡 ·
1

860
 (𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ/𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎) 

On:  

o E és la demanda energètica (kWh/dia) 
o V és el volum total d’ACS (litres) 
o Δt és el salt tèrmic entre la temperatura de servei d’ACS (60ºC) i la temperatura de 

l’aigua de la xarxa (ºC) 
o 1/860 és la conversió per passar de les unitats de kcal a kW. 

Realitzant l’equació per tots els mesos de l’any obtenim: 

 

Mes V  (l) T servei (ºC) T xarxa (ºC) E (kWh/dia) 

Gener 180 60 8 10,88 
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Febrer 180 60 9 10,67 

Març 180 60 11 10,26 

Abril 180 60 13 9,84 

Maig 180 60 14 9,63 

Juny 180 60 15 9,42 

Juliol 180 60 16 9,21 

Agost 180 60 15 9,42 

Setembre 180 60 14 9,63 

Octubre 180 60 13 9,84 

Novembre 180 60 11 10,26 

Desembre 180 60 8 10,88 

Mitjana 180 60 12 10,05 
Taula 9.2.3.4.: Demanda energètica diària d’ACS. 

 

 

Figura 9.2.3.1.: Demanda energètica diària d’ACS 

 

I passant tots aquests valors diaris a mensuals obtenim: 

 

Mes E (kWh/dia) E (kWh/mes) 

Gener 10,88 337,28 

Febrer 10,67 298,76 

Març 10,26 318,06 

Abril 9,84 295,2 

Maig 9,63 298,53 

8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50

E (kWh/dia)

E (kWh/dia)
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Juny 9,42 282,6 

Juliol 9,21 285,51 

Agost 9,42 292,02 

Setembre 9,63 288,9 

Octubre 9,84 305,04 

Novembre 10,26 307,8 

Desembre 10,88 337,28 

Mitjana 10,05 301,5 
Taula 9.2.3.5.: Demanda energètica mensual d’ACS  

 

 

Figura 9.2.3.2.: Evolució de la demanda energètica mensual d’ACS 

 

Veient la gràfica podem pensar que no hi ha una concordança respecte la gràfica de la demanda 
diària però hem de pensar que no tots els mesos tenen els mateixos dies, i per aquest motiu 
creiem que la primera gràfica és més concisa. 

Una vegada sabuda la demanda energètica ja només en falta saber la potència que ha de tenir 
l’acumulador per poder començar a fer els estudis de les instal·lacions tenint en compte que han 
de poder subministrar l’energia necessària pels mesos més desfavorables que en aquest cas són 
Gener i Desembre. 

 

9.2.3.1. Càlcul de la potència de l’acumulador d’ACS 

L’apartat anterior s’han definit les necessitats d’ACS que representa el consum d’energia que 
necessitarem per fer front a la demanda d’aigua calenta. I en aquest apartat el que és vol calcular 
és la potència que ha de tenir l’acumulador d’ACS per obtenir el seu dimensionament i la 
posterior cerca als catàlegs de les empreses subministradores. 

250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

E (kWh/mes)
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Per realitzar aquest càlcul es parteix dels resultats de les necessitats energètiques anteriorment 
calculades i les dividirem pel temps mínim en hores que s’estima necessari per la preparació de 
l’aigua calenta. Prendrem com a referència unes 3 hores tot i que aquesta xifra podria variar en 
funció de les condicions d’us de la instal·lació. 

Tot i això, no calcularem la potència necessària per les necessitats de cada mes sinó que 
agafarem les més desfavorables que són tant Gener com Desembre. Així doncs, tenim: 

𝑃𝑃 =
𝐸𝐸
𝑡𝑡𝑝𝑝

=
10,88

3
= 3,63(𝑘𝑘𝑊𝑊) 

On: 

o P és la potència de l’acumulador (kW) 
o E és la demanda energètica màxima (kWh/dia) 
o tp és el temps mínim de preparació d’ACS (h) 

Per tant, l’acumulador d’ACS haurà de tenir una potència almenys de 3,63 kW, sigui quina sigui 
la instal·lació utilitzada per obtenir l’energia determinada anteriorment. 

 

9.2.4. Dimensionament de la calefacció mitjançant radiadors d’aigua 

9.2.4.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és calcular el dimensionament de les canonades que hauran 
d’alimentar el sistema de calefacció per radiadors d’aigua i els tipus de radiadors que 
necessitarem segons les càrregues tèrmiques de calefacció ja calculades. Tal i com es mostra en 
els plànols, la caldera estarà situada a la planta soterrani enfront la porta gran de sortida. 

Les canonades hauran d’alimentar a tots i cada un dels radiadors repartits per tota la vivenda 
sabent que les canonades que connecten directament amb els radiadors han de tenir un diàmetre 
de 1”. 

 

9.2.4.2. Resultats 

Per al càlcul del diàmetre de les canonades es faran servir els mateixos que per les instal·lacions 
de fontaneria, ja que aquesta instal·lació també s’ha de tractar com a tal. 

S’ha de tenir en compte que les canonades amb connexions als radiadors han de tenir un 
diàmetre de 1”,  i que perquè funcionin bé han de rebre un caudal baix de aproximadament 800 
l/h que són 0,22 l/s. 

Per tant, i tenint en compte la simbologia dels plànols es calcularà el circuit d’anada, ja que el de 
tornada és el mateix i únicament per saber el pressupost final s’haurà de multiplicar per dos i ja 
estarà, tenim: 
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Tipus de 
canonades Acer 

         Coef. Fricció 0,00057 
         Coef. Fricció 

per coef. 
Seg. 0,000741 

         

           

           
Tram 

Caudal 
(l/s) 

Longitud 
canonada (m) 

Caudal de 
càlcul (m3/s) 

Diàmetre interior (m) per 
una velocitat de 1,6 m/s 

Diàmetre 
interior (m) 

Velocitat 
(m/s) 

Pèrdues fricció 
m lineal (mca) 

Pèrdues fricció 
totals tram (mca) 

Pèrdues fricció totals 
acumulades (mca) 

Volum d'aigua 
continguda (l) 

0-1 4,18 11,1 0,00418 0,0577 0,0625 1,36 0,0407 0,4522 0,4522 34,05 

1-2 4,18 3 0,00418 0,0577 0,0625 1,36 0,0407 0,1222 0,5745 9,20 

2-3 0,44 11,7 0,00044 0,0187 0,025 0,90 0,0616 0,7202 1,2946 5,74 

3-4 0,22 4 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0732 1,3678 1,96 

2-5 1,1 3,8 0,0011 0,0296 0,03125 1,43 0,1060 0,4028 0,9773 2,91 

5-6 0,66 1,2 0,00066 0,0229 0,025 1,34 0,1251 0,1502 1,1274 0,59 

6-7 0,22 4 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0732 1,2006 1,96 

6-8 0,22 2 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0366 1,1640 0,98 

5-9 0,44 1,5 0,00044 0,0187 0,025 0,90 0,0616 0,0923 1,0696 0,74 

9-10 0,22 1,8 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0329 1,1025 0,88 

2-11 2,42 2,4 0,00242 0,0439 0,05 1,23 0,0452 0,1084 0,6829 4,71 

11-12 0,88 1,9 0,00088 0,0265 0,03125 1,15 0,0717 0,1363 0,8192 1,46 

12_13 0,22 1,9 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0348 0,8540 0,93 

12_14 0,66 3,8 0,00066 0,0229 0,03125 0,86 0,0434 0,1648 0,9840 2,91 

14-15 0,22 1,9 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0348 1,0187 0,93 

14-16 0,44 2,6 0,00044 0,0187 0,025 0,90 0,0616 0,1600 1,1440 1,28 

16-17 0,22 3,1 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0567 1,2007 1,52 

11_18 1,1 2,9 0,0011 0,0296 0,03125 1,43 0,1060 0,3074 0,9903 2,22 
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18-19 0,22 2 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0366 1,0269 0,98 

18-20 0,22 4,2 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0769 1,0672 2,06 

18-21 0,44 2 0,00044 0,0187 0,025 0,90 0,0616 0,1231 1,1134 0,98 

21-22 0,22 4 0,00022 0,0132 0,025 0,45 0,0183 0,0732 1,1866 1,96 

11_23 0,44 2,1 0,00044 0,0187 0,025 0,90 0,0616 0,1293 0,8122 1,03 

23-24 0,44 2 0,00044 0,0187 0,025 0,90 0,0616 0,1231 0,9353 0,98 

           

         

Pèrdues acumulades 
més desfavorables 

(mca) 
Volum d'aigua 
continguda (l) 

        
TOTAL 1,3678 83,01 

 

Taula 9.2.4.2.1.: Resultats del dimensionament de les canonades d’anada del sistema de calefacció per radiadors d’aigua 
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I pel càlcul dels radiadors, únicament ens fixarem amb les necessitats tèrmiques de cada 
dependència i li col·locarem el radiador que pugui proporcionar aquesta càrrega tèrmica sense 
excedir-nos en escreix ja que això faria augmentar considerablement el cost total de la 
instal·lació. 

Observant el càlcul de les càrregues tèrmiques i les diferents potències dels radiadors de la 
marca escollida Ferroli obtenim que: 

 

Dependència 
Càrrega tèrmica 

(kcal/h) 
Potència del radiador 

escollit (kcal/h) 

Menjador 2563,6 2x1290 

Cuina 1966,4 1548 

Rebedor 1586,8 1548 

Dormitori 1 952,4 1032 

Dormirori 2 892,6 1032 

Cambra de bany 1 835,8 860 

Dormitori 3 555,3 645 

Cambra de bany 2 566,6 645 

Dormitori 4 912,8 1032 

Vestidor 580,6 645 

Cambra de bany 3 659,2 645 

Despatx 559,4 645 

Distribuidor 581 645 

Cambra de bany 4 404,3 645 

Dormitori 5 720,5 775 

Dormitori 6 746,1 775 

Cambra de bany 5 408,1 645 

Estudi 1 594,6 645 

Estudi 2 607 645 
Taula 9.2.4.2.2.: Taula d’elecció de la potència dels radiadors 

 

 

9.2.5. Dimensionament de la climatització mitjançant multisplits (bomba de calor 
aire-aire) 

9.2.5.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és calcular el dimensionament de les canonades que hauran 
d’alimentar el sistema de climatització per multisplits i els aparells que necessitarem. Tal i com 
es mostra en els plànols, les parts exteriors de els dos bombes de calor estaran situades a la 
terrasa de la planta baixa i a la terrassa de la planta pis. 

Al ser un sistema de climatització, i veient en l’apartat de càrregues tèrmiques que es necessiten 
més calories que frigories, farem el dimensionament de la climatització amb les dades de 
càrregues tèrmiques necessàries per escalfar la vivenda. 
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9.2.5.2. Resultats 

Avans de calcular el dimensionament de les canonades calcularem el tipus de multisplits que 
necessitarem, i una vegada sabut sabrem quins diàmetres de canonades són demanats per 
aquests. 

Com s’ha comentat en la memoria, dividirem la vivenda en dos i alimentarem amb un multisplit 
la planta baixa i independentment amb un altre multispli alimentarem la planta pis i la 
sotacoberta. 

Per tant tenim: 

 

Planta Càrrega tèrmica (kcal/h) Nº distribuïdors 
Planta baixa 9919,5 9 

Planta pis 5572 9 
Sota coberta 1201,6 2 

 

Observant aquesta taula veiem que per una part necessitarem un multispli 9x1 amb una capacitat 
tèrmica d’almenys 9920 kcal, i per una altra banda necessitaríem un multisplit 11x1 amb una 
capacitat mínima de 6774 kcal, però com que aquest no ha pogut ser trobat el que es farà serà 
dividir la vivenda per les 3 plantes, així doncs necessitarem 2 multisplits 9x1 i un de 2x1 per 
alimentar tèrmicament la sotacoberta. 

Amb aquestes dades obtenim: 

o 2 Model RMXS112E Super Multi-Split 9x1 de Daikin per la planta baixa i la planta 
pis amb una capacitat tèrmica de 10750 kcal/h cada un i amb uns diàmetres de 
canonades de 3/8 a 3/4” cada un. Amb una longitud màxima entre unitat interior i 
exterior de 115 m per model.  

o 1 Multi-Split 2x1 de Panasonic KIT-2E79-JBE per la sotacoberta amb una capacitat 
tèrmica de 4644 kcal/h i amb uns diàmetres de canonades de 1/4 a 3/8”. amb una 
longitud màxima entre unitat interior i exterior de 30 m. 

Una vegada sabuts els aparells per climatitzar l’ambient i observant els diàmetres que admeten 
escollirem un diàmetre únic per a tota la instal·lació de 3/8”. Per tant només ens falta suma tots 
els metres de cable que necessitarem que amb l’ajuda dels plànols obtenim un total de 179 m 
entre les 3 instal·lacions. 

 

9.2.6. Dimensionament de la climatització mitjançant terra radiant 

9.2.6.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és calcular tots els paràmetres necessaris per determinar les 
dimensions del sistema del terra radiant que ha de permetre la climatització de la vivenda. 
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S’ha d’especificar, tal com s’ha indicat en la memòria, que per fer el dimensionament es farà 
d’acord amb els càlculs de la calefacció que són els més desfavorables, i per tant per realitzar 
tots els càlculs que es faran a partir d’aquest moment es parlarà únicament de la calefacció. 

 

9.2.6.2. Mètode de càlcul 

El sistema de terra radiant es dimensiona a partir de les necessitats de calefacció. D’aquesta 
manera es calcula el terra radiant a partir de les càrregues tèrmiques de calefacció màximes. El 
procés de càlcul del terra radiant que a continuació es descriu s’ha extret del llibre “Calefacción 
i refrescamiento por superfícies radiantes” d’Ortega Rodríguez del 2001. 

Els tubs de la instal·lació del terra radiant seran de diàmetre exterior de 20 mm i de diàmetre 
interior de 16 mm, ja que són els més emprats i de millor eficàcia en instal·lacions de més de 
200 m2

La potència tèrmica s’ha de corregir segons uns coeficients: 

 de superfície radiant. 

o cs: coeficient de seguretat, sempre utilitzarem el valor de 1,1. 
o cpe: té en compte el nombre de parets exteriors de la dependència. 
o cte: té en compte el tipus d’estància de la dependència. 
o cn: coeficient que s’aplica segons si l’orientació de l’estància és al Nord. 
o cpv: coeficient segons el tipus de paviment. 

 

 

Taula 9.2.6.2.1.: Taula de coeficients correctors de la potència emissora 

 

En la figura següent es pot veure com es calcula el factor corrector cpv, que és el que ens falta, 
segons el tipus de paviment de la dependència. Tenint en compte que totes les dependències de 
la planta baixa de la vivenda estan pavimentades amb ceràmica, i les de la planta pis i sota 
coberta amb parquet obtindrem dos coeficients diferents: 

o Ceràmic: 
Partint de: 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝑏𝑏 

1,1 = 12,5𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 

1,2 = 25𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 

  Obtenim: 
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𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 = 0,008𝑒𝑒 + 1 = 0,008 · 40 + 1 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 = 1,32 

o Parquet: 
Partint de: 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝑏𝑏 
1,2 = 5𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 

1,4 = 10𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 
  Obtenim: 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 = 0,04𝑒𝑒 + 1 = 0,04 · 40 + 1 
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 = 2,6 

 
 

 
Figura 9.2.6.2.1.: Factor de correcció cpv segons el tipus i l’espessor del paviment 

 
 

La potència corregida en cada dependència en W/m2 

 
𝑞𝑞𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑠𝑠 · 𝑐𝑐𝑅𝑅 · 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒 · 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒 · 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 · 𝑞𝑞 

vindrà donada per: 

 
Tot i així, en el cas que ens pertoca no utilitzarem aquests coeficients ja que el mateix programa 
CYPE els ha tingut en compte ja que el programa per realitzar els càlculs et demana: 

o Orientació de la vivenda 
o Definició de recintes, on es determinar quantes parets exteriors conté i el tipus 

d’estància que és. 
o Tipus de paviment de cada estància. 

Per tant, la potència tèrmica necessària serà la ja determinada en l’apartat dels càlculs de les 
càrregues tèrmiques. 
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Coneixent aquesta potència tèrmica es pot calcular la temperatura en la superfície del terra 
mitjançant la següent gràfica: 

 

 

Figura 9.2.6.2.2.: Temperatura de la superfície del paviment en funció de la seva emissivitat tèrmica 

 

La temperatura màxima del terra, però, que es pot assolir per tal d’evitar malestar a les persones 
que habiten la dependència és limitada i ve donada per la següent taula: 

 

 

Taula 9.2.6.2.2.: Temperatures màximes en règim permanent recomanables per a la superfície del 
terra 

 

El següent pas és determinar la distància de separació entre tubs i els metre de tub necessari. La 
separació entre tubs depèn del cabal que circuli per cada circuit i del salt tèrmic (ΔT), és a dir, la 
diferència de temperatura entre l’anada i la tornada de cada circuit. S’intentarà treballar amb 
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salts tèrmics petits i baixes temperatures d’anada, sempre que els circuits no superin els 120 m 
de longitud. 

∆𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎  

On: 

ΔT: salt tèrmic (ºC) 

Tanada: temperatura d’anada del circuit de terra radiant (ºC) 

Ttornada: temperatura de tornada del circuit de terra radiant (ºC) 

Es defineix T* 

On: 

com el salt tèrmic entre la temperatura mitja de l’aigua als circuits (Tm) i la 
temperatura ambient interior de disseny (Ta) per a cada una de les dependències, que en aquest 
cas serà sempre de 20ºC. 

𝑇𝑇∗ = 𝑇𝑇𝑟𝑟 − 𝑇𝑇𝑎𝑎  

𝑇𝑇𝑟𝑟 =
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎

2
 

T*

Tm: temperatura mitja de l’aigua als circuits (ºC). 

: salt tèrmic entre la temperatura mitja de l’aigua als circuits i la temperatura interior (ºC). 

Ta: temperatura ambient interior de disseny (ºC). 

Tanada: temperatura d’anada del circuit de terra radiant (ºC). 

Ttornada: temperatura de tornada del circuit de terra radiant (ºC). 

La figura següent mostra l’emissió tèrmica del paviment en funció del salt tèrmic T*

 

 i de la 
distància de separació entre els tubs de 16/20: 
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Figura 9.2.6.2.3.: Emissió tèrmica del terra en funció del salt tèrmic i de la distància de separació 
dels tubs. 

 

Per cada dependència es coneixen els valors de qu (càrregues total de càlcul) i, per tant, es pot 
seleccionar una distància entre tubs “d” adequada a la superfície de la dependència, segons el 
valor de T*. I amb aquesta distància i l’ajuda de la taula següent es poden trobar els metres 
lineals de tub necessaris per m2

 

 de circuit: 

 

Taula 9.2.6.2.3.: Metres lineals necessaris per m2

 

 de circuit en funció de la distància de separació 
entre tubs i superfície màxima recomanada 

Si alguna dependència tingués més superfície que la màxima que li correspondria segons la 
taula anterior, llavors s’haurien de realitzar dos o més circuits per aquesta dependència. 

Coneguda la distància entre tubs per tots els circuits es pot saber quina longitud de tub Mc és 
necessari per a cadascun d’ells multiplicant la superfície útil del circuit pels metres lineals del 
tub que es gasten per cada metre quadrat. 

𝑀𝑀𝑐𝑐 = �
𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑟𝑟2 � · 𝑆𝑆𝑐𝑐  

On: 

Mc: longitud de tubs (m). 
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Metres/m2

Sc: superfície útil (m

: metres lineals de tub necessari per cada metre quadrat (1/m). 

2

El cabal de disseny per a cada circuit està en funció de la potència corregida (en el nostre cas, la 
única que tenim), l’àrea de cada habitació i el salt tèrmic entre l’anada i la tornada dins del 
circuit, tal i com mostra la següent equació: 

𝑟𝑟 =
𝑞𝑞𝑐𝑐 · 𝑆𝑆𝑐𝑐

4,18 · ∆𝑇𝑇
 

) 

On: 

m: cabal de disseny de la instal·lació (kg/s). 

qu: potència corregida per cada dependència (W/m2

Sc: superfície útil (m

). 

2

ΔT: salt tèrmic (ºC). 

). 

El cabal de disseny de la instal·lació es determina amb el sumatori de cabals de cada circuit. 
Coneixent el cabal dels circuits i el cabal total, es pot determinar la pèrdua de càrrega que haurà 
de vèncer la bomba. Per fer-ho es fa servir la següent figura que mostra les corbes de pèrdues de 
càrrega pel tub de 16/20.  

 

 

Figura 9.2.6.2.4.: Pèrdua de càrrega segons el cabal (l/h) dels tubs de 12/16 i de 16/20 
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La caiguda de pressió s’obtindrà multiplicant el valor de mmca/m extret de la gràfica pels 
metres lineals de tub que s’utilitzarà en cada circuit. 

𝑝𝑝𝑐𝑐 ,𝑖𝑖 =
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑟𝑟

· 𝑀𝑀𝑐𝑐  

On: 

pc,i: pèrdua de càrrega del circuit (mmca). 

mmca/m: pèrdua de càrrega per metre lineal (mmca/m). 

Mc: longitud del tub del circuit (m). 

La caiguda de pressió total de la instal·lació de mode simplificat es calcula sumant la de cada 
circuit i multiplicant el total per un factor de 1,2 per afegir un 20% més per pèrdues en 
distribuïdors, calderes, vàlvules i canonades generals. 

𝑝𝑝𝑐𝑐 = 1,2 · �𝑝𝑝𝑐𝑐 ,𝑖𝑖
𝑖𝑖

 

On: 

pc: caiguda de pressió total (mmca). 

pc,i: pèrdues de càrrega del circuit (mmca). 

 

9.2.6.3. Resultats 

El resultat del càlcul de la instal·lació del terra radiant és el següent: 
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Dependència Q (kcal/h) Q (W) sc (m2) qu (W/m2) Tterra (ºC) Tterra max (ºC) Tanada (ºC) Ttornada (ºC) Δt (ºC) Tm (ºC) Ta (ºC) 

Menjador 2563,6 2981 50,35 59 24,5 35 40 25 15 32,5 20 

Cuina 1966,4 2287 25 91 27 29 40 26 14 33 20 

Rebedor 803,7 935 8,9 105 28 29 40 29 11 34,5 20 

Dormitori 1 952,4 1107 10,05 110 28,5 29 40 25 15 32,5 20 

Dormitori 2 892,6 1038 10,05 103 28 29 40 26 14 33 20 

Cambra de bany 1 835,8 972 6,6 147 31 33 40 28 12 34 20 

Dormitori 3 555,3 646 10 65 25 29 40 25 15 32,5 20 

Cambra de bany 2 566,6 659 4,45 148 31 33 40 31 9 35,5 20 

Dormitori 4 912,8 1061 13 82 26,5 35 40 27 13 33,5 20 

Vestidor 580,6 675 8,5 79 26 29 40 27 13 33,5 20 

Cambra de bany 3 659,2 767 8,05 95 27,5 33 40 28 12 34 20 

Despatx 559,4 650 9,7 67 25 29 40 26 14 33 20 

Distribuïdor 581 676 11,1 61 24,5 29 40 24 16 32 20 

Cambra de bany 4 404,3 470 3,2 147 31 33 40 30 10 35 20 

Dormitori 5 720,5 838 14,5 58 24,5 29 40 24 16 32 20 

Dormitori 6 746,1 868 14 62 24,5 29 40 24 16 32 20 

Cambra de bany 5 408,1 475 3,3 144 31 33 40 30 10 35 20 

Estudi 1 594,6 691 14 49 23,5 29 40 23 17 31,5 20 

Estudi 2 607 706 14 50 23,5 29 40 23 17 31,5 20 
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Dependència T* (ºC) D (cm) Mc/m2 (m/m2) Mc max (m) Sc max (m2) Mc (m) nº circuits Mc1 (m) Mc2 (m) Mc3 (m) scircuit (m2) 

Menjador 13 30 4,8 120 27,5 241,68 3 80,56 80,56 80,56 16,78 

Cuina 13,0 20 6,5 120 20,5 163 2 81,5 81,5   12,5 

Rebedor 15 15 8,4 120 16 74,8 1 71,2     8,9 

Dormitori 1 12,5 10 12 120 11 120,60 2 60,3 60,3   5,025 

Dormitori 2 13 15 8,4 120 16 84,42 1 48,24     10,05 

Cambra de bany 1 14,0 5 23 120 6 151,8 2 75,9 75,9   3,3 

Dormitori 3 13 30 4,8 120 27,5 48 1 48     10 

Cambra de bany 2 16 5 23 120 6 102,35 1 102,35     4,45 

Dormitori 4 14 30 4,8 120 27,5 62,4 1 62,4     13 

Vestidor 14 30 4,8 120 27,5 40,80 1 40,8     8,5 

Cambra de bany 3 14,0 20 6,5 120 20,5 52,3 1 44,3     8,05 

Despatx 13,0 30 4,8 120 27,5 46,56 1 46,56     9,7 

Distribuïdor 12 30 4,8 120 27,5 53,3 1 88,8     11,1 

Cambra de bany 4 15 5 23 120 6 73,6 1 73,6     3,2 

Dormitori 5 12 30 4,8 120 27,5 69,6 1 69,6     14,5 

Dormitori 6 12 30 4,8 120 27,5 67,2 1 67,2     14 

Cambra de bany 5 15,0 5 23 120 6 75,9 1 75,9     3,3 

Estudi 1 11,5 30 4,8 120 27,5 67,2 1 67,2     14 

Estudi 2 11,5 30 4,8 120 27,5 67,2 1 67,2     14 
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Dependència mcircuit (gr/s) mdependència (gr/s) mcircuit (l/h) mdependència (l/h) mmca/m circuit Pc circuit (mmca) Pc dependència (mmca) 

Menjador 15,85 47,54 57,05 171,15 1 80,56 241,68 

Cuina 19,54 39,07 70,33 140,66 1,1 89,65 179,30 

Rebedor 20,32 20,32 73,17 73,17 1,1 78,32 78,32 

Dormitori 1 8,83 17,66 31,79 63,59 1 60,30 120,60 

Dormitori 2 17,74 17,74 63,85 63,85 1 48,24 48,24 

Cambra de bany 1 9,69 19,38 34,88 69,75 1 75,90 151,80 

Dormitori 3 10,30 10,30 37,07 37,07 1 48,00 48,00 

Cambra de bany 2 17,51 17,51 63,05 63,05 1 102,35 102,35 

Dormitori 4 19,53 19,53 70,32 70,32 1,1 68,64 68,64 

Vestidor 12,42 12,42 44,73 44,73 1 40,80 40,80 

Cambra de bany 3 15,28 15,28 55,01 55,01 1 44,30 44,30 

Despatx 11,12 11,12 40,01 40,01 1 46,56 46,56 

Distribuïdor 10,10 10,10 36,37 36,37 1 88,80 88,80 

Cambra de bany 4 11,25 11,25 40,49 40,49 1 73,60 73,60 

Dormitori 5 12,53 12,53 45,10 45,10 1 69,60 69,60 

Dormitori 6 12,97 12,97 46,70 46,70 1 67,20 67,20 

Cambra de bany 5 11,35 11,35 40,87 40,87 1 75,90 75,90 

Estudi 1 9,73 9,73 35,03 35,03 1 67,20 67,20 

Estudi 2 9,93 9,93 35,76 35,76 1 67,20 67,20 

        

        

    
nº circuits Mc (m) Cabal (l/h) Pc (mmca) 

   
TOTAL 24 1662,18 1172,66 2016,11 

Taula 9.2.6.3.1.: Resultats del dimensionat del terra radiant 
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Cal dir que en el cas del rebedor s’ha hagut de reduir la càrrega tèrmica fins a gairebé la meitat, 
perquè sinó la temperatura del terra hagués estat massa elevada. I per tant s’ha passat de 1845 W 
(1586,8 kcal) a 935 W (803,7 kcal). 

 

9.2.6.4. Dimensionament del vas d’expansió del terra radiant 

En aquest apartat es detalla el càlcul del dipòsit del vas d’expansió de la instal·lació del terra 
radiant. Hi ha una altra manera de calcular el vas d’expansió seguint el RITE, i que consisteix 
en que el vas ha de tenir una capacitat mínima del 6% del volum d’aigua del circuit, però el 
calcularem amb el nostre mètode de càlcul i escollirem el més restrictiu. 

 

9.2.6.4.1. Mètode de càlcul 

La missió del vas d’expansió es la d’absorbir l’augment de volum de l’aigua que es produeix 
quan aquesta augmenta de temperatura, degut a les dilatacions que experimenten els líquids. 

En primer lloc caldrà determinar quin és el volum de fluid contingut a la instal·lació (Vi). 
Conegudes les temperatures màxima (Tmax) i mínima (Tmin) del sistema i el coeficient de 
dilatació volumètrica del fluid (β), es pot determinar quin és el increment de volum que 
experimentarà el líquid (ΔV). El vas d’expansió haurà de tenir una capacitat de, com a mínim, 
aquest volum. L’expressió matemàtica que relaciona aquests paràmetres és la següent: 

∆𝑉𝑉 = 𝛽𝛽 · 𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅 ) 

On: 

ΔV: increment de volum que experimenta el líquid (m3

β: dilatació volumètrica del fluid (ºC

). 

-1

Vi: volum del fluid contingut a la instal·lació (m

). 

3

Tmax: temperatura màxima del sistema (ºC). 

). 

Tmin: temperatura mínima del sistema (ºC). 

El volum total de fluid de la instal·lació serà la suma del contingut a les canonades i del 
contingut en la resta d’elements. 

Per calcular el volum de fluid contingut a les canonades s’utilitza l’equació: 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 = 1000
𝜋𝜋
4
𝑑𝑑𝑖𝑖2 · 𝐿𝐿 

On: 

Vcanonada: volum del fluid de les canonades (m3). 
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di
2: diàmetre interior de la canonada (m2

L: longitud total dels circuits de tota la instal·lació (m). 

). 

 

9.2.6.4.2. Aplicació del mètode de càlcul 

El fluid que circula pel circuit de terra radiant és l’aigua. La temperatura màxima a la que 
arribarà l’aigua és de 40ºC, ja que és la temperatura d’anada als diferents circuits, i la 
temperatura mínima es considera 4ºC, ja que és la temperatura mínima abans que es comenci a 
congelar. I sabent que el coeficient de dilatació de l’aigua és de 2,1·10-4 ºC-1

On: 

. Així doncs el 
volum del vas d’expansió es pot calcular segons: 

∆𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑖𝑖

= (𝑇𝑇𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅 )𝛽𝛽𝑎𝑎 = (40 − 4)2,1 · 10−4 = 0,00756 

ΔV/Vi: increment de volum per cada unitat de volum. 

Tmax: temperatura màxima de l’aigua del circuit (ºC). 

Tmin: temperatura mínima de l’aigua del circuit (ºC). 

βa: coeficient de dilatació volumètrica de l’aigua (ºC-1

El volum de les canonades es calcula sumant l’aigua dels tubs del sistema de terra radiant, la 
longitud dels tubs de 16/20 mm es calcula sumant les longituds de cada circuit (calculat en el 
dimensionament del terra radiant; 1663 m). El diàmetre de la canonada que circula entre la 
bomba de calor i els col·lectors (veure els plànols per la seva situació) haurà de suportar un 
cabal total de 1173 l/h (0,326 l/s) i sabent que la distància d’anada que haurà de recórrer és de 
15,3 m i que no haurà de superar mai el llindar dels 1,6 m/s que és quan les canonades 
comencen a fer soroll obtenim el volum mínim que tindrà: 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅 =
𝑄𝑄 · 𝑑𝑑
𝑐𝑐

=
0,326 · 15,3 · 2

1,6
= 6,23 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 

). 

Amb aquest volum mínim obtindrem el diàmetre mínim que hauran de tenir les canonades per 
no superar el llindar dels 1,6 m/s: 

𝑑𝑑𝑖𝑖 = � 4 · 𝑉𝑉𝑖𝑖
1000 · 𝐿𝐿 · 𝜋𝜋

= �
4 · 6,23

1000 · 30,6 · 𝜋𝜋
= 0,016 𝑟𝑟 

Tot i que aquest resultat és el diàmetre interior mínim, per més seguretat escollirem el de 26 
mm. Així doncs ja podem passar a calcular el volum d’aigua continguda en tota la instal·lació 
del terra radiant: 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 = 1000
𝜋𝜋
4
𝑑𝑑𝑖𝑖2 = 1000

𝜋𝜋
4

(0,0162 · 1663 + 0,0262 · 30,6) = 350,6 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 
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Per tant, el volum del vas d’expansió serà: 

∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑖𝑖
∆𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑖𝑖

= 350,6 · 0,00756 = 2,7 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 

Però aquests 2,7 litres són segons el nostre mètode de càlcul. Seguint les exigències del RITE de 
fer un vas d’expansió del 6% del volum total que són 350,6 litres, surt un total de 21,04 litres 
del vas d’expansió i que per tant al ser el més restrictiu és el que aplicarem. 

 

9.2.7. Dimensionament de la refrigeració mitjançant fan-coils 

9.2.7.1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest apartat és calcular el dimensionament de les canonades que hauran 
d’alimentar el sistema de climatització per fan-coils d’aigua i els tipus de fan-coils que 
necessitarem segons les càrregues tèrmiques de refrigeració ja calculades. Els fan-coils utilitzats 
seran de tipus cassette ja que es poden emcastar en tot tipus de falsos sostres. Tal i com es 
mostra en els plànols, la central tèrmica (refrigerador o bomba de calor) estarà situada a terrassa 
de la planta baixa. 

Les canonades hauran d’alimentar a tots i cada un dels fan-coils repartits per tota la vivenda 
sabent que totes les canonades de la instal·lació hauran de tenir un diàmetre de 3/4”. 

 

9.2.7.2. Resultats 

Per al càlcul de les canonades, sabent el diàmetre que hauran de tenir totes les canonades només 
cal observar el dimensionament realitzat en els plànols i suma la longitud total de canonades 
necessàries per a la realització de la instal·lació. 

Per tant, i tenint en compte la simbologia dels plànols obtenim un total de 104 metres de 
canonades de 3/4”. 

I pel càlcul dels fan-coils, únicament ens fixarem amb les necessitats tèrmiques de cada 
dependència i li col·locarem el fan-coil que pugui proporcionar aquesta càrrega tèrmica. 

Observant el càlcul de les càrregues tèrmiques i les diferents potències dels fan-coils de tipus 
cassette obtenim: 

 

Dependència 
Càrrega tèrmica 

refrigeració (kcal/h) 
Potència màxima del 

fan-coil escollit (kcal/h) 

Menjador 2904 3000 

Cuina 2592,2 3000 

Rebedor 372,5 3000 

Dormitori 1 391,2 3000 

Dormirori 2 406,6 3000 

Dormitori 3 640,9 3000 
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Dormitori 4 1034,7 3000 

Vestidor 363,3 
 Despatx 383,6 3000 

Distribuidor 222 
 Dormitori 5 426,9 
 Dormitori 6 396,7 
 Estudi 1 405,7 3000 

Estudi 2 400 3000 
Taula 9.2.7.2.1.: Taula d’elecció de la potència dels radiadors 

 

El dormitori 4 i el vestidor, al formar part conjunta de l’habitació matrimonial s’utilitzarà 
únicament 1 fan-coil. I els dormitoris 5 i 6 al estar en contacte obert amb els estudis compartiran 
fan-coil amb aquests que estaran col·locats a la part superior de l’estudi per tal d’abarcar les dos 
dependències. Amb el despatx i el distribuidor passa absolutament el mateix degut a que no hi 
ha tancaments entre les dos dependències. 

Per tant es necessitaran un total de 10 fan-coil de 3000 kW de potència frigoria màxima. En 
moltes de les dependències és potser una potència excessiva per les necessitats que necessiten, 
però això és degut a la impossibilitat de trobar fan-coils de menor potència. 

 

9.2.8. Càlcul de l’adaptació de la instal·lació solar tèrmica 

El que es vol realitzar en aquest apartat és comprovar si les pèrdues per orientació i inclinació, o 
les pèrdues per ombres, o bé les pèrdues de la suma de les dues anteriors es inferior a la 
permesa, ja que si fossin superiors es dictaminaria que la vivenda no té prou accessibilitat a la 
radiació solar i per tant quedaria justificada la no instal·lació d’aquest sistema per produir 
energia per ACS. 

Recordem que tal com s’ha explicat en la memòria s’ha decidit per calcular les pèrdues de 
radiació solar pel cas de la col·locació per superposició en la teulada est, on segons el CTE 
tenim un marge de pèrdues de: 

 

Cas Orientació i inclinació Ombres Totals 
Superposició 20% 15% 30% 

Taula 9.2.8.1.: Pèrdues límit per superposició. DB HE4. 

 

 

9.2.8.1. Càlcul de les pèrdues de radiació solar per orientació i inclinació 

Aquest apartat té com a missió determinar la ubicació dels captadors segons els límits de la 
orientació i inclinació d’acord amb les pèrdues màximes admissibles de les radiacions solars 
globals. 
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Aquestes pèrdues es determinaran mitjançant: 

o Angle d’inclinació (β) 
o Angle d’azimut (α) 

L’angle d’inclinació és el que forma la superfície dels captadors respecte la horitzontal del terra 
essent 0 quan els captadors estan en horitzontal i 90 quan estan en vertical. 

L’angle d’azimut representa la direcció o orientació en què estan situats els captadors essent 0 
quan estan orientats cap al sud, -90 quan estan orientats cap al est i +90 quan estan orientats cap 
a l’oest. 

D’una forma gràfica seria: 

 

Figura 9.2.8.1.1.: Orientació i inclinació dels captadors. DB HE4. 

 

Val a dir que l’ideal d’una instal·lació solar a l’hemisferi nord és: 

o Angle azimut = 0, és a dir, direcció al sud. 
o Angle d’inclinació = latitud, que en el cas de Premià de Dalt és de 41º 

Però en el nostre cas com ja hem aclarit amb anterioritat, hem de fer l’estudi per una 
superposició a la teulada est que té una inclinació de 14,28º, això ens suposa que: 

o β = 14,28º 
o α = -90º 

Per obtenir uns resultats més o menys òptims, podem utilitzar la gràfica següent: 
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Figura 9.2.8.1.2.: Percentatge d’energia respecte al màxim com a conseqüència de les pèrdues per 
orientació i inclinació. DB HE4. 

 

Segons aquesta gràfica obtenim un rendiment de entre el 80 i el 90%. Però per saber el 
rendiment exacte, i com a conseqüència les pèrdues que obtenim de la radiació solar global 
sobre superfícies inclinades i amb una certa orientació consultem les taules del Atles de radiació 
solar de d’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de l’estació de Barcelona en (MJ/m2

 

/dia): 
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Taula 9.2.8.1.1.: Taules del Atles de radiació solar mensual de d’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
de l’estació de Barcelona en (MJ/m2

 

/dia) 
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Aquestes taules no especifiquen si les orientacions són cap al est o cap a l’oest, partint de que 
els 0º són en direcció al sud, però segons la gràfica del DB HE4 veiem que pràcticament hi han 
molt poques diferències i les suposarem idèntiques. 

Per calcular el rendiment observarem les taules i adoptarem els valors de la taula de orientació 
90º i amb la inclinació de 15º on surt una mitjana anual de 14,91 MJ/m2/dia enfront dels 17,73 
MJ/m2

Per tant, dividint el valor adoptat pel nostre cas entre el de referència i fent-ho en tant per cent, 
obtenim un rendiment del 84,09% que encara és acceptable tenint en compte que tenim un 
marge del 20% de pèrdues per orientació i inclinació en el cas de superposició. 

/dia de la orientació 0º i inclinació 35º que és el màxim valor de les 4 taules i que 
prendrem com a referència absoluta. 

 

9.2.8.1.1. Càlcul de pèrdues de radiació solar per ombres. 

Abans de fer el procediment bàsic per calcular les pèrdues de radiació per culpa de les ombres, 
calcularem les pèrdues produïdes per la muntanya ja que segons el propietari el sol incideix a la 
vivenda fins les 16 hores durant l’època d’estiu i fins les 14 hores la resta de l’any. 

Per obtenir aquestes pèrdues farem ús, altre cop, de les taules de l’ICAEN. Aquesta vegada 
utilitzarem les taules de les radiacions solars globals horàries (kJ/m2

Aquestes taules no són per tot tipus d’orientacions i inclinacions com les taules diàries i en 
aquest cas no podem agafar les de orientació 0º i inclinació 35º que són les de màxim 
rendiment. Així que haurem de triar entre les de orientació 0º i les de inclinació de 30º o de 45º, 
i comparant-les entre elles veiem que tenen una radiació solar major les de 30º i per tant són les 
que farem servir per calcular la màxima disponibilitat de la radiació solar, sabent que tan sols 
contenen un 0,45% de pèrdues respecte les dades anuals de la orientació 0º i inclinació 35º que 
assumiríem perfectament, però que en tot cas no tindrem en compte ja que el que es pretén 
calcular són únicament les pèrdues per ombres de la muntanya i no les pèrdues per orientació i 
inclinació: 

/dia) sobre superfícies 
inclinades a l’estació de Barcelona.  
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Taula 9.2.8.1.1.1.: Taula del Atles de radiació solar horària de d’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
de l’estació de Barcelona en (kJ/m2

 

/dia) 

Per saber les radiacions rebudes tenint en compte la muntanya el que hem de fer és eliminar les 
radiacions que pertanyen a les hores on ja no hi toca el sol a la vivenda, obtenint una taula com 
aquesta: 

 

Mes 4-5h 5-6h 6-7h 7-8h 8-9h 
9-

10h 
10-
11h 

11-
12h 

12-
13h 

13-
14 

14-
15h 

15-
16h 

16-
17h 

17-
18h 

18-
19h 

19-
20h Total 

Gen 0 0 0 226 741 1236 1641 1869 1869 1641 0 0 0 0 0 0 9223 

Feb 0 0 0 442 974 1506 1935 2175 2175 1935 0 0 0 0 0 0 11142 

Mar 0 0 180 687 1267 1829 2276 2524 2524 2276 0 0 0 0 0 0 13563 

Abr 0 14 367 922 1528 2099 2546 2792 2792 2546 2099 0 0 0 0 0 17705 

Mai 0 97 547 1074 1676 2232 2671 2906 2906 2671 2232 0 0 0 0 0 19012 

Jun 0 130 566 1140 1736 2291 2710 2938 2938 2710 2291 1763 0 0 0 0 21213 

Jul 0 114 539 1116 1720 2284 2711 2944 2944 2711 2284 1720 0 0 0 0 21087 

Ago 0 50 430 1003 1619 2195 2655 2901 2901 2655 2195 1619 0 0 0 0 20223 

Set 0 0 262 803 1409 1990 2448 2701 2701 2448 1990 0 0 0 0 0 16752 

Oct 0 0 0 553 1121 1681 2130 2380 2380 2130 1681 0 0 0 0 0 14056 

Nov 0 0 0 309 828 1342 1761 1995 1995 1761 0 0 0 0 0 0 9991 

Des 0 0 0 160 678 1164 1564 1789 1789 1564 0 0 0 0 0 0 8708 
Taula 9.2.8.1.1.2.: Taula de radiació solar horària tenint en compte la ombra de la muntanya 

 

Resultant una mitjana anual de 15,223 MJ/m2/dia, que enfront dels 17,65 MJ/m2

 

/dia de la 
mitjana anual màxima surt un rendiment del 86,31%, gairebé el límit de les pèrdues màximes 
permeses pel nostre cas de superposició. 

9.2.8.1.2. Càlcul de les pèrdues totals de radiació solar global 

Per trobar les pèrdues totals de radiació solar per inclinació i orientació i la ombra de la 
muntanya farem ús altra vegada de les taules horàries de l’ICAEN (kJ/m2

 

/dia). En aquestes 
taules no és possible trobar per l’orientació 90º i la inclinació 15º, així que farem servir la taula 
d’orientació 0º i inclinació 0º que tenen uns valors pràcticament iguals, ja que únicament conté 
un augment de la radiació solar del 0,87% anual: 
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Taula 9.2.8.1.2.1.: Taula del Atles de radiació solar horària de d’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
de l’estació de Barcelona en (kJ/m2

 

/dia) 

Amb aquesta taula també li practiquem el procediment d’eliminar les radiacions de les hores 
que no pertoquen per culpa de la muntanya i tornem a calcular-les: 

 

Mes 4-5h 5-6h 6-7h 7-8h 8-9h 
9-

10h 
10-
11h 

11-
12h 

12-
13h 

13-
14 

14-
15h 

15-
16h 

16-
17h 

17-
18h 

18-
19h 

19-
20h Total 

Gen 0 0 0 60 394 739 1023 1183 1183 1023 0 0 0 0 0 0 5607 

Feb 0 0 0 251 647 1040 1356 1532 1532 1356 0 0 0 0 0 0 7712 

Mar 0 0 138 552 1013 1452 1797 1987 1987 1797 0 0 0 0 0 0 10725 

Abr 0 28 425 901 1403 1868 2225 2420 2420 2225 1868 0 0 0 0 0 15783 

Mai 0 241 678 1176 1688 2150 2502 2691 2691 2502 2150 0 0 0 0 0 18467 

Jun 0 356 806 1311 1822 2280 2627 2813 2813 2627 2280 1822 0 0 0 0 21557 

Jul 0 305 752 1258 1772 2236 2587 2776 2776 2587 2236 1772 0 0 0 0 21055 

Ago 0 116 538 1032 1548 2020 2381 2577 2577 2381 2020 1548 0 0 0 0 18734 

Set 0 0 253 703 1193 1654 2013 2209 2209 2013 1654 0 0 0 0 0 13901 

Oct 0 0 0 368 801 1224 1561 1747 1747 1561 1224 0 0 0 0 0 10231 

Nov 0 0 0 115 473 838 1136 1303 1303 1136 0 0 0 0 0 0 6304 

Des 0 0 0 10 326 659 934 1090 1090 934 0 0 0 0 0 0 5045 
Taula 9.2.8.1.2.2.: Taula de radiació solar horària tenint en compte la ombra de la muntanya 

 

Si sumem els valors totals d’aquesta última taula i els dividim pel nombre de mesos obtenim 
una mitjana anual de 12,93 MJ/m2/dia per una inclinació i orientació 0º en tots dos casos. I per 
saber la mitjana anual de cas que ens pertoca, se li aplica el percentatge de reducció utilitzat 
obtenint un valor de 12,82 MJ/m2

Aquest valor és la radiació solar global diària que obtenim considerant les pèrdues per 
orientació i inclinació i les pèrdues per la ombra de la muntanya. Així doncs si calculem el 

/dia 
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percentatge de rendiment d’aquesta radiació solar amb la radiació solar màxima que ja hem fet 
servir amb anterioritat (17,73 MJ/m2

Per tant, veiem que estem al límit de les pèrdues totals de radiació que són del 30% i encara 
faltarien per calcular les pèrdues per ombres d’arbres, havent-hi d’aquests una gran quantitat a 
la zona com es pot veure en la imatge del Google Earth, ja que l’Ajuntament obliga a tenir 
almenys 20 arbres per parcel·la i la gran majoria d’aquests són pins. Amb tot això, es podria dir 
amb tota seguretat que aquestes ombres addicionals dels arbres farien augmentar el percentatge 
de pèrdues per sobre d’aquest 30%.  

/dia) ens surt un tant per cent de 72,30%. Gairebé al límit 
del 30% de pèrdues totals permeses pel nostre cas. 

D’aquesta manera queda comprovat que la instal·lació solar tèrmica no disposa de la suficient 
accessibilitat al sol i per tant queda justificada la seva no instal·lació per la poca rendibilitat que 
té la radiació solar global que hi incideix. 

 

9.2.9. Càlcul pel dimensionament de la caldera de pellets 

L’aspecte potser més important per calcular és la zona d’emmagatzematge del pellet perquè 
sigui el suficientment gran com per tenir la quantitat de pellet necessària per tot un any i 
millorar així el confort. 

Com hem calculat en l’apartat de les necessitats d’ACS, la suma de tots els mesos de l’any 
comporta una despesa energètica de 3948 kWh/any amb un màxim de 10,88 kWh/dia en els 
mesos de Gener i Desembre que, com ja hem comentat, servirà pel dimensionat de la caldera. I 
en l’apartat de la calefacció i tal com s’ha dictaminat també en els càlculs de càrregues 
tèrmiques, es necessita un total de 24122 kWh anuals. Tot i així tal com es dictamina en els 
càlculs, el dimensionat de la caldera haurà de ser de 3,6 kW per ACS i d’un màxim de 19 kW 
per la calefacció, per tant doncs haurà de ser de 22,6 kW la potència nominal de la caldera. 

Sabent que 1 kg de pellet comporta 4,9 kWh, obtenim que necessitem 5729 kg/any de pellet 
amb un 100% de rendiment de la caldera. Amb un 90% de rendiment de la caldera ens trobem 
que necessitem 6366 kg/any. 

Per calcular el lloc que s’haurà d’ocupar per a l’emmagatzematge, i tenint en compte que la vida 
útil del pellet no és finita (vigilant que no hi hagi humitat), considerarem una necessitat de 6500 
kg/any de pellet i un pes específic de 600 kg/m3 per obtenir al final de l’any una excedència de 
combustible per possibles urgències. Amb aquestes dades obtenim que necessitarem un espai de 
10,84 m3

L’ideal és que aquesta zona d’emmagatzematge es situï al fons del garatge just davant de la 
porta del garatge enganxat a la paret lateral de la dreta dins d’una petita “habitació” feta 
exclusivament per l’emmagatzematge del pellet amb una finestra a mitja-alta altura (major de 
1,5 metres) que faríem servir per carregar-hi el combustible mitjançant la manega del camió. 

 per emmagatzemar el pellet necessari per cobrir tranquil·lament tot un any de 
demanda.  

I sabent que el dimensionament de la caldera serà de 22,6 kWh/dia, buscarem una caldera que 
sigui capaç de proporcionar-la, i la col·locarem al costat de la zona d’emmagatzematge del 
pellet. Val a dir però que realment la caldera no necessita ser de 22,6 kW, ja que aquesta 
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potència no es necessitarà només quan l’aigua de l’acumulador d’ACS estigui totalment fred i la 
vivenda estigui també totalment freda. 

I buscant fabricants i models de calderes s’ha escollit la caldera de pellet Effecta Komplet 20 
kW de la fàbrica Effecta pel seu disseny modern i confortable i per tenir incorporar també un 
sistema d’absorció del pellet realment innovador. 

Val a dir que en la zona de la caldera s’haurà de fer un orifici cap a l’exterior per tal de que la 
xemeneia pugui retirar els fums generats, o d’algun sistema de ventilació. 

 

9.2.10. Càlcul pel dimensionament de la caldera de baixa temperatura 

Igual que en el cas de la caldera de pellets, per la caldera de baixa temperatura també és 
important saber la quantitat de combustible necessari per poder dimensionar el dipòsit per a tal 
finalitat, perquè sigui el suficientment gran com per tenir la quantitat de gasoil necessari per tot 
un any i millorar així el confort. 

Com hem calculat en l’apartat de les necessitats d’ACS, la suma de tots els mesos de l’any 
comporta una despesa energètica de 3948 kWh/any amb un màxim de 10,88 kWh/dia en els 
mesos de Gener i Desembre que, com ja hem comentat, servirà pel dimensionat de la caldera. I 
en l’apartat de la calefacció i tal com s’ha dictaminat també en els càlculs de càrregues 
tèrmiques, es necessita un total de 24122 kWh anuals. Tot i així tal com es dictamina en els 
càlculs, el dimensionat de la caldera haurà de ser de 3,6 kW per ACS i d’un màxim de 19 kW 
per la calefacció, per tant doncs haurà de ser de 22,6 kW la potència nominal de la caldera. 

Sabent que 1 litre de gasoil comporta 10 kWh, obtenim que necessitem 2807 litre/any de gasoil 
amb un 100% de rendiment de la caldera. Amb un 94% de rendiment de la caldera ens trobem 
que necessitem 2986 kg/any. 

Per calcular el lloc que s’haurà d’ocupar per a l’emmagatzematge, i tenint en compte que la vida 
útil del gasoil no és finita (vigilant que no hi hagi humitat), considerarem una necessitat de 3000 
litre/any de gasoil per obtenir al final de l’any una excedència de combustible per possibles 
urgències. Amb aquestes dades obtenim que necessitarem un dipòsit de 3000 litres de gasoil per 
cobrir tranquil·lament tot un any de demanda.  

I sabent que el dimensionament de la caldera serà de 22,6 kWh/dia, buscarem una caldera que 
sigui capaç de proporcionar-la, i la col·locarem al costat del dipòsit del gasoil, situats ambdós a 
la planta soterrani al costat de l’acumulador d’ACS. Val a dir però que realment la caldera no 
necessita ser de 22,6 kW, ja que aquesta potència no es necessitarà només quan l’aigua de 
l’acumulador d’ACS estigui totalment fred i la vivenda estigui també totalment freda. 

I buscant fabricants i models de calderes s’ha escollit la caldera de gasoil RK25 de la marca 
Ferroli capaç de proporcionar 25 kW tèrmics. 

Pel dipòsit s’ha decidit per l’Eurodipòsit de 1500 litres de la marca AIQSA (ref. 4002334) fet de 
polietilè d’alta densitat. Al final no s’ha escollit un dipòsit de 3000 litres, perquè això suposaria 
un augment extraordinari del cost del dipòsit i per tant, és preferible tenir que reomplir-lo 2 cops 
anualment. 
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Val a dir que en la zona de la caldera s’haurà de fer un orifici cap a l’exterior per tal de que la 
xemeneia pugui retirar els fums generats, o d’algun sistema de ventilació. 

 

9.2.11. Càlcul pel dimensionament de la caldera de condensació 

A diferència de les calderes de pellets i de baixa temperatura, en aquest cas no és important 
saber la quantitat de combustible necessari per poder dimensionar el dipòsit ja que no se’n 
disposa cap. 

El que si importa, però, igual que en els casos anteriors és la potència màxima que la caldera 
hauria de poder fer front en les pitjors condicions. Com hem calculat en l’apartat de les 
necessitats d’ACS, es consumirà un màxim de 10,88 kWh/dia en els mesos de Gener i 
Desembre que si tenim en compte les 3h de marge de preparació per escalfar l’aigua obtenim 
una potència necessària de 3,6 kW. I en l’apartat de la calefacció i tal com s’ha dictaminat 
també en els càlculs de càrregues tèrmiques, es necessita un màxim de 19 kW. Per tant doncs 
haurà de ser de 22,6 kW la potència nominal de la caldera. 

Buscarem una caldera que sigui capaç de proporcionar aquests 22,6 kW, i la col·locarem al 
costat de l’acumulador d’ACS per evitar pèrdues en el transport. Val a dir però que realment la 
caldera no necessita ser de 22,6 kW, ja que aquesta potència no es necessitarà només quan 
l’aigua de l’acumulador d’ACS estigui totalment fred i la vivenda estigui també totalment freda. 

I buscant fabricants i models de calderes s’ha escollit la caldera de gas natural Thema Condens 
F24 de la marca Saunier Duval amb una capacitat de 24 kW tèrmics. 

Val a dir que en la zona de la caldera s’haurà de fer un orifici cap a l’exterior per tal de que la 
xemeneia pugui retirar els fums generats, o d’algun sistema de ventilació. 

 

9.2.12. Càlcul pel dimensionament de la bomba de calor aire-aigua 

Per calcular el dimensionament d’una bomba de calor l’únic que s’ha de tenir en compte és la 
potència necessària que en un moment donat t’ha de poder subministrar. Tal com s’ha calculat 
aquesta potència és la suma de la potència de l’acumulador d’ACS que és de 3,6 kW i la 
potència màxima necessaria per a la calefacció que és de 19 kW, fent un total de 22,6 kW de 
potència teòricament necessària. 

Es diu que és teòricament necessària perquè aquesta bomba de calor s’instal·larà al sistema de 
climatització que és mitjançant el terra radiant i fan-coils, i com s’ha dit el terra radiant és un 
sistema amb una gran inèrcia amb el que en èpoques de fred surt més a compte no tenir-lo mai 
aturat ja que d’aquesta manera es reduirà el consum perquè la calefacció no haurà de pujar mai 
uns quants graus de temperatura ambient de cop. Això vol dir que els 19 kW de potència per la 
calefacció són ficticis en una climatització per terra radiant ja que no els necessitaràs mai si es 
fa un bon ús del sistema, per tant es podrà escollir una bomba de calor de menor potència 
obtenint el mateix confort però amb un cost menor. 
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Dit això ja podem anar a buscar models de bomba de calor d’aquest tipus, i la bomba de calor 
aire-aigua escollida és la Magna Air SDHV 14 de la marca Saunier Duval, amb una potència 
nominal d’uns 15 kW. 

Aquesta bomba de calor s’haurà de situar a l’exterior i per tant, tal com es pot veure en els 
plànols estarà situada a la paret exterior de la sala-menjador i s’haurà de comunicar mitjançant 
canonades d’anada i retorn amb l’acumulador d’ACS situat a la planta soterrani i amb els 
distribuïdors o col·lectors dels terra radiant distribuïts per les diferents plantes. 

Observant també la distribució d’aquestes canonades mitjançant els plànols s’ha determinat que 
serà necessari la quantitat de 46 metres de canonades 26/32 mm de diàmetre per comunicar la 
bomba de calor amb l’acumulador d’ACS per una banda, i els distribuïdors del terra radiant per 
l’altre. 

 

9.2.13. Càlcul pel dimensionament de la bomba de calor aigua-aigua 

9.2.13.1. Obtenció del fluid del bescanviador geotèrmic 

El fluid caloportador circula per l’interior del captador geotèrmic i absorbeix el calor que cedeix 
el terra, transportant-lo fins a un bescanviador aigua-aigua (bomba de calor) on cedeix el calor 
al circuit de terra radiant. 

El circuit primari de la instal·lació està situat a l’exterior, per tant durant els mesos d’hivern el 
fluid caloportador es podria congelar si no se li afegís un additiu. 

Per trobar les temperatures mínimes registrades durant els últims anys, recorrerem un altre cop a 
les taules realitzades de temperatures exteriors del maresme per la comparació entre la bomba 
de calor convencional i la geotèrmica. En elles s’observa com les temperatures mínimes són de 
0 o i inclús 1º negatiu. 

Com a fluid caloportador s’ha escollit una barreja d’aigua i propilenglicol, que amb una 
proporció del 15% al fluid caloportador fa que la barreja tingui una temperatura de congelació 
de 5ºC negatius tal i com es pot observar en la gràfica següent. Amb aquests 5ºC negatius de 
temperatura de congelació ens assegura que el fluid caloportador no s’acabi de congelar mai, i 
per tant no s’hagi d’aturar mai el servei. 
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Figura 9.2.13.1.1.: Concentració de propilenglicol segons la temperatura de congelació 

 

La densitat, el calor específic, i la viscositat cinemàtica del propilenglicol amb una concentració 
del 15% es poden calcular a partir de les gràfiques de les següent figures i la temperatura de 
treball que serà de 15ºC: 
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Figura 9.2.13.1.2.: Densitat del propilenglicol segons la concentració i la temperatura de treball 

 

 

Figura 9.2.13.1.3.: Calor específic del propilenglicol segons la concentració i la temperatura de 
treball 
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Figura 9.2.13.1.4.: Viscositat cinemàtica del propilenglicol segons la concentració i la temperatura 
de treball 

 

Les propietats obtingudes de les anteriors gràfiques es poden observar en la següent taula: 

 

Punt de congelació (ºC) -5 

Concentració de propilenglicol (%) 15 

Temperatura de treball (ºC) 15 

Densitat, ρ (Kg/m3) 1010 

Calor específic, Cp (J/kg·ºC) 4054,6 

Viscositat dinàmica (Pa·s) 1,9·10-3 

Temperatura d’ebullició a 1 bar (ºC) 101,11 

Taula 9.2.13.1.1.: Propietats del fluid caloportador 
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9.2.13.1.1. Càlcul del cabal del bescanviador 

La calor necessària per aconseguir escalfar la vivenda durant els mesos d’hivern s’extreu del 
subsòl mitjançant un bescanviador geotèrmic que tindrà una profunditat, un diàmetre de tubs i 
un cabal concrets per tal de poder satisfer els valors calculats en l’apartat de càrregues 
tèrmiques. 

El cabal de calefacció ve determinat per la fórmula: 

𝑟𝑟ℎ𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡 =
𝑄𝑄𝑑𝑑 ,ℎ𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡

𝜌𝜌 · 𝐶𝐶𝑝𝑝(𝑇𝑇𝐸𝐸 ,𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑇𝑇𝐸𝐸 ,𝑤𝑤𝑐𝑐 )
·

(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ℎ − 1)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ℎ

 

On: 

mheat: cabal necessari del bescanviador per al mode de calefacció (m3

Qd,heat: calor absorbida pel bescanviador (W). 

/s). 

ρ: densitat del fluid caloportador (kg/m3

Cp: calor específic del fluid caloportador (J/kg·ºC). 

). 

Tg,wi: temperatura d’entrada al bescanviador (ºC). 

Tg,wo: temperatura de sortida del bescanviador (ºC). 

COPh: rendiment de la bomba de calor en calefacció. 

Per tant, i sabent que la calor absorbida màxima pel bescanviador és de 23,04 kW (potència 
tèrmica màxima de calefacció i ACS) i el seu COP és de 4,7: 

𝑟𝑟ℎ𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡 =
23040

1010 · 4054,6(17,4 − 4)
·

4,7 − 1
4,7

= 330,5 · 10−6 𝑟𝑟
3

𝑠𝑠
= 1189,9

𝑒𝑒
ℎ

 

 

9.2.13.2. Dimensionament del bescanviador geotèrmic 

9.2.13.2.1. Càlcul justificatiu de la longitud del bescanviador de calor terra-aigua 

El mètode utilitzat pel càlcul de la longitud del bescanviador és el suggerit per Kavanaugh i 
Raferrty i que es basa en la solució de les equacions de transferència de calor d’un cilindre 
enterrat en el subsòl. L’equació de forma simple es pot expressar com: 

𝑞𝑞 = 𝐿𝐿
(𝑡𝑡𝐸𝐸 − 𝑡𝑡𝑤𝑤)

𝑅𝑅
 

On: 

q: calor intercanviat pel cilindre (W). 

L: longitud del cilindre (m). 
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tg: temperatura estable del subsòl (ºC). 

tw: temperatura del líquid que recorre el cilindre (ºC). 

R: resistència tèrmica del subsòl (mºC/W). 

Per tal de valorar correctament el comportament del bescanviador es té en compte la resistència 
del terreny segons l’energia diària, mensual i anual bescanviada de forma que amb l’equació 
anterior es pot calcular la longitud general del bescanviador, però per ser exactes per al cas de 
refredament: 

𝐿𝐿𝑐𝑐 =
𝑞𝑞𝑎𝑎 · 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑎𝑎 + (𝑞𝑞𝑒𝑒𝑐𝑐 − 𝑊𝑊𝑐𝑐) · �𝑅𝑅𝑏𝑏 + 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑟𝑟 · 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑟𝑟 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑑𝑑 · 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐�

𝑡𝑡𝐸𝐸 −
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑤𝑤𝑐𝑐

2 − 𝑡𝑡𝑝𝑝
 

I també per al cas d’escalfament: 

𝐿𝐿ℎ =
𝑞𝑞𝑎𝑎 · 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑎𝑎 + (𝑞𝑞𝑒𝑒ℎ −𝑊𝑊ℎ) · �𝑅𝑅𝑏𝑏 + 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑟𝑟 · 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑟𝑟 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑑𝑑 · 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐�

𝑡𝑡𝐸𝐸 −
𝑡𝑡𝑤𝑤𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑤𝑤𝑐𝑐

2 − 𝑡𝑡𝑝𝑝
 

On: 

Lc: longitud del pou necessària per al cicle de refredament (m). 

Lh: longitud del pou necessària per al cicle d’escalfament (m). 

PLFm: factor de càrrega parcial en el mes de disseny. 

qa: potència neta anual transferida al subsòl (W). 

qlc: càrrega de fred de disseny (W). 

Wc: potència elèctrica consumida per l’equip en cicle de fred (W). 

qlh: càrrega de calor de disseny (W). 

Wh: potència elèctrica consumida per l’equip en cicle de calor (W). 

Rga: resistència tèrmica anual del subsòl (mºC/W). 

Rgm: resistència tèrmica mensual del subsòl (mºC/W). 

Rgd: resistència tèrmica diària del subsòl (mºC/W). 

Fsc: factor de correcció que té en compte el nº de forats en paral·lel i el cabal de l’aigua a passar. 

Rb: resistència tèrmica del pou (mºC/W). 

tg: temperatura permanent del subsòl (ºC). 

tp: temperatura permanent del subsòl degut a l’acumulació de calor (ºC). 
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twi: temperatura del líquid caloportador a l’entrada de la bomba de calor (ºC). 

two: temperatura del líquid caloportador a la sortida de la bomba de calor (ºC). 

Per poder valorar el bescanviador d’un sistema tancat és necessari conèixer la temperatura del 
subsòl a la profunditat a la que es troba el bescanviador. Segons les directrius del IGSHPA 
(1988), la temperatura del subsòl expressada en ºC es pot expressar de la següent manera: 

𝑇𝑇𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑠𝑠 , 𝑡𝑡) = 𝑇𝑇𝐸𝐸 − 𝐴𝐴𝑠𝑠 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 �−𝑋𝑋𝑠𝑠 · �
𝜋𝜋

365𝛼𝛼
� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �

2𝜋𝜋
365

�𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 −
𝑋𝑋𝑠𝑠
2
�365
𝜋𝜋𝛼𝛼

�� 

On: 

Xs: profunditat del subsòl (m). 

t: dia de l’any (dies). 

t0: número de dies del mes (dies). 

Tg: temperatura mitja anual del subsòl (ºC). 

As: variació anuals de la temperatura del sòl (Tmax-Tmin) (ºC). 

αs: difusivitat tèrmica del subsòl (m2

Donat que el dimensionament del circuit geotèrmic es realitza per a poder cobrir la demanda 
també en condicions extremes, l’anterior equació es pot simplificar en les dos següents: 

𝑇𝑇𝐸𝐸  𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅 = 𝑇𝑇𝐸𝐸 − 𝐴𝐴𝑠𝑠 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 �−𝑋𝑋𝑠𝑠�
𝜋𝜋

365𝛼𝛼
� 

𝑇𝑇𝐸𝐸 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝐸𝐸 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 �−𝑋𝑋𝑠𝑠�
𝜋𝜋

365𝛼𝛼
� 

/dia). 

On: 

Tgmin: temperatura mínima del subsòl a la profunditat Xs (ºC). 

Tgmax: temperatura màxima del subsòl a la profunditat Xs (ºC). 

Tg: temperatura mitja anual del subsòl (ºC). 

As: variació anual de la temperatura del sòl (Tmax-Tmin) (ºC). 

Xs: profunditat del subsòl (m). 

αs: difusivitat tèrmica del subsòl (m2

Per sistemes verticals la temperatura del subsòl a partir de 10 m és igual a la temperatura mitja 
anual. 

/dia). 
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Per a sistemes horitzontals cal conèixer la profunditat de les rases on es col·loquen els tubs per 
tal de determinar la temperatura màxima pel cicle de refredament i la temperatura mínima pel 
cicle d’escalfament. 

A continuació es mostra el factor de càrrega parcial en el mes de disseny: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑀𝑀 =
𝑞𝑞8−12 · 4 + 𝑞𝑞12−16 · 4 + 𝑞𝑞16−20 · 4 + 𝑞𝑞20−8 · 12

𝑞𝑞𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑅𝑅𝑑𝑑 · 24
·
𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑟𝑟

 

PLFM: factor de càrrega parcial en el mes de disseny. 

q8-12: càrrega prevista entre les 8 i les 12h del dia de disseny (W). 

q12-16: càrrega prevista entre les 12 i les 16h del dia de disseny (W). 

q16-20: càrrega prevista entre les 16 i les 20h del dia de disseny (W). 

q20-8: càrrega prevista entre les 20 i les 8h del dia de disseny (W). 

q: càrrega de disseny (W). 

df: dies de funcionament del sistema (dies). 

dm: dies del mes de disseny (dies). 

A continuació es mostra la potència neta anual transferida al subsòl: 

𝑞𝑞𝑎𝑎 =
∑𝑞𝑞𝑒𝑒𝑐𝑐 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 + 1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 · ℎ𝑐𝑐 + ∑𝑞𝑞𝑒𝑒ℎ · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 − 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 · ℎℎ

8760
 

On: 

qa: potència neta anual transferida al subsòl (W). 

qlc: càrrega de fred de disseny (W). 

qlh: càrrega de calor de disseny (W). 

hc: hores equivalents de fred a plena càrrega (h). 

hh: hores equivalents de calor a plena càrrega (h). 

8760: hores anuals. 

A continuació es mostren les resistències tèrmiques del subsòl: 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐺𝐺𝑓𝑓 − 𝐺𝐺1

𝐾𝐾𝐸𝐸
 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝑟𝑟 =
𝐺𝐺1 − 𝐺𝐺2

𝐾𝐾𝐸𝐸
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𝑅𝑅𝐸𝐸𝑑𝑑 =
𝐺𝐺2

𝐾𝐾𝐸𝐸
 

Fsc (factor de correcció que té en compte el nº de forats en paral·lel i el cabal de l’aigua a passar) 
augmenta la resistència Rgd en funció del curtcircuit de calor que es produeix entre els tubs 
d’anada i de tornada del bucle vertical i és funció del cabal i tipus de circuit utilitzat. 

𝐺𝐺 = 𝑓𝑓(𝑃𝑃0) 

𝑃𝑃0 =
4𝛼𝛼𝐸𝐸𝜏𝜏
𝑑𝑑2  

On: 

G: guanys energètics (W). 

Kg: resistència tèrmica del subsòl (mºC/W). 

αg: difusivitat tèrmica del subsòl (m2

 .temps de duració del pols tèrmic (dies) :ז

d: diàmetres del tub (mm). 

𝑃𝑃0𝑓𝑓 =
4𝛼𝛼𝐸𝐸 · 𝜏𝜏𝑓𝑓
𝑑𝑑2  

𝑃𝑃01 =
4𝛼𝛼𝐸𝐸 · (𝜏𝜏𝑓𝑓 − 𝜏𝜏1

𝑑𝑑2  

𝑃𝑃02 =
4𝛼𝛼𝐸𝐸 · (𝜏𝜏𝑓𝑓 − 𝜏𝜏2)

𝑑𝑑2  

On: 

 .f: 3650 (10 any) (dies)ז

 .(dies) (anys + 1 mes 10) 30 + 3650 :1ז

 .(dies) (anys + 1 mes + 4 hores 10) 0,167 + 30 + 3650 :2ז

A continuació es mostra la potència elèctrica necessària: 

𝑊𝑊𝑐𝑐 = �𝑊𝑊𝑐𝑐 · 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑑𝑑  

On: 

Wc: potència elèctrica per zona i dia de disseny (W). 

PLFd: factor de càrrega parcial. 
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A continuació es mostra el factor de càrrega parcial: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑑𝑑 =
𝑞𝑞𝑒𝑒𝑐𝑐
𝑇𝑇𝐶𝐶

 

/dia). 

On: 

PLFd: factor de càrrega parcial. 

qlc: càrrega màxima de fred de disseny (W). 

TC: potència nominal de l’equip (W). 

A continuació les 2 figures següents mostren la resistència tèrmica del pou: 

 

 

Taula 9.2.13.2.1.1.: Equivalència de diàmetres i resistències tèrmiques 
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Taula 9.2.13.2.1.2.: Ajustos de resistències tèrmiques 

 

A continuació es mostra la temperatura a la sortida de l’equip del fluid caloportador: 

𝑡𝑡𝑤𝑤0 = 𝑡𝑡𝑤𝑤𝑖𝑖 −
𝑞𝑞𝑒𝑒𝑐𝑐 − 𝑤𝑤𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑝𝑝 · 𝜌𝜌 · 𝑟𝑟

 

On: 

two: temperatura del líquid caloportador a la sortida de la bomba de calor (ºC). 

twi: temperatura del líquid caloportador a l’entrada de la bomba de calor (ºC). 

qlc: càrrega de fred de disseny (W). 

Wc: potència elèctrica consumida per l’equip en cicle de fred (W). 

cp: calor específic del fluid (kJ/kgºC). 

ρ: densitat del fluid (kg/m3

m: cabal del fluid (kg/s). 

). 

A continuació es mostra la calor acumulada en el subsòl: 

𝑄𝑄𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 = �𝜌𝜌 · 𝑐𝑐𝑝𝑝 · 𝜋𝜋 · 𝐿𝐿(𝑎𝑎0
2 − 𝑎𝑎12)∆𝑡𝑡 

Qacum: calor acumulat en el subsòl (kW). 

cp: calor específic del subsòl (kJ/kgºC). 
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ρ: densitat del subsòl (kg/m3

L: longitud del pou (m). 

). 

r0: radi exterior del pou (m). 

r1: radi interior del pou (m). 

Δt: variació de la temperatura permanent (ºC). 

Tenint en compte que es compleix la relació: 

𝜌𝜌 · 𝑐𝑐𝑝𝑝 =
𝑘𝑘
𝑎𝑎

 

El calor acumulat en el subsòl serà doncs: 

𝑄𝑄𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 = �
𝑘𝑘
𝑎𝑎
𝜋𝜋 · 𝐿𝐿(𝑎𝑎0

2 − 𝑎𝑎12)∆𝑡𝑡 

La següent equació mostra l’augment de temperatura en el subsòl: 

∆𝑡𝑡𝑎𝑎 =
𝑞𝑞𝑎𝑎 · 𝐼𝐼(𝑋𝑋𝑎𝑎)
2𝜋𝜋 · 𝑘𝑘𝐸𝐸 · 𝐿𝐿

 

On: 

I: factor que té en compte l’augment de la temperatura del subsòl en funció de la difusivitat del 
terreny. 

Xa: valor per trobar el factor que té en compte l’augment de la temperatura del subsòl en la taula 
de següent. 

kg: resistència tèrmica del subsòl (mºC/W). 

 

 

Figura 9.2.13.2.1.1.: Factor de l’augment de temperatura del subsòl 
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𝑋𝑋 =
𝑎𝑎

2√𝛼𝛼 · 𝜏𝜏
 

On: 

r: radi del pou on es calcula l’acumulació de calor (m). 

α: difusivitat tèrmica del subsòl (m2

 .(dies) (anys + 1 mes 10) 30 + 3650 :ז

La temperatura final del subsòl és el resultat d’aplicar la següent fórmula: 

𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑄𝑄𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟

𝜌𝜌 · 𝑐𝑐𝑝𝑝 · 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝2 · 𝐿𝐿
 

On: 

tp1: temperatura final del subsòl degut a l’acumulació de calor (ºC). 

Qacum: calor acumulat en el subsòl (W). 

cp: calor específic del subsòl (kJ/kgºC). 

ρ: densitat del subsòl (kg/mP

3
P). 

d: separació entre pous (mP

2
P). 

L: longitud del pou (m). 

Donat que els pous en estudi formen una matriu de pous cal corregir l’efecte de la influència 
entre ells. Per tant la temperatura final del subsòl és: 

𝑡𝑡𝑝𝑝 =
1 · 𝑁𝑁4 + 5 · 𝑁𝑁3 + 25 · 𝑁𝑁2 + 0,1 · 𝑁𝑁1

𝑁𝑁
· 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒  

On: 

tp: factor de correcció en funció de la matriu de pous. 

N4: nº de pous rodejats per 4 pous. 

N3: nº de pous rodejats per 3 pous. 

N2: nº de pous rodejats per 2 pous. 

N1: nº de pous rodejats per 1 pou. 

N: nº de pous totals. 
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tpl: temperatura final del subsòl degut a l’acumulació de calor (ºC). 

/dia). 

  

 

Figura 9.2.13.2.1.2.: Representació dels cilindres per emmagatzematge de calor 

 

El càlcul de flux d’aigua dels sistemes tancats es pot veure a les dos equacions següents: 

∆𝑇𝑇 =
𝑞𝑞𝑒𝑒𝑐𝑐

4,18𝑄𝑄𝑏𝑏𝑒𝑒
·
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 + 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃

 

∆𝑇𝑇 =
𝑞𝑞ℎ

4,18𝑄𝑄𝑏𝑏𝑒𝑒
·
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 − 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃

 

On: 

ΔT: flux d’aigua en un sistema tancat (l/s). 

Q: cabal (normalment 200  l/s) (l/s). 

q: necessitats tèrmiques (kW). 

Tewt: temperatura d’entrada a l’equip a determinar per un COP desitjat (ºC). 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 − ∆𝑇𝑇 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 + ∆𝑇𝑇 

El càlcul de consum de les bombes de recirculació es mostra a la següent equació: 
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𝑃𝑃 =
𝑟𝑟 · ∆𝑃𝑃
𝜌𝜌

 

On: 

P: potència (kW). 

m: cabal (kg/s). 

ΔP: pressió de treball de la bomba de recirculació (kPa). 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑡𝑡 =
𝑃𝑃

(0,85 − 0,8
 

La primera equació mostra el càlcul de flux d’aigua en mode refrigeració per sistemes oberts, i 
la segona pel mode calefacció: 

𝑄𝑄𝑐𝑐 =
𝑞𝑞𝑒𝑒𝑐𝑐

4,18(𝑇𝑇𝐸𝐸𝑤𝑤0 − 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑤𝑤1)
·
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 + 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃

 

𝑄𝑄ℎ =
𝑞𝑞ℎ

4,18(𝑇𝑇𝐸𝐸𝑤𝑤1 − 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑤𝑤0)
·
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 − 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃

 

A continuació es mostra el càlcul de l’àrea del bescanviador: 

𝐴𝐴 =
𝑞𝑞

𝑈𝑈 · 𝐶𝐶𝑓𝑓 · 𝐿𝐿𝑀𝑀𝑇𝑇𝐷𝐷
 

On: 

A: àrea del bescanviador (m2

q: calor cedit o absorbit de l’aigua del subsòl. 

). 

U: prestacions del intercanviador de calor (kW/ºC·m2

Cf: factor de correcció LMTD entre 0,95 i 1. 

). 

LMTD: mitja temperatures entrada i sortida al bescanviador (ºC). 

𝐿𝐿𝑀𝑀𝑇𝑇𝐷𝐷 =
�𝑇𝑇𝑡𝑡𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑤𝑤𝐸𝐸𝑤𝑤 � − (𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑤𝑤𝐸𝐸𝑤𝑤 )

𝑒𝑒𝑅𝑅
(𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑡𝑡𝑏𝑏𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑤𝑤𝐸𝐸𝑤𝑤𝑒𝑒 )
(𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑤𝑤𝐸𝐸𝑤𝑤 )

 

On: 

Tlwbl: temperatura de sortida de l’equip (ºC). 

Tlwgw: temperatura de sortida del bescanviador d’aigua al subsòl (ºC). 

Tewbl: temperatura d’entrada a l’equip (ºC). 
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Tewgw: temperatura d’entrada de l’aigua del subsòl al bescanviador (ºC). 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 − ∆𝑇𝑇 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑤𝑤𝑏𝑏𝑒𝑒 + ∆𝑇𝑇 

 

9.2.13.2.2. Càlcul simplificat de la longitud del bescanviador de calor terra-aigua 

Degut a que els càlculs anteriors són els càlculs teòrics i són molt complexos s’ha optat per 
utilitzar el mètode simplificat que també és una bona aproximació a la realitat. 

A continuació es mostren les fórmules corresponents per calcular la longitud del pou per un 
sistema vertical. La longitud varia segons si la instal·lació està pensada per calefacció o per 
climatització: 

𝐿𝐿𝑐𝑐 =
0,05105 · 𝐸𝐸𝑐𝑐
𝑡𝑡𝑒𝑒𝑤𝑤𝑡𝑡  𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝐸𝐸

 

𝐿𝐿ℎ =
0,05506 · 𝐸𝐸ℎ
𝑡𝑡𝐸𝐸 − 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑤𝑤𝑡𝑡  𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅

 

On: 

Lc: longitud total del bescanviador per cicle de fred (m) 

Ec: energia tèrmica anual injectada al subsòl (MJ). 

tewtmax: temperatura d’entrada a l’equip màxima (ºC). 

Lh: longitud total del bescanviador per cicle de calor (m). 

Eh: energia tèrmica anual sostreta al subsòl (MJ). 

tewtmin: temperatura d’entrada a l’equip mínima (ºC). 

tg: temperatura del subsòl (ºC). 

0,05105 i 0,05506 són aproximacions de la suma de les resistència de la canonada més les del 
terreny. 

 

9.2.13.2.3. Aplicació del mètode simplificat de càlcul 

Per tal de dissenyar la instal·lació del bescanviador es parteix del mètode simplificat de càlcul, 
on el valor de l’energia tèrmica anual sostreta i aplicada al subsòl està calculada en l’apartat de 
les càrregues tèrmiques anuals, el valor de la temperatura del subsòl està extret d’estudis 
geotèrmics que diuen que a una profunditat de entre 15 i 20 m l’estabilitat tèrmica és d’uns 15ºC 
durant tot l’any i que per cada 100 metres augmenta en 3ºC. Les temperatures mínimes i 
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màximes d’entrada es consideren de 4 i 35ºC respectivament segons els estudis tèrmics de 
l’estància. 

Per saber la temperatura del subsòl a 100 m de profunditat que és on estaran els pous s’obté 
mitjançant: 

𝑇𝑇100𝑟𝑟 = 15 +
3

100
80 = 17,4 ℃ 

Calcularem la longitud màxima del bescanviador tant pel cicle de fred com pel de calor i 
escollirem aquell en què la longitud sigui màxima i per tant sigui el cas més desfavorable: 

Cicle de fred: 

𝐿𝐿𝑐𝑐 =
0,05105 · 𝐸𝐸𝑐𝑐
𝑡𝑡𝑒𝑒𝑤𝑤𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝐸𝐸

=
0,05105 · 31865

35 − 17,4
= 92,4 𝑟𝑟 

Cicle de calor: 

𝐿𝐿ℎ =
0,05506 · 𝐸𝐸𝑐𝑐
𝑡𝑡𝐸𝐸 − 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑤𝑤𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅

=
0,05506 · (86841 + 14212,8)

17,4 − 4
= 416 𝑟𝑟 

Per tant, escollirem el dimensionat pel cicle de calor que per les seves necessitats energètiques 
(calefacció més ACS) necessita de la perforació de dos pous cada un de 104 m de profunditat. 
Amb aquesta distància serà suficient per aportar un bon confort per la vivenda pels mesos de 
fred. A l’hora de refrescar la vivenda la instal·lació no tindrà cap mena de problemes per 
produir l’energia requerida pels consums. 

 

9.2.13.3. Dimensionament del vas d’expansió del bescanviador geotèrmic 

en aquest apartat es detalla el càlcul del dipòsit del vas d’expansió del bescanviador. De la 
mateixa forma que pel terra radiant, una altra manera de calcular el vas d’expansió és seguint el 
RITE, i que consisteix en què el vas d’expansió ha de tenir una capacitat mínima del 6% del 
volum d’aigua del circuit, però en el nostre cas, calcularem el vas d’expansió necessari i 
escollirem el valor més restrictiu. 

El mètode de càlcul emprat per trobar el valor del vas d’expansió serà el mateix que pel descrit 
amb anterioritat pel terra radiant. 

Pel circuit primari (el bescanviador) flueix una barreja d’aigua i propilenglicol. El coeficient de 
dilatació d’aquest anticongelant es desconeix i per tant s’ha de calcular. 

La gràfica següent mostra el pes específic del propilenglicol en funció de la seva temperatura: 
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Figura 9.2.13.3.1.: Pes específic del propilenglicol en funció de la seva temperatura 

 

Utilitzant aquesta gràfica i l’equació següent es pot determinar el coeficient de dilatació del 
propilenglicol. 

𝛽𝛽 =
∆𝑉𝑉

∆𝑇𝑇 · 𝑉𝑉1
=

𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉1
(𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1) · 𝑉𝑉1

=

𝑟𝑟
𝜌𝜌2
− 𝑟𝑟
𝜌𝜌1

(𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1) · 𝑟𝑟𝜌𝜌1

=

𝜌𝜌1
𝜌𝜌2
− 1

(𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1)
 

On: 

β: coeficient de dilatació volumètrica del propilenglicol (ºC-1

ΔV: increment de volum (m

). 

3

ΔT: increment de temperatura (ºC). 

). 

m: pes específic (kg/m3

ρ1: densitat en el punt 1 de la gràfica (kg/m

). 

3

ρ2: densitat en el punt 2 de la gràfica (kg/m

). 

3

T1: temperatura en el punt 1 de la gràfica (ºC). 

). 

T2: temperatura en el punt 2 de la gràfica (ºC). 

Per fer els càlculs s’ha seleccionat com a T1 la temperatura de 50 ºF i com a T2 la temperatura de 
150 ºF. Amb la següent equació es pot canviar les unitat de les temperatures per passar-les a 
graus Celsius: 

𝑇𝑇(º𝐶𝐶) =
5
8

(𝑇𝑇(º𝑃𝑃) − 32) 
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Així doncs, es té que 50 ºF = 10 ºC i 150 ºF = 65,5 ºC. Observant la gràfica s’obté per a T1 = 50 
ºF li correspon ρ1 = 1,045 kg/m3, i a T2 = 150 ºF li correspon ρ2 = 1 kg/m3

Primerament es calcula la fracció volumètrica de propilenglicol, segons l’equació següent, 
coneixent les densitats de la barreja aigua-propilenglicol i de l’aigua, que són 1002 kg/m

. Substituint els valors 
a l’equació del coeficient de dilatació es troba el valor del coeficient de dilatació volumètrica. 

𝛽𝛽 =

𝜌𝜌1
𝜌𝜌2
− 1

(𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1)
=

1,045
1 − 1

65,5 − 10
= 8,1 · 10−4º𝐶𝐶−1 

3 i 1000 
kg/m3

On: 

 respectivament. 

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶𝐿𝐿 = 1 −
𝜌𝜌𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏𝑎𝑎
𝜌𝜌𝑎𝑎

(1 − 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑀𝑀𝐴𝐴𝑆𝑆) 

fpVOL

ρbarreja: densitat de la barreja (kg/m

: fracció volumètrica de propilenglicol. 

3

ρa: densitat de l’aigua (kg/m

). 

3

fp

). 

MAS

Substituint els valors tenim que: 

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶𝐿𝐿 = 1 −
1010
1000

(1 − 0,15) = 0,1415 

: fracció màssica de propilenglicol, que el seu valor és de 0,15. 

Per calcular la variació de volum de la mescla d’aigua i propilenglicol, cal fer una mitjana 
ponderada tenint en compte el percentatge en volum de cadascun dels components, tal com 
mostra la següent equació: 

∆𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑖𝑖

=
∆𝑉𝑉𝑎𝑎 + ∆𝑉𝑉𝑝𝑝

𝑉𝑉𝑖𝑖
= ∆𝑇𝑇 �

𝛽𝛽𝑎𝑎 · 𝑉𝑉𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑖𝑖

+
𝛽𝛽𝑝𝑝 · 𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑖𝑖

� = (𝑇𝑇𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅 ) · (𝛽𝛽𝑎𝑎 · 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑉𝑉𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝛽𝛽𝑝𝑝 · 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑉𝑉𝑐𝑐𝑒𝑒 ) 

Per determinar Tmax de la barreja d’anticongelant sabem que la vàlvula de seguretat no actuarà 
fins que la barreja comenci a bullir, és a dir quan arribi a 101,1 ºC, segons s’ha determinat en el 
fluid del bescanviador; Tmin normalment es considera 4 ºC que és quan l’aigua arriba al seu 
volum mínim (per sota d’aquesta temperatura la relació entre temperatura-increment de volum 
no és lineal i canvia de pendent). Aplicant aquests valors, i sabent que el coeficient de dilatació 
volumètrica de l’aigua és de 2,1·10-4 ºC-1

Ara només cal calcular els volums de fluid que es troben en el circuit, que serà el volum que hi 
ha a les canonades més el volum de fluid que conté el bescanviador. 

, es pot resoldre l’equació anterior: 

∆𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑖𝑖

= (101,11 − 4)(2,1 · 10−4 · 0,8585 + 8,1 · 10−4 · 0,1415) = 0,0286 
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Per calcular el volum de els canonades s’utilitza l’equació determinada en el mètode de càlcul 
definit pel dimensionament del vas d’expansió del terra radiant, calculant prèviament les 
longituds totals de els canonades. Per calcular la longitud total del circuit primari s’ha de sumar 
la longitud de la canonada des de la bomba de calor fins al inici de la divisió cap als dos pous 
que és de 14,63 m que lògicament és la mateixa longitud que de tornada i que aquestes 
canonades tindran un diàmetre més gran que les altres, més la longitud dels dos pous d’anada i 
tornada que sumen 416 m, més la longitud entre el primer i el segon pou que és de 9,15 metres i 
que serveix perquè un pou no influeixi en l’altre surt un total de: 

o 29,26 m de canonada de 65,8/75 mm. 
o 434,3 m de canonada de 33/40 mm. 

Per tant, calcularem el volum del fluid en els dos casos i els sumarem: 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 1 = 1000
𝜋𝜋
4
𝑑𝑑𝑖𝑖2 · 𝐿𝐿 = 1000

𝜋𝜋
4

0,06582 · 29,26 = 99,5 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 2 = 1000
𝜋𝜋
4
𝑑𝑑𝑖𝑖2 · 𝐿𝐿 = 1000

𝜋𝜋
4

0,0332 · 434,3 = 371,5 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 1 + 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 2 = 471 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 

I per últim, el increment de volum del fluid caloportador es calcula segons: 

∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑖𝑖
∆𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑖𝑖

= 471 · 0,0286 = 13,5 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 

Per tant el volum del vas d’expansió del bescanviador, segons el nostre mètode de càlcul, ha de 
ser de com a mínim 13,5 litres. 

Segons el RITE, calculant el 6% del volum total que és de 471 litres, surt un resultat de 28,26 
litres, i que per tant al ser aquest el més restrictiu és el que utilitzarem. 

 

9.2.13.4. Càlculs de pèrdues de càrrega en el bescanviador geotèrmic 

En aquest apartat es descriu el càlcul de les pèrdues de càrrega que contindran les canonades del 
circuit primari. 

 

9.2.13.4.1. Mètode de càlcul 

Les pèrdues de càrrega es poden descompondre en dos factors: les pèrdues continues (hlc) que 
són degudes al fregament del fluid amb l’interior de les canonades, i les singulars (hls) degudes a 
la resistència que ofereixen les vàlvules i altres elements dels circuits. 

Per tant, les pèrdues totals de càrrega es poden escriure com la suma de les dos anteriors: 

ℎ𝐿𝐿 = ℎ𝐿𝐿𝐶𝐶 + ℎ𝐿𝐿𝑆𝑆  
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Per poder calcular hlc, en primer lloc cal calcular el nombre de Reynolds segons l’equació: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝑐𝑐 · 𝑑𝑑 · 𝜌𝜌

𝜇𝜇
 

On: 

µ: viscositat dinàmica (Pa·s). 

ρ: densitat del fluid (kg/m3

d: diàmetre interior de la canonada (mm). 

). 

v: velocitat del fluid dins de la canonada. 

La velocitat del fluid es calcula segons la següent equació, on “m” és el cabal màssic circulant 
per la canonada, en kg/s: 

𝑐𝑐 =
4 · 𝑟𝑟

𝜌𝜌 · 𝜋𝜋 · 𝑑𝑑2 

Seguidament s’ha de calcular el coeficient de fricció λ que està en funció del nombre de 
Reynolds: 

o Si Re˂2000, s’anomena règim laminar, i el coeficient λ es calcula amb l’equació: 

𝜆𝜆 =
64
𝑅𝑅𝑒𝑒

 

 
o Si Re>2000, s’anomena règim turbulent, i el coeficient λ dependrà de la rugositat de 

la canonada (ɛ). 
 Si ɛ≤(5µ)/(v·ρ), λ es calcula mitjançant: 

λ =
0,314

0,7 − 1,65 · log10(Re) + [log10(Re)]2 

 Si ɛ>(5µ)/(v·ρ), λ es calcula mitjançant: 

 λ =
1,325

Ln2 � ɛ
3,7 · d + 5,74

Re0,9�
 

Calculat el valor del coeficient λ, les pèrdues continues es calculen segons la següent equació, 
on L és la longitud de la canonada en metres i “g” és l’acceleració de la gravetat, fixada en 9,81 
m/s2

Per al càlcul de les pèrdues singulars (hls) s’ha utilitzat un mètode pràctic aproximat exposat als 
documents tècnics de “Factor 4 Ingenieros Consultores S.L.”,que consisteix en considerar les 

: 

ℎ𝐿𝐿𝐶𝐶 = 𝜆𝜆
𝐿𝐿
𝑑𝑑

·
𝑐𝑐2

2𝐸𝐸
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pèrdues singulars el 50% de les pèrdues continues. Per tant es multiplicaran les pèrdues 
continues per un factor de 0,5. 

Al mercat es pot trobar canonades de coure de tres tipus: tipus K, tipus L i tipus M. les de tipus 
K suporten pressions més elevades, i les de tipus M són les que suporten pressions menors. Per 
tant, com la instal·lació a dissenyar no treballa a pressions elevades s’han seleccionat les de 
tipus M. 

 

9.2.13.4.2. Aplicació del mètode 

Pel circuit primari circula el fluid caloportador que transmet l’energia geotèrmica absorbida pel 
bescanviador geotèrmic. 

El circuit s’ha dividit en dos trams ja que els diàmetres són diferents, una part és la dels pous on 
hi ha el bescanviador que són 416 metres totals més 18,3 metres per arribar al pou número 2, i 
l’altre tram que són 25,8 metres que va des de la bomba de calor geotèrmica fins a la divisió en 
dos del bescanviador. 

Per tant, aplicant el mètode anterior obtenim: 

 

Tram m (kg/s) L (m) d (m) v (m/s) Re λ hlc (mmca) hls (mmca) hl (mmca) 
bescanviador 0,331 434,3 0,033 0,383 6721,57 0,0348 3,427 1,714 5,141 
bescanviador-

bomba 0,331 25,8 0,0658 0,096 3371,00 0,0429 0,008 0,004 0,012 

          

        
Total: 5,153 

Taula 9.2.13.4.2.1.: Pèrdues de càrrega del bescanviador 

 

 

9.2.13.5. Resultats 

9.2.13.5.1. Descripció general de la instal·lació 

La instal·lació obtinguda dels càlculs es tracta d’un sistema amb energia geotèrmica mitjançant 
dos pous de 104 m de profunditat cada un i separats entre ells per més de 9 m (tal com indiquen 
els plànols), el qual serà l’encarregat d’aconseguir tots els kWh tèrmics (calories i frigories) de 
la vivenda i distribuir-los mitjançant l’acumulador d’ACS per una banda i el terra radiant per 
l’altre. 

Com en el cas de la bomba de calor aire-aigua, aquesta s’ha dimensionat amb la finalitat de ser 
la opció escollida per alimentar el terra radiant, fan-coils i ACS. 
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El bescanviador geotèrmic aconsegueix la major part de l’energia bescanviant l’energia 
retinguda en el subsòl amb una barreja d’aigua amb anticongelant i la resta és proporcionada per 
la bomba de calor aigua-aigua reversible. 

 

9.2.13.5.2. Sistema geotèrmic 

La funció d’aquest sistema és absorbir l’energia geotèrmica del subsòl per aportar les calories 
necessàries a la vivenda, i la d’entregar energia al subsòl per aportar les frigories necessàries a 
la vivenda. Consisteix en dos pous de 104 m de profunditat cada un que mantindrà l’aigua a una 
temperatura constant tot l’any i amb l’ajuda d’una bomba de calor aigua-aigua s’escalfarà o es 
refredarà fins a la temperatura adient per climatitzar la vivenda i obtenir l’ACS. 

Els elements que composen aquest sistema són: 

 

- Bescanviador geotèrmic 

El bescanviador consisteix en dos pous de 104 m de profunditat cada un el qual està compost de 
dues canonades, una d’anada i l’altre de tornada, el diàmetre de els quals és de 0,033 m, i sent el 
diàmetre del pou de 0,15 m, el qual està reomplert de bentonita per tal de facilitar la 
transferència de calor. L’ompliment es comença des de la part baixa del pou fins la superfície 
per així evitar que no hi hagi bosses d’aire. 

 

- Bomba de calor aigua-aigua 

La bomba de calor és l’encarregada d’incrementar la temperatura de l’aigua fins la temperatura 
desitjada per mitjà d’una aportació d’energia. La bomba escollida és el model 10 BM de Magna 
Geo de l’empresa Saunier Duval, proporciona una potència nominal de 11,8 kW i porta 
incorporat les bombes de circulació pel circuit primari i secundari igual que els vasos 
d’expansió i un acumulador d’ACS de 175 litres.  Com es pot comprovar la potència de la 
bomba de calor és bastant més reduïda que la potència total necessària, però al ser utilitzada per 
terra radiant no es necessitarà mai la potència tèrmica requerida ja que el terra radiant és un 
sistema amb moltíssima inèrcia i si s’utilitza correctament no es necessitarà mai una potència 
molt gran per mantenir la vivenda en òptimes condicions climatològiques. Una altra de les raons 
per la qual s’estima que no es necessita més potència és que la pròpia bomba pot controlar en tot 
moment si aportar més o menys energia tèrmica al terra radiant o a l’acumulador d’ACS que 
porta integrat i així obtenir una rendibilitat encara major. 

La instal·lació d’aquesta bomba de calor per a la climatització i producció d’ACS, d’una forma 
esquemàtica equivaldria a: 
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Figura 9.2.13.5.2.1.: Esquema d’una instal·lació de climatització (terra radiant més fan-coils) i 
producció d’ACS d’una vivenda unifamiliar basada en una bomba de calor geotèrmica 

 

 

- Canonades 

Les canonades del circuit primari són de polietilè PN 16 de 33 mm per als pous, i pel tram de la 
bomba de calor fins la divisió de les canonades dels pous seran de 65,8 mm. 

Les canonades aniran soterrades fins a l’arribada dins del garatge. 

 

- Bomba de circulació 

La bomba de circulació permet impulsar el fluid caloportador al llarg del circuit primari. El 
model de bomba de calor seleccionat porta incorporada una bomba de circulació per al circuit 
primari que pot arribar a circular un cabal nominal de 2484 l/h, més que suficient pels 1190 l/h 
calculats ens l’annex que necessitem. 

 

- Vas d’expansió 

El circuit primari comptarà amb un vas d’expansió per tal d’absorbir les variacions de volum 
experimentades pel fluid caloportador degut als canvis de temperatura. 

Segons s’ha calculat en els annex, farem cas de les indicacions del RITE per al dimensionament 
del vas d’expansió. El RITE obliga a disposar d’un vas d’expansió amb un volum mínim del 6% 
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del volum total del fluid del circuit. Sabent que el volum total del circuit primari és de 417 l, 
obtenim que el mínim volum del vas és de 28,26, suficient pel volum de 35 litres del vas 
d’expansió incorporat amb al bomba de calor. 

 

-  altres elements 

-Purgadors d’aire 

S’instal·laran purgadors d’aire a la part alta del bescanviador per tal d’eliminar l’aire que es 
pugui acumular. En concret al circuit primari es col·locaran 2 purgadors col·locats un a la part 
alta de cada un dels dos pous del bescanviador. 

Els purgadors seran de la marca Voss, concretament el model Prug-O-Mat, un purgador 
automàtic de boia creat per eliminar tot l’aire de les instal·lacions obertes o tancades d’aigua 
calenta o freda. 

-Vàlvules de tall 

Seran vàlvules de bola manuals, ja que aquest tipus permet la regulació tot-o-res que és 
necessària per a la instal·lació. S’instal·laran vàlvules de bola de llautó de la marca comercial 
Salvador Escoda. 

-Vàlvules de seguretat 

La vàlvula de seguretat permetrà prevenir sobrepressions o temperatures excessives en el 
circuit. S’instal·laran vàlvules de la marca Salvador Escoda, fabricades en llautó i tarades a 3 
bars de pressió. 

 

9.2.14. Càlcul de comparació econòmica entre les calderes de pellets, baixa 
temperatura i condensació 

Per fer les comparacions econòmiques partim dels diferents dimensionats i calderes que s’han 
seleccionat per fer-ne l’estudi. Com podem veure la caldera de pellets és clarament la que 
necessita d’una contribució econòmica inicial més forta, però per fer un bon estudi econòmic 
s’ha de realitzar amb el punt de vista mirant cap al futur per saber si existeix una certa 
amortització gràcies al menor consum dels combustibles o a la diferència de preus d’aquests. 

Per calcular l’amortització ho farem mitjançant la comparació entre el pellet i els combustibles 
convencionals (gasoil i gas natural) de les altres dues calderes, tenint en compte que el cost de 
manteniment entre les diferents calderes les podem considerar equivalents, tot i que no amb el 
mateix confort ja que a la caldera de pellets se li ha d’extreure’n les cendres 2 o 3 cops a l’any 
però aquesta dada la ignorarem equilibrant que es tracta d’una font d’energia renovable i que val 
la pena fer aquest “esforç”. 

La raó de fer aquest càlcul és perquè la caldera de pellets és més cara que una caldera 
convencional però el preu dels combustibles es comporten de manera inversa, i per tant a la 
llarga la caldera de pellets ha d’acabar surtin més econòmica. I compararem les 3 calderes per 
saber realment quina de les 3 és econòmicament millor. 
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Dit això, tenim: 

o Preu del gasoil: segons ICAEN, el cost del gasoil C (gasoil domèstic) és de 0,6031 €/l. 
o Preu del gas natural: segons ICAEN, com que és una instal·lació d’entre 5000  i 50.000 

kWh/any, seria un cost de 7,84 € fixos al mes i un cost variable de 0,037245 €/kWh. 
o Preu del pellet: les bosses de 15 kg surten per 4 € cosa que suposa un cost de 0,27 €/kg. 

Però si la demanda es fa per tones com en el nostre cas podem obtenir un preu d’uns 
0,18 €/kg. 

Tenint en compte la relació d’igualtat establerta en la memoria de que: 2 kg de pellet té la 
mateixa potència calorífica que 1 litre de gasoil i 1 m3

 

 de gas natural i que representen cada un 
una potència calorífica de 10 kWh/litre. Amb això obtenim la quantitat de combustible necessari 
per fer front a la demanda anual. I mitjançant aquesta quantitat de combustible necessari, els 
rendiments genèrics de les diferents calderes i el respectiu cost dels combustible podem obtenir 
el cost anual que suposa l’aplicació de cada una de les calderes: 

Combustible Necessitats 
teòriques 

anuals 

Rendiment 
mig de la 
caldera 

Necessitats 
anuals 

Quantitat 
anual 

Cost unitari Cost anual 

Pellet 28070 kWh 90% 31189 kWh 6365 kg 0,18 €/kg 1145,72 € 
Gasoil 28070 kWh 94% 29861 kWh 2986 litres 0,6031 €/l 1800,92 € 

Gas natural 28070 kWh 109% 25752 kWh 2575 m 0,037245 
€/kWh 

3 1053,21 € 

Taula 9.2.14.1.: Comparació de costos anual entre el pellet i els combustibles fòssils per cobrir les 
necessitats energètiques 

 

Dit això, la utilització del pellet com a font renovable d’energia comporta: 

o Respecte gasoil → benefici de 655,2 €/any. 
o Respecte gas natural → pèrdues de 92,51 €/any. 

Tenint en compte aquestes dades i les inversions inicials que s’han d’efectuar per les tres 
calderes seleccionades que són: 

o Caldera de pellet: model Effecta Komplet 20 kW de Effecta, 7490 €. 
o Caldera de baixa temperatura: model RK25 de Ferroli, 2178 €; més el dipòsit 

Eurodipòsit d’AIQSA, 501 €. 
o Caldera de condensació: model Thema Condens F24 de Saunier Duval, 1809,6 €. 

Amb tot això i fent un càlcul de pressupost a 10 anys vista obtenim: 
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Figura 9.2.14.1.: Comparació de costos a 10 anys vista entre les calderes de pellet, baixa 
temperatura i condensació 

 

 

9.2.15. Càlcul de comparació econòmica entre la bomba de calor aire-aigua i la bomba 
de calor geotèrmica 

Aquest estudi es basarà en el temps d’amortització de la bomba de calor geotèrmica en front de 
la convencional, ja que com s’ha determinat en la memoria la BC convencional surt més 
econòmica però la BCG consumeix menys energia gracies al seu elevat COP. 

Per tant partirem del cost inicial necessari pels dos casos (tenint en compte les necessitats 
energètiques que han d’aportar a la vivenda), i tot seguit s’observarà el COP per a cada una de 
les dos opcions i es calcularà l’energia elèctrica consumida anualment. 

En aquest cas no és tan fàcil poder fer la comparació econòmica ja que si s’observa el catàleg de 
Saunier Duval, la bomba de calor Magna Geo 10 BM porta incorporada un acumulador d’ACS, 
una bomba de circulació també pel circuit secundari del terra radiant, un vas d’expansió 
suficient també pel circuit secundari del terra radiant i tot tipus de sensors. 

 

9.2.15.1. Pressupostos inicials 

El pressupost necessari per la instal·lació de la bomba de calor convencional (aire-aigua), tenint 
en compte que: aquesta no porta integrada l’acumulador d’ACS que s’haurà de situar al garatge, 
que aquesta bomba de calor haurà d’estar situada a l’exterior de la planta baixa al costat de la 
porta exterior del menjador, que el vas d’expansió incorporat no és suficient pel terra radiant i 
que pert tant se li haurà d’afegir un, i que també se li haurà d’afegir una bomba de circulació per 
circuit del terra radiant entre altres coses; és el següent: 

 

0
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Element Quantitat €/unitat Import (€) 
BC Magna Air SDHV 14 1 4950 4950 

Kit ajuda eléctrica (2+2+2 kW) 1 475 475 
Sensor de temperatura d'ACS 1 60 60 

Dipòsit d'inèrcia 180 litres 1 1250 1250 
Soports antivibratoris 2 30 60 

Kit d'arranc fàcil 1 395 395 
Kit de safata anti gel 1 60 60 

Reixeta de bateria 1 165 165 
Placa d'expansió per a sondas 1 115 115 

Sensor de punt de rocío 1 160 160 
Bomba de circulació 1 390 390 

Vas d'expansió ER- 24 CE de la marca Euro-
cobil 1 36,02 36,02 

Canonada 26/32 mm Geberit Mepla 46 8,5 391 
Colzes 90º 1 1/4'' TOTALINE 14 3,21 44,94 

Purgador d'aire VOSS Purg-=-MAT 1 7,1 7,1 
Vàlvula de tall 1 1/4'' Salvador Escoda 2 13,15 26,3 

    
  

Total 8585,36 
Taula 9.2.15.1.1.: Cost de la instal·lació de la bomba de calor aire-aigua més la producció d’ACS 

 

El factor EER de la bomba representa el COP de la bomba, però en cicle fred i té un resultat 
nominal de 3,34 en les condicions nominals de 16,35 kW de capacitat amb una temperatura 
exterior de 35ºC. I el COP màxim calculat d’aquesta bomba de calor té un resultat de 3,91en les 
condicions nominals de 13,74 kW a una temperatura exterior de 6ºC. 

Per la seva part, per la instal·lació de la bomba de calor geotèrmica, el pressupost inicial 
necessari serà de: 

 

Element Quantitat €/unitat Import (€) 
 BC Magna Geo 10 BM 1 8950 8950 

Bescanviador geotèrmic 33/40 mm 435 15,3 6655,5 
Canonada polietilè 65,8/75 mm 26 52 1352 

Anticongelant propilenglicol HARTGARD 25 litres 3 81,48 244,44 
Purgador d'aire VOSS Purg-=-MAT 2 7,1 14,2 

Vàlvula de seguretat de molla, Domedel, de 3 kg 1 39,43 39,43 
Vàlvula de tall 1 1/4'' Salvador Escoda 3 13,15 39,45 

Excavació del pou 2 4000 8000 

    

  
Total 25295,02 

Taula 9.2.15.1.2.: Cost de la instal·lació de la bomba de calor aigua-aigua més la producció d’ACS. 
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El coeficient de rendiment (COP) d’aquesta bomba de calor és de 4,7 durant tot l’any, ja que la 
temperatura del subsòl es manté constant. 

 

9.2.15.2. Temps d’amortització 

El temps d’amortització es realitzarà segons les càrregues tèrmiques necessàries anualment 
dividides pel COP de les bombes sabent d’aquesta manera la quantitat d’energia elèctrica 
consumida per fer front a les necessitats i amb aquesta energia i el preu d’aquesta energia 
podrem saber el cost elèctric anual de cada una de les bombes de calor. 

Però primer s’ha de determinar el COP exacte de les bombes de calor. Per saber el de la bomba 
de calor geotèrmic senzillament és aplicar el factor de 4,7 del manual de les seves 
característiques tècniques, però per saber el de la bomba de calor convencional és més complex 
perquè varia en funció directa amb la temperatura exterior. 

Sabent això, es poden diferenciar dos tipus de COP: 

o El COP instantani: és el que proporciona l’equip per a unes condicions de 
funcionament fixes. Aquesta dada és el que habitualment es proporciona als 
catàlegs tècnics dels fabricants.  

No obstant en el transcurs d’una temporada de calefacció o refrigeració, les condicions de 
temperatura exterior estan variant de forma constant. En conseqüència, el COP, que proporciona 
l’equip també està fluctuant seguint les variacions de la temperatura exterior. 

A fi de poder calcular el COP de qualsevol equip que estigui funcionant en una instal·lació 
determinada, al llarg de tota una temporada de calefacció o refrigeració s’ha de procedir a 
calcular el cop estacional. 

o El COP estacional: és el real d’una instal·lació durant el període de temps 
determinat. 

 

9.2.15.2.1. Mètode de càlcul del COP estacional de la bomba de calor aire-aigua 

Per procedir a efectuar-lo s’han de conèixer: 

1. El número d’hores anuals que una temperatura fixa dóna lloc on hi ha l’equip. 
2. La potència tèrmica necessària per mantenir les condicions de confort dins del local que 

ens ocupa per a cada una de les temperatures exteriors que es donaran en el lloc de la 
instal·lació. 

3. El rendiment calorífic de la bomba de calor per cada temperatura exterior. Aquesta dada 
la proporciona el fabricant. 

4. La potència absorbida per l’equip, per cada una de les condicions del punt número 3. 

Amb aquestes dades, s’ha de confeccionar la taula de més endavant que un cop completa ens 
donarà el valor del COP estacional d’un equip concret aplicat a una instal·lació determinada. 
Però primer s’han de trobar el número d’hores que una temperatura fixa dóna al lloc on hi ha 
l’equip. Lògicament, quants més valors de temperatura exterior considerem més precís serà el 



341 
 

resultat final, no obstant, prenent intervals de 5 ºC ja dóna lloc a una precisió òptima. Per trobar 
les temperatures, s’ha fet un estudi de totes les temperatures del 2009 a la comarca del Maresme 
mitjançant les dades facilitades per la web de la meteorologia a catalunya, i els resultats són: 

 

Gener   
 

Febrer   
 

Març   
Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

0 154 
 

0 37 
 

0 6 
5 272 

 
5 254 

 
5 198 

10 304 
 

10 313 
 

10 303 
15 14 

 
15 65 

 
15 184 

20 0 
 

20 3 
 

20 52 
25 0 

 
25 0 

 
25 1 

30 0 
 

30 0 
 

30 0 
35 0 

 
35 0 

 
35 0 

total 744 h 
 

total 672 h 
 

total 744 h 
mitja 6,2 ºC 

 
mitja 8,1 ºC 

 
mitja 10,5 ºC 

        
        Abril   

 
Maig   

 
Juny   

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
5 26 

 
5 0 

 
5 0 

10 298 
 

10 55 
 

10 3 
15 305 

 
15 205 

 
15 87 

20 86 
 

20 280 
 

20 257 
25 5 

 
25 196 

 
25 268 

30 0 
 

30 8 
 

30 101 
35 0 

 
35 0 

 
35 4 

total  720 h 
 

total 744 h 
 

total 720 h 
mitja 13,2 ºC 

 
mitja 19,3 ºC 

 
mitja 22,7 ºC 

        
        Juliol   

 
Agost   

 
Setembre   

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
5 0 

 
5 0 

 
5 0 

10 0 
 

10 0 
 

10 7 
15 13 

 
15 0 

 
15 165 

20 264 
 

20 230 
 

20 307 
25 278 

 
25 308 

 
25 225 

30 178 
 

30 176 
 

30 16 
35 11 

 
35 30 

 
35 0 

total 744 h 
 

total 744 h 
 

total 720 h 
mitja 24,4 ºC 

 
mitja 25,0 ºC 

 
mitja 20,5 ºC 
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        Octubre   

 
Novembre   

 
Desembre   

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

0 0 
 

0 8 
 

0 34 
5 23 

 
5 104 

 
5 240 

10 103 
 

10 317 
 

10 319 
15 284 

 
15 256 

 
15 125 

20 255 
 

20 34 
 

20 26 
25 78 

 
25 1 

 
25 0 

30 1 
 

30 0 
 

30 0 
35 0 

 
35 0 

 
35 0 

total 744 h 
 

total 720 h 
 

total 744 h 
mitja 16,8 ºC 

 
mitja 11,4 ºC 

 
mitja 9,1 ºC 

 

Anual 2009   
Temperatura 
exterior (ºC) 

Hores de 
funcionament (h) 

0 239 
5 1117 
10 2022 
15 1703 
20 1764 
25 1360 
30 510 
35 45 

total 8760 h 
mitja 15,7 ºC 

Taula 9.2.15.2.1.1.: Temperatures exteriors del 2009 al Maresme 

 

Una vegada obtingudes aquestes dades ja podem omplir la taula amb la qual podrem obtenir el 
COP anual real: 

 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Kcal/h 
necessaris 

Kcal/h 
BC 

Potència 
absorbida BC 

kW 
Hores de 

funcionament 
Factor de 

funcionament 
kWh 

consumits 

Calor 
complementari 

(kcal/h) 
Factor 

kW 

kWh 
resistència 
elèctrica 

0 16693 10516 3,3 239 1,00 788,70 6177 7,18 1716,63 
5 14690 11816 3,51 1117 1,00 3920,67 2874 3,34 3732,86 
10 8396 12616 5,2 2022 0,67 6997,38       
15 4825 13416 6,1 1703 0,36 3736,10       
20 0 0 0 1794 0 0       
25 10940 16061 5,53 1360 0,68 5122,82       
30 14985 15061 5,2 480 0,99 2531,13       

35 20487 14061 4,9 45 1,00 220,50       
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Taula 9.2.15.2.1.2.: Càlcul del COP estacional 

 

En la columna 2, kcal/h necessaris, s’indica la potència calorífica necessària en el local 
condicionat per mantenir les condicions de disseny. És funció de la temperatura exterior i la 
calcularem canviant les dades generals de disseny en el programa CYPE. 

En la columna 3, kcal/h BC, s’anoten els rendiments calorífics de la bomba de calor per a cada 
un dels valors de temperatura exterior considerats. 

En la columna 4, potència absorbida per la BC (kW), s’anoten els valors de la potència 
absorbida per la BC.  

La columna 5, hores de funcionament, s’anoten les hores que durant el període de temps que es 
considera, la temperatura exterior considerada es donarà lloc en la instal·lació.  

En la columna 6, factor de funcionament, és el resultat de dividir la dada de la columna 2 entre 
la dada de la columna 3. Ens indica el % de la potència calorífica de la bomba de calor que es 
precisa per a mantenir les condicions de disseny en l’interior del locals quan es dóna la 
temperatura exterior considerada. 

La columna 7, kWh consumits, és el resultat de multiplicar el valor de la columna 4 per la 
columna 5 i pel valor de la columna 6. El valor resultant és la potència consumida per la bomba 
de calor durant els períodes en què es dóna la temperatura exterior considerada. La suma total 
de tots els valor parcials d’aquesta columna dóna lloc a la potència consumida per l’equip 
durant tot el període de temps considerat. 

En la columna 8, kcal/h complementaris, ve donat pel que s’ha dit de que la potència calorífica 
que proporciona una bomba de calor disminueix amb la disminució de la temperatura exterior. 
En conseqüència, poden existir zones en les que per a temperatures exteriors baixes, el calor 
proporcionat per l’equip no sigui suficient per a mantenir les condicions de disseny del local 
considerat. En aquests casos, l’equip bomba de calor va aprovisionat d’unes resistències 
elèctriques complementaries que només es posen en funcionament quan la temperatura exterior 
es tal que l’equip considerat sol, no pugui mantenir les condicions de disseny. Aquestes 
resistències només es poden connectar quan un termòstat situat a l’exterior ho permeti i van 
ordenades pel termòstat situat a l’interior de la vivenda. En aquesta columna s’anoten les kcal/h 
necessàries per complementar la potència calorífica que proporciona l’equip per una 
temperatura exterior donada. És el resultat de restar el valor de la columna 2 del de la columna 
3. 

La columna 9, factor de kW, és el resultat de dividir el valor trobat en la columna 8 entre 860 
kcal/h per convertir el valor en kW. 

La columna 10, kWh de resistència complementaria, és el resultat de multiplicar el valor de la 
columna 5 pel de la columna 9. Ens indica el valor dels kWh utilitzats per les resistències 
complementàries per ajudar a la bomba de calor a mantenir la temperatura de disseny per a una 
temperatura exterior fixa. La suma de tots els valors parcials d’aquesta columna ens dóna el 
valor total dels kWh consumits per les resistències complementaries durant el període de 
funcionament considerat. 
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Com es pot veure en la taula anterior, a una temperatura exterior de 20ºC no se li aplica cap 
potència necessària ja que es considera que a una temperatura exterior de 20ºC, l’interior de la 
vivenda està amb una temperatura ideal sense necessitat de modificar.  

Un altre factor important a tenir en compte és que aquesta bomba de calor, per a unes 
temperatures exteriors de 35ºC no és capaç de donar l’energia necessària per mantenir una bona 
temperatura de confort a l’interior. Tot i així, al ser molt poques hores al cap de l’any no val la 
pena adquirir un model més potent de bomba de calor. 

Per realitzar el càlcul del COP estacional, agruparem els valors de la taula de 0 a 15ºC per un 
costat i els de 25 a 35ºC per l’altre, per tal de poder calcular el COP i el EER de forma separada. 

 

9.2.15.2.2. Càlcul del COP estacional de la bomba de calor aire-aigua 

Primerament calcularem el calor anual precisat pel local (a les temperatures considerades), i és 
la suma dels valors de la columna 2 multiplicats per les seves corresponents hores de 
funcionament (columna 5), on obtenim un resultat de 45.592.044 kcal/h. 

Tot seguit el consum total de la bomba de calor per a aquest període de temps (un any) és la 
suma dels valors de les columnes 7 i 10, on sumats formen un valor de 20.890,34 kW. 

Per últim per calcular el COP estacional (durant un any) per definició és el resultat de dividir la 
potència calorífica proporcionada per la bomba de calor entre potència absorbida per ella per 
proporcionar dit calor: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 =
45592044 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒/ℎ

20890,34 𝑘𝑘𝑊𝑊 · 860 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒/ℎ𝑘𝑘𝑊𝑊
= 2,54 

Per tant el valor real del COP durant tot un any és de 2,54. 

 

9.2.15.2.3. Càlcul del EER estacional de la bomba de calor aire-aigua 

Per trobar el valor del EER operarem de la mateixa manera que pel COP. Per tant trobarem 
primerament la quantitat de fred que precisa anualment la vivenda sumant els valors de la 
columna 2 i multiplicant-los per les seves corresponents hores de funcionament de la columna 5. 
Fet això, obtenim un resultat de 22.703.945 kcal/h. S’ha de tenir en compte que pel cas de 35ºC 
no podem calcular a partir de la columna 2 sinó a partir de la columna 3,  ja que la bomba no pot 
proporcionar el fred que la vivenda requereix. 

Tot seguit obtenim el consum de la bomba mitjançant la suma de la columna 7, on el consum 
total puja fins a 8032,68 kW. 

Per calcular finalment el EER estacional aplicarem la seva definició igual que amb el COP, per 
tant: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑒𝑒 =
22703945 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒/ℎ

8032,68 𝑘𝑘𝑊𝑊 · 860 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒/ℎ𝑘𝑘𝑊𝑊
= 3,28 
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9.2.15.2.4. Resultat 

Una vegada obtinguts els resultats reals del COP i el EER de la bomba de calor convencional ja 
podem passar a calcular el temps d’amortització que necessitarà la bomba de calor geotèrmica 
per sufragar el seu cost inicial enfront de la convencional. Per fer-ho primerament calcularem el 
cost anual que suposen el seu consum: 

Bomba de calor convencional: 

 

Càrregues 
tèrmiques 

kWh necessaris 
anuals COP 

kWh 
consumits €/kWh € 

Calefacció 24122 2,54 9496,8504 0,133245 1265,41 

Refrigeració 8851 3,28 2698,4756 0,133245 359,56 
ACS 3646,98 2,54 1435,8189 0,133245 191,32 

      

    
Total anual 1816,28 

Taula 9.2.15.2.4.1.: Cost anual de la bomba de calor convencional 

 

Bomba de calor geotèrmica: 

 

Càrregues 
tèrmiques 

kWh necessaris 
anuals COP 

kWh 
consumits €/kWh € 

Calefacció 24122 4,7 5132,3404 0,133245 683,86 
Refrigeració 8851 4,7 1883,1915 0,133245 250,93 

ACS 3646,98 4,7 775,95319 0,133245 103,39 

      

    
Total anual 1038,18 

Taula 9.2.15.2.4.2.: Cost anual de la bomba de calor geotèrmica 

 

Per saber el temps d’amortització restarem els dos costos i els dividirem a la resta dels costos 
inicials, obtenint un temps d’amortització de gairebé 21 anys i mig. De forma gràfica obtenim: 
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Figura 9.2.15.2.4.1.: Amortització de la BCG enfront la BC convencional 
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9.3. Càlculs de la instal·lació elèctrica 

9.3.1. Càlcul instal·lació de baixa tensió 

9.3.1.1. Fórmules 

9.3.1.1.1. Fórmules circuits monofàsics 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑈𝑈 · cos𝜑𝜑
 

On: 

I: intensitat (A). 

Pc: potència de càlcul (W). 

U: tensió (V), 230 V. 

Cosφ: factor de potència. 

𝑒𝑒 =
2 · 𝑃𝑃𝑐𝑐 · 𝐿𝐿
𝛾𝛾 · 𝑆𝑆 · 𝑈𝑈

 

On: 

e: caiguda de tensió (c.d.t.) (V). 

Pc: potència de càlcul (W). 

L: longitud del circuit (m). 

γ: conductivitat del conductor (m/Ωmm2), Cu (20ºC) = 56 m/Ωmm2

S: secció del conductor (mm

. 

2

U: tesnió (V), 230 V. 

). 

 

9.3.1.1.2. Fórmules circuits trifàsics 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃𝑐𝑐

√3 · 𝑈𝑈 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑
 

On: 

I: intensitat (A). 

Pc: potència de càlcul (W). 

U: tensió (V), 400 V. 

Cosφ: factor de potència. 
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𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑐𝑐 · 𝐿𝐿
𝛾𝛾 · 𝑆𝑆 · 𝑈𝑈

 

On: 

e: caiguda de tensió (c.d.t.) (V). 

Pc: potència de càlcul (W). 

L: longitud del circuit (m). 

γ: conductivitat del conductor (m/Ωmm2), Cu (20ºC) = 56 m/Ωmm2

S: secció del conductor (mm

. 

2

U: tesnió (V), 400 V. 

). 

 

9.3.1.1.3. Fórmules curtcircuit 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 =
𝐶𝐶𝑡𝑡 · 𝑈𝑈
𝑍𝑍𝑡𝑡 · √3

 

On: 

IpccI: intensitat de curtcircuit (c.c.) a l’inici de línea (kA). És el Icc màxim. 

Ct: coeficient de tensió = 0,8. 

U: tensió (V), 400 V. 

Zt: impedància total aigües amunt del punt de c.c. (mΩ), sense incloure la línea o circuit en 
estudi. 

Tot i això, com és habitual en BT: Z = R, per tant a partir d’ara en comptes de parlar 
d’impedància parlarem de resistència. 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 =
𝐶𝐶𝑡𝑡 · 𝑈𝑈
√3 · 𝑅𝑅𝑡𝑡

 

On: 

IpccF: intensitat de curtcircuit (c.c.) al final de línea (kA). 

Ct: coeficient de tensió. 

U: tensió (V), 400 V. 

Rt: resistència total (mΩ), incluent’hi la pròpia de la línea o circuit (per tant, és igual a la 
resistència en origen més la pròpia del conductor o línea). 

𝑅𝑅 =
𝐿𝐿 · 1000 · 𝐶𝐶𝑅𝑅
𝛾𝛾 · 𝑆𝑆 · 𝑅𝑅
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On: 

R: resistències de la línea (mΩ). 

L: longitud de la línea (m). 

CR: coeficient de resistivitat. 

γ: conductivitat del conductor (m/Ωmm2), Cu (20ºC) = 56 m/Ωmm2

S: secció de la línea (m). 

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒 ,𝐼𝐼𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐶𝐶𝑐𝑐 · 𝑆𝑆2

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃2  

. 

On: 

tmax,Ipcc: temps màxim que un conductor suporta una Ipcc (s). Ha de ser igual o menor a 5 segons. 

Cc: constant que depèn de la naturalesa i aïllament del conductor. Al ser el conductor de coure i 
amb aïllament de PVC, aquesta constant serà de valor 115. 

S: secció conductors (mm2

IpccF: intensitat de curtcircuit (c.c.) al final de línea (kA). 

). 

 

9.3.1.2. Càlcul de la secció dels conductors actius 

La determinació reglamentària de la secció d’un cable consisteix en calcular la secció mínima 
normalitzada que satisfà simultàneament las tres condicions següents: 

1. Criteri de intensitat màxima admissible o d’escalfament 

La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, no 
haurà de superar en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials que 
s’usan per l’aïllament del cable. Aquesta temperatura s’especifica en les normes particulars dels 
cables i sol ser de 70° C per cables amb aïllament termoplàstic (PVC) i de 90° C per cables amb 
aïllaments termoestables (XLPE,EPR). 

2. Criteri de la caiguda de tensió 

La circulació de corrent a través dels conductors, ocasiona una pèrdua de potència transportada 
pel cable, i una caiguda de tensió o diferència entre les tensions en l’origen i l’extrem de la 
canalització. Aquesta caiguda de tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en 
cada part de la instal·lació, amb l’objecte de garantir el funcionament dels receptors alimentats 
pel cable. Aquest criteri sol ser el determinant quan les línees són de llarga longitud per exemple 
en derivacions individuals que alimenten als últims pisos en edificis de certa altura. 

També hi hauria un tercer criteri: 

3. Criteri de la intensitat de curtcircuït 
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La temperatura que pot assolir el conductor del cable, com a consecuència d’un curticircuït o 
sobreintensitat de curta durada, no ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta 
durada (per menys de 5 s) assignada als materials utilitzats per l’aïllament del cable. Aquesta 
temperatura s’especifica en les normes particulars dels cables i sol ser de 160°C per cables amb 
aïllaments termoplàstics (PVC) i de 250°C per aïllaments termoestables (XLPE,EPR). Aquest 
criteri, encara que és determinant en instal·lacions de alta i mitja tensió no ho és en 
instal·lacions de baixa tensió ja que per una part les proteccions de sobreintensitat limiten la 
duració del curtcircuït a temps molt breus, i a més a més les impedàncies dels cables fins al punt 
de curtcircuït limiten la intensitat de curtcircuït. 

Tot i això aquest tercer criteri solsament és per les xarxes que puguin tenir uns curtcircuits grans 
cosa que no és el cas ja que els curtcircuits seran menors de 10 kA. 

Els colors dels conductors actius seran: 

o Fases: negre, marró o gris. 
o Neutre: blau. 

 

9.3.1.2.1. Procediment de càlcul mitjançant criteri d’intensitat màxima admissible 

A partir de la potència que alimenta la línea trobarem la intensitat que suportarà: 

o Línies monofàsiques:   𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑈𝑈·𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑

 

 

o Línies trifàsiques:   𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑐𝑐
√3·𝑈𝑈·𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑

 

 

Cal recordar que aquesta intensitat se li ha d’aplicar un factor de correcció de: 

o En motors: Ifc = 1,25·I. 

Existeixen altres tipus de factors de correcció, però que no són d’aplicació en aquest projecte 

Amb aquesta intensitat entrem a la taula 5 de l’ITC-BT-07 o bé a la taula 1 de l’ITC-BT-19 i 
trobem la secció de cable que admiteix la circulació de corrent calculada, aplicant quan 
s’escaigui, els factors reductors per agrupació de cables corresponent. 

 

9.3.1.2.2. Procediment mitjançant criteri de màxima caiguda de tensió 

La caiguada de tensió que es produeix en cada línea ha de ser controlada per evitar que als 
aparells receptors els hi arribi una tensió massa baixa pel seu funcionament normal. 

Les màximes caigudes de tensió admissibles en el nostre cas, són les següents (ITC-BT-26): 

o Escomesa: 
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No es considera, degut a que les companyies subministradores estan obligades a mantenir dins 
uns límits la tensió que arriba a la caixa general de protecció. 

o Derivació individual: 1,5 % en cas de un únic usuari 
o Circuits vivendes: 3%. 
o Circuits de força: 5%. 
o Circuits d’enllumenat: 3%. 

Així doncs, calcularem la secció que suportaria la màxima caiguda de tensió que correspongui 
segons la part de la instal·lació que ens trobem, aplicant les següent fórmules: 

o Línies monofàsiques: 

𝑆𝑆 =
2 · 𝑃𝑃𝑐𝑐 · 𝐿𝐿
𝛾𝛾 · 𝑒𝑒 · 𝑈𝑈

 

o Línees trifàsiques: 

𝑆𝑆 =
𝑃𝑃𝑐𝑐 · 𝐿𝐿
𝛾𝛾 · 𝑒𝑒 · 𝑈𝑈

 

 

9.3.1.2.3. Elecció secció 

Finalment escollirem la màxima secció resultant dels dos procediments anteriors. S’ha de tenir 
present que en els circuits interiors de vivendes el Reglament estipula unes seccions mínimes 
que s’han de respectar en tot cas. 

 

9.3.1.3. Càlcul conductors de protecció 

Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció dependrà dels conductors actius. 
L’elecció del conductor es farà mitjançant la següent taula (taula 2, ITC-BT-18): 

 

Secció conductors fase (mm2 Secció conductors protecció (mm) 2) 
Sf ≤ 16 Sf* 

16 ˂ Sf ≤ 35 16 
35 ˂ Sf Sf / 2 

Taula 9.3.1.3.1.: Secció conductors protectors 

 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització 
d’alimentació seran de coure amb una secció, almenys de: 

*2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica. 

*4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica. 

El conductor de protecció serà groc i verd. 
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9.3.1.4. Càlculs explícits 

9.3.1.4.1. Previsió de càrregues 

La potència total prevista en l’edifici segons ITC-BT-10 es detalla a continuació: 

𝑃𝑃𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝐻𝐻 = 9200 𝑊𝑊 

Però sabent que la potència total de la vivenda supera en escreix a aquesta dada, s’ha realitzat un 
estudi, segons els receptors indicats en els plànols per saber exactament de quina potència 
màxima necessita la vivenda: 
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Estancia Circuit Tipus nº 
Potència 

unitat (W) 
Potència 

prevista (W) 
Factor 

simultaneïtat (Fs) 
Factor 

d'utilització (Fu) 
Potència total 

(W) 

Accés C11 polsador timbre 2 200 400 0,75 0,5 150 

 
C11 zumbador 2 200 400 0,75 0,5 150 

 
C11 porter automàtic 2 200 400 0,75 0,5 150 

 
C1 il·luminació 7 200 1400 0,75 0,5 525 

Rebedor C1 il·luminació 3 200 600 0,75 0,5 225 

  C9 
presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

Cuina C1 il·luminació 2 200 400 0,75 0,5 150 

 
C3 cuina i forn 1 5400 5400 0,5 0,75 2025 

 
C4 rentavaixelles 1 3450 3450 0,66 0,75 1707,75 

 
C5 preses de corrent 4 3450 13800 0,4 0,5 2760 

 
C9 

preses d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

 
C11 motor persiana 1 200 200 0,75 0,5 75 

Sala-menjador C1 il·luminació 3 200 600 0,75 0,5 225 

 
C2 preses de corrent 6 3450 20700 0,2 0,25 1035 

 
C9 

preses d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

 
C11 motor persiana 3 200 600 0,75 0,5 225 

Terrasa planta 
baixa C1 il·luminació 4 200 800 0,75 0,5 300 

  C13 força 1 3450 3450 0,66 0,75 1707,75 

Dormitori 1 C1 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C2 preses de corrent 3 3450 10350 0,2 0,25 517,5 

 
C9 

presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

 
C11 motor persiana 1 200 200 0,75 0,5 75 

Dormitori 2 C1 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C2 preses de corrent 3 3450 10350 0,2 0,25 517,5 
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C9 

presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

 
C11 motor persiana 1 200 200 0,75 0,5 75 

Cambra de bany 1 C1 il·luminació 2 200 400 0,75 0,5 150 

 
C5 preses de corrent 1 3450 3450 0,4 0,5 690 

Dormitori 3 C1 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C2 preses de corrent 3 3450 10350 0,2 0,25 517,5 

 
C9 

presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

 
C11 motor persiana 1 200 200 0,75 0,5 75 

Cambra de bany 2 C1 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C5 preses de corrent 1 3450 3450 0,4 0,5 690 

Distribuidor C1 il·luminació 2 200 400 0,75 0,5 150 

  C9 
presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

Despatx C1 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C2 preses de corrent 3 3450 10350 0,2 0,25 517,5 

 
C11 motor persiana 1 200 200 0,75 0,5 75 

Dormitori 4 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C7 preses de corrent 3 3450 10350 0,2 0,25 517,5 

 
C9 

presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

 
C11 motor persiana 2 200 400 0,75 0,5 150 

Vestidor C6 il·luminació 2 200 400 0,75 0,5 150 

 
C12 preses de corrent 1 3450 3450 0,4 0,5 690 

Cambra de bany 3 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

Terrassa 1a planta C6 il·luminació 4 200 800 0,75 0,5 300 

Cambra de bany 4 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C12 preses de corrent 1 3450 3450 0,4 0,5 690 



355 
 

Dormitori 5 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C7 preses de corrent 2 3450 6900 0,2 0,25 345 

 
C11 motor persiana 1 200 200 0,75 0,5 75 

Dormitori 6 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C7 preses de corrent 2 3450 6900 0,2 0,25 345 

 
C11 motor persiana 1 200 200 0,75 0,5 75 

Cambra de bany 5 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C12 preses de corrent 1 3450 3450 0,4 0,5 690 

Estudi 1 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C7 preses de corrent 2 3450 6900 0,2 0,25 345 

 
C9 

presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

Estudi 2 C6 il·luminació 1 200 200 0,75 0,5 75 

 
C7 preses de corrent 2 3450 6900 0,2 0,25 345 

 
C9 

presa d'aire 
condicionat 1 100 100 1 1 100 

Soterrani C6 il·luminació 12 200 2400 0,75 0,5 900 

 
C4 rentadora 1 3450 3450 0,66 0,75 1707,75 

 
C12 preses de corrent 4 3450 13800 0,2 0,25 690 

 
C10 assecadora 1 3450 3450 0,66 0,75 1707,75 

 
C13 força 4 3450 13800 0,66 0,75 6831 

         
         

       
Total 33989,5 
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Per tant la previsió de càrrega que utilitzarem pels càlculs serà de 34000 W. 

 

9.3.1.4.2. Caixa de Protecció i Mesura 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃𝑐𝑐

√3 · 𝑈𝑈 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑
=

34000
√3 · 400 · 0,85

= 58 𝐴𝐴 

La Caixa de Protecció i Mesura ha de protegir la línea general d’alimentació així doncs haurem 
de col·locar uns fusibles de 100 A per preservar la instal·lació de possibles augments de corrent. 
Ens basem en les dades facilitades per l’empresa subministradora FecsaEndesa en l’elecció del 
model de la caixa i els corresponents fusibles. 

 

9.3.1.4.3. Derivació individual i instal·lació interior 

Els resultats del dimensionat de la derivació individual i de la instal·lació interior són exposats a 
continuació: 
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Derivació individual: 

 

Circuit 
Tipus 

d'instal·lació Tensió (V) cosø Pc (W) longitud (m) 
cdt max 

(%) 
e max 

(V) 
s per cdt max 

(mm2) Ic (A) 
s fase 

(mm2) 
 Imax 

admissible (A) 
cdt parcial 

(%) 
cdt total 

(%) 
Derivació 
individual B 230 0,85 34000 46 1,5 3,45 70,39 173,91 95 194 1,111 1,111 

              

              
Circuit nº fases 

s fase 
(mm2) 

s neutre 
(mm2) 

 ø tub 
(mm2) 

Imax admissible 
(A) Ic (A) 

       Derivació 
individual 1x 95 50 63 194 173,91 

        

Taula 9.3.1.4.3.1.: Resultats del dimensionat de la derivació individual 
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Instal·lació interior: 

 

Circuit 
ICP 
(A) 

IGA 
(A) 

Diferencial 
(A) 

PIA 
(A) 

Pcircuit 
(W) cosø 

Tensió 
(V) 

Lcircuit 
(m) 

cdt max 
(%) 

e max 
(V) 

s per cdt 
max (mm2) 

Icircuit 
(A) 

Ifc,circuit 
(A) 

s fase 
(mm2) 

s neutre 
(mm2) 

Imax 
admissible (A) 

cdt 
(%) 

 ø tub 
(mm2) 

C1 il·luminació       25 2100 0,9 230 96,6 3 6,9 4,57 10,14 10,14 6 6 36 2,28 25 

C2 preses d'ús general       25 3105 0,9 230 47,8 3 6,9 3,34 15 15 6 6 36 1,67 25 

C3 cuina i forn     63 16 2025 0,9 230 7 3 6,9 0,32 9,78 9,78 6 6 36 0,16 25 

C4 rentadora       16 1707,75 0,9 230 8 3 6,9 0,31 8,25 8,25 4 4 27 0,23 20 

C4' rentavaixelles       16 1707,75 0,9 230 9 3 6,9 0,35 8,25 8,25 4 4 27 0,26 20 

C5 bany i cuina       25 4140 0,9 230 27,8 3 6,9 2,59 20 20 4 4 27 1,94 20 

C6 il·luminació     63 16 1950 0,9 230 90,3 3 6,9 3,96 9,42 9,42 6 6 36 1,98 25 

C7 preses d'ús general 125 125   16 1897,5 0,9 230 49,1 3 6,9 2,10 9,17 9,17 4 4 27 1,57 20 

C9 aire condicionat       10 1000 0,9 230 27,6 3 6,9 0,62 4,83 4,83 2,5 2,5 21 0,75 20 

C10 assecadora       16 1707,75 0,9 230 8 3 6,9 0,31 8,25 8,25 2,5 2,5 21 0,37 20 

C12 bany i cuina     63 16 2760 0,9 230 16,9 3 6,9 1,05 13,33 13,33 2,5 2,5 21 1,26 20 

C11 automatització       10 1350 0,9 230 47,5 3 6,9 1,44 6,52 6,52 2,5 2,5 21 1,73 20 

C13 bomba de calor       16 1707,75 0,9 230 8 5 11,5 0,18 8,25 10,31 4 4 27 0,23 20 

C13' equip de bombeig       16 1707,75 0,9 230 24,4 5 11,5 0,56 8,25 10,31 4 4 27 0,70 20 
C13'' bomba de 

recirculació     63 16 1707,75 0,9 230 8 5 11,5 0,18 8,25 10,31 4 4 27 0,23 20 
C13''' equip aigües 

grises       16 1707,75 0,9 230 8 5 11,5 0,18 8,25 10,31 4 4 27 0,23 20 
C13'''' estació de 
filtratge pluvials       16 1707,75 0,9 230 28 5 11,5 0,65 8,25 10,31 4 4 27 0,81 20 

 

Taula 9.3.1.4.3.2.: Resultats del dimensionat de la instal·lació interior 
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9.3.1.4.4. Càlculs de curtcircuit 

En les diferents Normes podem trobar diferents mètodes que ens permeten realitzar el càlcul de 
les corrents de curtcircuït. S’ha optat per utilitzar el mètode de les impedàncies, aquest és el més 
aplicat en el càlcul de corrents de curtcircuït en instalacions de baixa tensió. 

Es basa en la determinació de les corrents de curtcircuït un cop obtinguda la impedància que 
representa el camí recorregut de les mateixes. 

Calcularem per separat les diferents resistències de cadascun dels elements que conformen el 
camí recorregut per la corrent de curtcircuït fins al punt on tingui lloc el defecte. 

En la pràctica no és habitual recórrer al càlcul de les impedàncies situades aigües amunt del punt 
de suministre d’energia. Sol ser la companyia eléctrica la que facilita la dada de potència de 
curtcircuït en el punt de connexió. Segons la Norma Técnica Particular (NTP-IEBT) de Fecsa 
Endesa el valor màxim previst del corrent de curticircuït de la xarxa de baixa tensió (230/400V) 
es de 10 kA. 

Amb aquesta dada podem obtenir la resistència de la xarxa de distribució mitjançant la fórmula 
del Icc i que és la que obtindrem en la CPM: 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 =
𝐶𝐶𝑡𝑡 · 𝑈𝑈
√3 · 𝑅𝑅𝑒𝑒

 

10.000 =
0,8 · 400
√3 · 𝑅𝑅𝑒𝑒

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 18,48 𝑟𝑟𝑚𝑚 

Per calcular els corrents de curtcircuit de la instal·lació, al ser una instal·lació monofàsica 
s’haurà de calcular el curtcircuit fase-neutre. I en aquest cas la longitud a considerar serà el 
doble, ja que com s’ha vist amb el dimensionat de les línies, el neutre té la mateixa secció que la 
fase en tots els casos, excepte en la derivació individual que és la meitat i per tant s’haurà de 
pendre 1,5 vegades la longitud del conductor. 

Els resultats de tots els circuits són els següents: 

 

Circuit 
longitud 

(m) 
secció fase 

(mm2) 
IpccI 
(A) 

Poder de 
tall (kA) 

Rfase 
circuit (Ω) 

Rfase 
acumulat (Ω) IpccF (A) tmax,Ipcc (s) 

Derivació individual 46 95 9997,41 10 0,00865 0,02713 4540,49 0,05034 

C1 il·luminació 96,6 6 4540,49 6 0,28750 0,31463 293,61 0,04803 

C2 preses d'ús general 47,8 6 4540,49 6 0,14226 0,16939 545,35 0,01392 

C3 cuina i forn 7 6 4540,49 6 0,02083 0,04796 1926,11 0,00112 

C4 rentadora 8 4 4540,49 6 0,03571 0,06284 1470 0,00085 

C4' rentavaixelles 9 4 4540,49 6 0,04018 0,06731 1372,5 0,00098 

C5 bany i cuina 27,8 4 4540,49 6 0,12411 0,15123 610,82 0,00493 

C6 il·luminació 90,3 6 4540,49 6 0,26875 0,29588 312,21 0,04247 

C7 preses d'ús general 49,1 4 4540,49 6 0,21920 0,24632 375,02 0,01308 

C9 aire condicionat 27,6 2,5 4540,49 6 0,19714 0,22427 411,9 0,00424 
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C10 assecadora 8 2,5 4540,49 6 0,05714 0,08427 1096,2 0,00060 

C12 bany i cuina 16,9 2,5 4540,49 6 0,12071 0,14784 624,83 0,00184 

C11 automatització 47,5 2,5 4540,49 6 0,33929 0,36641 252,11 0,01131 

C13 bomba de calor 8 4 4540,49 6 0,03571 0,06284 1470 0,00085 

C13' equip de bombeig 24,4 4 4540,49 6 0,10893 0,13606 678,96 0,00399 
C13'' bomba de 

recirculació 8 4 4540,49 6 0,03571 0,06284 1470 0,00085 

C13''' equip aigües grises 8 4 4540,49 6 0,03571 0,06284 1470 0,00085 
C13'''' estació de filtratge 

pluvials 28 4 4540,49 6 0,12500 0,15213 607,23 0,00499 
Taula 9.3.1.4.4.1.: Càlculs dels curtcircuits de la instal·lació 

 

 

9.3.2. Càlcul de la instal·lació de posada a terra 

El càlcul estimatiu de la resistència de la posada a terra es realitza segons el tipus de instal·lació, 
descrit en l’apartat corresponent,  i la naturalesa del terreny. 

Segons l’estudi geotècnic realitzat al terreny l’edifici es troba en una zona de roca i granit que 
observant la ITC-BT-18 utilitzarem una resistivitat aproximada de 1000 Ωm. Amb aquesta dada 
i les característiques constructives de l’edifici es calcularà la resistència de la xarxa de terres 
segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Primerament s’ha de dissenyar les dimensions de l’anell que formarà la malla de condutor de 
coure nu. Després es calcularà el nombre d’electrodes en forma de piques que es necessitaran. 
Finalment trobarem el valor aproximat de la resistència de terra global. 

Amb això es dimensiona l’anell de conductor nu de la xarxa de terra de l’edifici de manera que 
estigui separat més de 15 m respecte al recinte destinat a la ubicació del centre de transformació. 
Tenint en compte la estructura i fonaments de l’edifici es pot realitzar una malla de perímetre 14 
x 12 m que compleix la distància de seguretat amb la xarxa de terra del centre de transformació. 
La malla formada per conductor unirà totes les sabates dels fonaments de la planta soterrani de 
l’edifici. 

Es col·locaran 4 electrodes tipus piques de 2 m de llargaria, un a cada cantonada de l’anell 
perimetral per a millorar el contacte i la resistència de terra. S’escullen barres d’acer recobertes 
de coure de diàmetre ≥  14 mm. Entre pica i pica s’ha de deixar com a mínim el doble de la 
longitud de la pica, això és 4 m entre pica i pica. 

La resistència de terra total obtinguda es calcula tenint en compte la resistència del conductor i 
la resistència de les piques: 

𝑅𝑅𝑐𝑐 =
2 · 𝜌𝜌
𝐿𝐿𝑐𝑐

 

On: 

Rc: resistència de terra del conductor (Ω). 

ρ: resistivitat del terreny = 1000 Ωm. 



361 
 

Lc: longitud de conductor de la malla = 104 m. 

𝑅𝑅𝑝𝑝 =
𝜌𝜌
𝐿𝐿𝑝𝑝

 

On: 

Rp: resistència de terra de les piques (Ω). 

ρ: resistivitat del terreny = 1000 Ωm. 

Lp: longitud de conductor de pica = 8 m. 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =
1

1
𝑅𝑅𝑐𝑐

+ 1
𝑅𝑅𝑝𝑝

 

On: 

RT: resistència de terra total (Ω). 

Els resultats es resumeixen a la taula següent: 

 

Rc, resistència de terra del conductor 19,23 Ω 
Rp, resistència de terra de les piques 125 Ω 

RT, resistència de terra total 16,66 Ω 
Taula 9.3.2.1.: Resultat de les resistència de posada a terra 

 

Tenint en compte que la resistència de terra total no ha de ser superior a 37 Ω, com marca 
l’ITC-BT-26, el disseny ens compleix. 

Es recomana que la secció mínima del conductor de terra de coure enterrat i despullat sigui de 
35 mm2. La línea principal de terra no serà inferior a 16 mm2 en Cu i la línea d’enllaç amb terra 
no serà inferior a 25 mm2 en Cu. 

El valor real de la resistència de terra es mesurarà in situ, una vegada instal·lats els electròdes. 
Si el valor obtingut no és l’adequat, s’instal·laran més piquetes connectades a l’anell de coure 
per tal de millorar la posada a terra. 

La connexió es realitzarà mitjançant un born que s’ubicarà en el quadre de distribució. 

En la línia de posada a terra no existiran connexions en sèrie amb el conductor, per part de 
masses ni de cap dels elements metàl·lics. Totes les connexions seran realitzades per 
derivacions de la línia principal a terra. 

L’únic dispositiu de tall que pot existir en el circuit de posada a terra, és el dispositiu propi del 
punt de posta a terra. Per tant no s’instal·laran en el circuit elements seccionadors. 
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Es verificarà que les masses de posada a terra en una instal·lació d’utilització i els corresponents 
conductors de protecció, no estiguin unides a les preses de terra de les masses del centre de 
transformació. 
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10. ANNEX 2:  Plec de condicions 

10.1. Introducció plec de condicions 

10.1.1. Interpretació del plec 

El present plec pretén unificar criteris i establir normes definides a les obres i processos que es 
realitzaran al present projecte. S’establiran els criteris que s’han d’aplicar durant l’execució del 
projecte, també s’hauran de fixar les característiques i assaigs dels materials a utilitzar, les 
normes que s’han de seguir per l’execució de les diferents parts del projecte, les formes de 
mesura i la garantia. 

 

10.1.2. Objecte del plec 

El plec de condicions inclou les prescripcions tècniques que han de regir l’execució del projecte, 
així com les condicions facultatives, econòmiques i legals. Seran objecte d’estudi tots els 
processos inclosos al pressupost, incloent tots els oficis i materials utilitzats per l’execució del 
projecte. 

 

10.1.3. Normativa general 

Les instal·lacions projectades han de complir les normes i reglaments que es descriuen a 
continuació, i a més, la reglamentació vigent en el moment de la realització de la obra. 

o UNE 100030 IN Guía para la prevención y control de la proliferación de legionela 
en instal·laciones. 

o Código Técnico de la Edificación (CTE). 
o Normas básicas para las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) i les seves 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
o UNE 100151:1998 climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberias. 

 

10.2. Instal·lacions de subministrament d’aigua 

Per realitzar les instal·lacions citades a la memòria s’han de seguir les normatives i reglaments 
citats a continuació i seguint un seguit de condicions o pautes a la forma d’execució de les obres 
a realitzar i els materials utilitzats segons queda detallat posteriorment. 

 

10.2.1. Normatives, reglaments i disposicions oficials i particulars 

Reial Decret 314/2006 de 17 de Març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificación 
(CTE). 

Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 
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Reglament d’Aparells a Pressió. 

UNE 19.047 per a canonada d’acer galvanitzat soldada i norma UNE 19.048 per a canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura. 

UNE EN 1057 per a canonades de coure. 

UNE 53-294-92 per a canonades de polietilè. 

UNE 53-399-93 per a canonades de PVC. 

UNE 53-381-89 per a canonades de polietilè reticulat. 

UNE 53-495-95 per a canonades de polipropilè copolímer. 

UNE 53-415 per a canonades de polibutilè. 

UNE 100-152-88 per a suports i separació en canonades d’acer i coure. 

UNE EN 10.242 per a unions mitjançant accessoris de fosa. 

O.M. de 28-12-88 (B.O.I. de 6-3-89) sobre condicions a complir pels comptadors. 

UNE 19-900-94 per a bateries de comptadors. 

UNE EN 274-1:2002. Accessoris de desguàs per a aparells sanitaris. Part 1: Requisits. 

UNE EN 274-2:2002. Accessoris de desguàs per a aparells sanitaris. Part 2: Mètodes d’assaig. 

UNE EN 274-3:2002. Accessoris de desguàs per a aparells sanitaris. Part 3: Control de qualitat. 

UNE EN 545:2002. Tubs i accessoris en fusió dúctil i les seves unions per a canalitzacions 
d’aigua. Requisits i mètodes d’assaig. 

UNE EN 806-1:2001. Especificacions per a instal·lacions de conducció d’aigua destinada al 
consum humà a l’interior dels edificis, Part 1: Generalitats. 

UNE EN 816:1997. Aixetes sanitàries. Aixetes de tancament automàtic PN 10. 

UNE EN 1 057:1996. Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, sense soldadura, per a 
l’aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. 

UNE EN 1 112:1997. Dutxes per aixetes sanitàries (PN 10). 

UNE EN 1 113:1997. Flexibles de dutxa per aixetes sanitàries (PN10). 

UNE EN 1 254-1:1999. Coure i aliatges de coure. Accessoris. Part 1: Accessoris per soldar per 
capil·laritat per a canonades de coure. 

UNE EN 1 254-2:1999. Coure i aliatges de coure. Accessoris. Part 2: Accessoris de compressió 
per a canonades de coure. 

UNE EN 1 254-3:1999. Coure i aliatges de coure. Accessoris. Part 3: Accessoris de compressió 
per a canonades de plàstic. 
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UNE EN 1 254-4:1999. Coure i aliatges de coure. Accessoris. Part 4: Accessoris per a soldar 
per capil·laritat o de compressió per a muntar amb altres tipus de connexions. 

UNE EN 1 254-5:1999. Coure i aliatges de coure. Accessoris. Part 5: Accessoris d’embocadura 
curta per a soldar per capil·laritat amb soldadura forta per a canonades de coure. 

UNE 1 452-1:2000. Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. Poli 
(clorur de vinil) no plastificat (PVC – U). Part 1: Generalitats. 

UNE 1 452-2:2000. Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. Poli 
(clorur de vinil) no plastificat (PVC – U). Part 2: Tubs. 

UNE 1 452-3:2000. Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. Poli 
(clorur de vinil) no plastificat (PVC – U). Part 3: Accessoris. 

UNE EN 12 201-1:2003. Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 1: Generalitats. 

UNE EN 12 201-2:2003. Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 2: Tubs. 

UNE EN 12 201-3:2003. Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 3: Accessoris. 

UNE EN 12 201-4:2003. Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. 
Polietilè (PE). Part 4: Vàlvules. 

UNE EN ISO 3 822-2:1996. Acústica. Mesura al laboratori del soroll emès per les aixetes i els 
equipaments hidràulics utilitzats en les instal·lacions de subministrament d’aigua. Part 2: 
Condicions de muntatge i de funcionament de les instal·lacions de subministrament d’aigua i de 
les aixetes. (ISO 3822-2:1995). 

UNE EN ISO 3 822-3:1996. Acústica. Mesura al laboratori del soroll emès per les aixetes i els 
equipaments hidràulics utilitzats en les instal·lacions de subministrament d’aigua. Part 3: 
Condicions de muntatge i de funcionament de les aixetes i dels equipaments hidràulics en línea. 
(ISO 3822-3:1997). 

UNE EN ISO 3 822-4:1996. Acústica. Mesura al laboratori del soroll emès per les aixetes i els 
equipaments hidràulics utilitzats en les instal·lacions de subministrament d’aigua. Part 4: 
Condicions de muntatge i de funcionament dels equipaments especials. (ISO 3822-4:1997). 

UNE EN ISO 15874-1:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua calenta i freda. Polipropilens (PP). Part 1: Generalitats. 

UNE EN ISO 15874-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua calenta i freda. Polipropilens (PP). Part 2: Tubs. 

UNE EN ISO 15874-3:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua calenta i freda. Polipropilens (PP). Part 3: Accessoris. 

UNE EN ISO 15875-1:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Polietilè reticulat (PE-X). Part 1: Generalitats. 
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UNE EN ISO 15875-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Polietilè reticulat (PE-X). Part 2: Tubs. 

UNE EN ISO 15875-3:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Polietilè reticulat (PE-X). Part 3: Accessoris. 

UNE EN ISO 15876-1:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Polibulitena (PB). Part 1: Generalitats. 

UNE EN ISO 15876-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Polibulitena (PB). Part 2: Tubs. 

UNE EN ISO 15876-3:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Polibulitena (PB). Part 3. Accessoris. 

UNE EN ISO 15877-1:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Poli (clorur de vinil) clorat (PVC –C). Part 1: Generalitats. 

UNE EN ISO 15877-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Poli (clorur de vinil) clorat (PVC –C). Part 2: Tubs. 

UNE EN ISO 15877-3:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a instal·lacions 
d’aigua freda i calenta. Poli (clorur de vinil) clorat (PVC –C). Part 3: Accessoris. 

UNE 19 040:1993. Tubs amb rosca d’acer d’us general. Mesures i masses. Sèrie normal. 

UNE 19 041:1993. Tubs amb rosca d’acer d’us general. Mesures i masses. Sèrie reforçada. 

UNE 10 047:1996. Tubs d’acer soldats i galvanitzats per a instal·lacions interiors d’aigua freda i 
calenta. 

UNE 19 049-1:1997. Tubs d’acer inoxidable per a instal·lacions interiors d’aigua freda i 
calenta. Part 1: Tubs. 

UNE 19 702:2002. Aixetes sanitàries d’alimentació. Terminologia. 

UNE 19 703:2003. Aixetes sanitàries. Especificacions tècniques. 

UNE 19 707:1991. Aixetes sanitàries. Especificacions tècniques generals per a aixetes simples i 
barrejadores (dimensió nominal ½). PN 10. Pressió dinàmica mínima de 0.05 Mpa (0.5 bar). 

UNE 53 131:1990. Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d’aigua a pressió. 
Característiques i mètodes d’assaig. 

UNE 53 323:2001. Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics per a aplicacions amb 
i sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) bastes en resines de 
poliester insaturat (UP). 

UNE 100 151:1988. Climatització. Probes de estanquitat de xarxes de canonades. 

UNE 100 156:1989. Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

UNE 100 171:1989. Climatització. Aïllament tèrmic. Materials i col·locació. 
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Normes particulars i de Normalització de la Cia. Subministradora d’Aigua. 

Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Reial Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre de 1997 sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres. 

Reial Decret 486/1997 del 14 d’Abril de 1997 sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 
en els llocs de treball. 

Reial Decret 485/1997 de 14 d’Abril de 1997 sobre Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Reial Decret 1215/1997 del 18 de Juliol de 1997 sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

Reial Decret 773/1997 del 30 de Maig de 1997 sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 

10.2.2. Condicions en la construcció 

10.2.2.1. Execució 

La instal·lació de subministrament d’aigua s’executarà amb subjecció al projecte, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director d’obra i del 
director de la execució de l’obra. 

Durant el transcurs de l’execució i la instal·lació dels materials, accessoris i productes de 
construcció de la instal·lació interior, s’utilitzaran tècniques apropiades per no empitjorar 
l’aigua de subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics establerts en l’annex 1 del 
Real Decret 140/2003. 

 

10.2.2.1.1. Execució de les xarxes de canonades 

 - condicions generals 

L’execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
desitjats en el projecte sense fer malbé o empitjorà la resta de l’edifici, conservant les 
característiques de l’aigua subministrada respecte la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la major durabilitat possible de la instal·lació així 
com les millors condicions per al seu manteniment i la seva conservació. 

Les canonades ocultes o encastades es situaran preferentment per càmeres de fàbrica realitzats 
pel seu efecte o prefabricats, sostres o terres tècnics, murs falsos o parets tècniques. Si això no 
fos possible, no està permès el seu encastament en parets de totxos de forat senzill. Quan es 
situïn per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un sistema de 
buidat adequat. 
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El traçat de les canonades vistes s’efectuarà de forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades 
a qualsevol tipus de deteriorament per cops o xocs fortuïts, han d’estar protegides 
adequadament. 

L’execució de les xarxes enterrades s’efectuarà tenint en compte preferentment a la protecció en 
front a fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel en el seu interior. 
Les conduccions no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny, disposant sempre d’un adequat 
revestiment de protecció. Si fos precís, a més a més del revestiment de protecció, es procedirà a 
realitzar una protecció catòdica amb ànodes de sacrifici, i si fos el cas amb corrent impresa. 

 

- Unions i juntes 

Les unions de les canonades seran estanques. 

Les unions de les canonades resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa absorbirà amb 
l’adequat establiment de punts fixes, i en les canonades enterrades mitjançant suports disposats 
en corbes i derivacions. 

A les unions de les canonades d’acer galvanitzat les rosques de les canonades seran del tipus 
cònic, d’acord amb la norma UNE 10 242:1995. Les canonades només poden soldar-se si la 
protecció interior es pot restablir o si es pot aplicar una nova. Són admissibles les soldadures 
fortes, sempre que segueixin les instruccions del fabricant. Les canonades no es podran corbar 
excepte quan es verifiquin els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les unions tub-
accessori s’observaran les indicacions del fabricant. 

Les unions de les canonades de coure es podran realitzar mitjançant la soldadura o mitjançant 
maneguis mecànics. La soldadura, per capil·laritat, tova o forta, es podrà realitzar mitjançant 
maneguis per soldar per capil·laritat o per endoll soldat. Els maneguis mecànics podran ser de 
compressió, d’ajust cònic i de pestanyes. 

 

- Proteccions 
o Proteccions contra la corrosió:  

Les canonades mecàniques es protegiran contra l’agressió de tot tipus de morters, del contacte 
amb l’aigua en la seva superfície exterior i de l’agressió del terreny mitjançant la interposició 
d’un element separador de material adequat i instal·lat de forma continua en tot el perímetre de 
les canonades en tota la seva longitud, no deixant juntes d’unió de dit element que interrompi la 
protecció i instal·lant igualment en totes les peces especials de la xarxa, tals com colzes, corbes. 

Els revestiments adequats, quan les canonades estiguin enterrades o encastades, segons el 
material d’aquests, seran: 

a) Per canonades d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o 
amb quitrà de poliuretà. 

b) Per canonades de coure amb revestiment de plàstic. 
c) Per a canonades de fusió amb revestiment de pel·lícula continua de polietilè, de 

resina epoxídica, amb betum, amb làmines de poliuretà o amb zinc amb recobriment 
de cobertura. 
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Les canonades d’acer galvanitzat encastades per al transport d’aigua freda es recobriran amb 
una mica de ciment, i els que s’utilitzin per al transport d’aigua calenta s'hauran de recobrir 
preferentment amb un embolcall aïllant d’un material que no absorbeixi humitat i que permeti 
les dilatacions i contraccions provocades per les variacions de temperatura. 

Tota conducció exterior i al aire lliure, es protegiran igualment. En aquest cas, les canonades 
d’acer podran ser protegits, a més a més, amb recobriments de zinc. Per a canonades d’acer que 
estiguin per cobertes de formigó es disposarà de manera addicional a l'embolcall del tub una 
làmina de retenció de 1 m d’amplada entre aquests i el formigó. Quan les canonades estiguin per 
canals de terra, s'ha de garantir que aquests són impermeables o bé que disposen d’una 
adequada ventilació i drenatge. A les xarxes metàl·liques enterrades, s’instal·larà una junta 
dielèctrica després de l’entrada a l’edifici i abans de la sortida. 

Per a la corrosió per l’ús de materials diferents s’aplicarà l’especificat en l’apartat de 
incompatibilitats entre diferents materials. 

Per a la corrosió dels elements que contenen l’aigua de subministra, a més a més de tot això, 
s’instal·laran els filtres especificats en l’apartat de incompatibilitats entre materials i l’aigua. 

o Protecció contra les condensacions 

Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible 
formació de condensacions a la seva superfície exterior i es disposarà d’un element separador de 
protecció, no necessariament aïllant però si amb capacitat d’actuació com a barrera antivapor, 
que eviti danys que aquestes condensacions poguessin causar a la resta de l’edifici. 

Aquest element s’instal·larà de la mateixa forma que s’ha descrit per a l’element de protecció 
contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdues 
proteccions. 

Es consideraran vàlids els materials que compleixin les característiques de la norma UNE 100 
171:1989. 

o Proteccions tèrmiques 

Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es 
consideraran adequats per a suportar altes temperatures. 

Quan la temperatura exterior de l’espai per on hi hagi la xarxa pugui arribar a valors capaços de 
gelar l’aigua del seu interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al 
material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat, considerant-se adequat el que indica la 
norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

o Protecció contra esforços mecànics 

Quan una canonada hagi de travessar qualsevol paràmetre de l’edifici o algun altre element 
constructiu que li pogués transmetre esforços perjudicials de tipus mecànic, es farà dins d’una 
funda, també de secció circular de major diàmetre i suficientment resistent. Quan en 
instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobresortirà almenys 3 
cm pel costat en què es puguin produir-se els cops ocasionals amb la fi de protegir la canonada. 
Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud igual 
al diàmetre de la canonada més 1 cm. 
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Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació 
constructiva de l’edifici, s’instal·larà un element o dispositiu dilatador de forma que els 
possibles moviments estructurals no li transmetin esforços de tipus mecànic. 

La suma del cop d’ariet i de pressió re repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei 
admissible. La magnitud del cop d’ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells 
situats justament abans d’aquestes, no han de sobrepassar els 2 bar. El cop d’ariet negatiu no ha 
de descendir per sota del 50% de la pressió de servei. 

o Protecció contra sorolls 

Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR al respecte, 
s’adoptaran les següents: 

a) Els forats, tant horitzontals com verticals, per on es situïn les conduccions estaran 
situats en zones comuns. 

b) A la sortida de les bombes s’instal·laran connectors flexibles per a atenuar la 
transmissió del soroll i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Aquests 
connectors seran adequats al tipus de tub i al lloc de la seva instal·lació. 

Els suports i agafadors per als trams de la xarxa interior amb canonades metàl·liques que 
transportin l’aigua a velocitat de 1.5 a 2.0 m/s seran antivibradors. Igualment, s’utilitzaran 
ancoratges i guies flexibles que vagin rígidament unides a l’estructura de l’edifici. 

 

- Accessoris 
o Grapes i abraçadores 

La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paràmetres es farà de forma 
tal que els tubs quedin perfectament alineats amb dits paràmetres, guardin les distancies 
exigides i no transmetin soroll i/o vibracions a l’edifici. 

El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant 
elèctric. 

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s’interposarà un element de 
tipus elàstic semirígida entre la abraçadora i la canonada. 

o Suports 

Es disposaran suports de manera que el pes de les canonades es carregui sobre aquests i mai 
sobre les pròpies canonades o les seves unions. 

No  es podran ancorar en cap element del tipus estructural, excepte en determinades ocasions en 
què no sigui possible cap altra solució pel qual s’adoptaran les mesures preventives necessàries. 
La longitud d’encastament serà tal que garantitzi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles 
despreniments. 

De la mateixa manera que per a les grapes i abraçadores s’interposarà un element elàstic en els 
mateixos casos, inclús quan es tracti de suports que agrupin diferents tubs. 
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La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu 
diàmetre i de la seva posició en la instal·lació. 

 

10.2.2.1.2. Execució dels sistemes de mesura del consum. Comptadors. 

 - Allotjament del comptador general 

La càmera o armari d’allotjament estarà construït de tal forma que una fuga d’aigua a la 
instal·lació no afecti la resta de l’edifici. A tal fi, estarà impermeabilitzat i comptarà amb un 
desaigua en el seu pis o fons que garantitzi l’evacuació del caudal  d’aigua màxim previst en 
l’escomesa. El desaigua el conformarà un clavegueró de tipus sifònic aprovisionat de reixeta 
d’acer inoxidable rebuda en la superfície del fons o pis. L’abocament es farà a la xarxa de 
sanejament general de l’edifici, si aquest és capaç d’absorbir aquest caudal, i si no ho fos, es 
faria directament a la xarxa pública de clavegueres. 

Les superfícies interiors de la càmera o armari, quan aquest es realitza “in situ”, s’acabaran 
adequadament mitjançant un arrebossat sense puntes al fons, que a la mateixa vegada tindrà una 
pendent adequada cap al clavegueró. Si la mateixa fos prefabricada complirà els mínims 
requisits de forma general. 

En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una connexió d’enviament de 
senyals per a la lectura a distancia del comptador. 

Estaran tancats amb portes capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com 
possible esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. En la mateixes, es 
practicaran obertures fixes o reixetes que possibilitin la necessària ventilació de la càmera. 
Aniran previstes de tancaments i clau per impedir la manipulació per persones no autoritzades, 
tant del comptador com de les seves claus. 

 

- Comptadors individuals aïllats. 

S’allotjaran en càmera o armari segons les diferents possibilitats de la instal·lació i complint els 
requisits establerts en l’apartat anterior en quant a les seves condicions d’execució. En qualsevol 
cas aquest allotjament disposarà de desaigua capaç pel caudal màxim contingut en aquest tram 
de la instal·lació, connectat, o bé a la xarxa general d’evacuació de l’edifici, o bé amb una xarxa 
independent que reculli tots aquells i les connecti amb la xarxa general. 

 

10.2.2.1.3. Muntatge dels filtres 

El filtre ha d’instal·lar-se abans del primer omplert de la instal·lació, i es situarà immediatament 
davant del comptador segons el sentit de circulació de l’aigua. Han d’instal·lar-se únicament 
filtres adequats. 

A l’ampliació d’instal·lacions existents o en el canvi de trams grans de la instal·lació, es 
convenient la instal·lació d’un filtre addicional en el punt de transició, per a evitar la 
transferència de matèries sòlides dels trams de conducció existents. 
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Per no tenir que interrompre el subministrament d’aigua durant els treballs de manteniment, es 
recomana la instal·lació de filtres de retroesbandir o d’instal·lacions paral·leles. 

S’ha de connectar una canonada de sortida lliure per a evacuar l’aigua de l’auto netejat. 

 

- Instal·lació d’aparells dosificadors 

Només s’han d’instal·lar aparells de dosificació conformes amb la reglamentació vigent. 

Quan s’hagi de tractar tota l’aigua potable dins d’una instal·lació, s’instal·larà l’aparell de 
dosificador darrere de la instal·lació del comptador i, en cas d’existir, darrere del filtre i del 
reductor de pressió. 

Si només ha de tractar-se l’aigua potable per a la producció d’ACS, llavors s’instal·la davant del 
grup de vàlvules a la alimentació de l’aigua freda al generador d’ACS. 

 

- Muntatge dels equips de descalcificació 

La canonada per a l’evacuació de l’aigua d’esbandir i regeneració ha de connectar-se amb la 
sortida lliure. 

Quan s’hagi de tractar tota l’aigua potable dins d’una instal·lació, s’instal·larà l’aparell de 
descalcificació darrere de la instal·lació del comptador, del filtre incorporat i davant d’un aparell 
de dosificador eventualment existent. 

Quan només s’hagi de tractar l’aigua potable per a la producció d’ACS, llavors s’instal·larà 
davant del grup de vàlvules, a la alimentació d’aigua freda al generador d’ACS. 

Quan sigui pertinent, es barrejarà l’aigua descalcificada amb l’aigua dura per a obtenir 
l’adequada duresa de la mateixa. 

Quan es munti un sistema de tractament electrolític de l’aigua mitjançant ànodes d’alumini, 
s’instal·larà en l’últim acumulador d’ACS de la sèrie, com especifica la norma UNE 100 
050:2000. 

 

10.2.2.2. Posada en servei 

10.2.2.2.1. Probes i assaigs de les instal·lacions 

 - Probes de les instal·lacions interiors 

L’empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una proba de resistència mecànica i 
estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots 
els seus components vistos i accessibles pel seu control. 

Per començar la proba s’omplirà d’aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les aixetes 
terminals fins que s’obtingui la seguretat de que la purga ha estat completa i no queda res d’aire.  
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Un cop realitzada la prova anterior, es connectaran les aixetes i els punts de consum, sotmetent-
la novament a la proba anterior. 

El manòmetre que s’utilitza en aquesta prova ha d’apreciar com a mínim intervals de pressió de 
0.1 bar. 

 

- Proves particulars de les instal·lacions d’ACS 

A les instal·lacions de preparació d’ACS es realitzaran les següents proves de funcionament: 

a) Mesura del caudal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció dels caudals exigits a la temperatura fixada un cop oberts el número d’aixetes 

estimades en la simultaneïtat. 
c) Comprovació del temps que tarda l’aigua en sortir a la temperatura de funcionament un 

cop realitzat l’equilibri hidràulic de les diferents derivacions de la xarxa de retorn i 
oberts un a un l’aixeta més allunyada de cada un dels trams, sense haver obert cap 
aixeta en les últimes 24 hores. 

d) Mesura de temperatures de la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les 

temperatures del mateix, a la seva sortida i en les aixetes. La temperatura de retorn no 
ha de ser inferior a 3ºC a la de sortida del acumulador. 

 

10.2.3. Productes de construcció 

10.2.3.1. Condicions generals dels materials 

De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions d’aigua de 
consum humà compliran els següents requisits: 

a) Tots els productes utilitzats han de complir l’especificat en la legislació vigent per a 
aigües de consum humà. 

b) No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua 
subministrada. 

c) Seran resistents a la corrosió interior. 
d) Seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei. 
e) No presentaran incompatibilitats electroquímiques entre si. 
f) Hauran de ser resistents, sense presentar danys ni deterioraments, a temperatures de fins 

a 40ºC, sense que tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat. 
g) Seran compatibles amb l’aigua a transportar i contenir i no han d’afavorir la migració de 

substancies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de 
l’aigua de consum humà. 

h) El seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no 
disminuiran la vida útil prevista de la instal·lació. 

Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de 
protecció o els sistemes de tractament d’aigua. 
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10.2.3.2. Condicions particulars de les conduccions 

En funció de els condicions exposades en l’apartat anterior, es consideren adequats per les 
instal·lacions d’aigua de consum humà les següents canonades: 

a) Canonades d’acer galvanitzat, segons norma UNE 19 047:1996. 
b) Canonades de coure, segons norma UNE EN 1 057:1996. 
c) Canonades d’acer inoxidable, segons norma UNE 19 049-1:1997. 
d) Canonades de fusió dúctil, segons norma UNE EN 545:1995. 
e) Canonades de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE EN 

145:2000. 
f) Canonades de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE EN ISO 

15877:2004. 
g) Canonades de polietilè (PE), segons norma UNE EN 12201:2003. 
h) Canonades de polietilè reticulat (PE-X), segons norma UNE EN ISO 15875:2004. 
i) Canonades de polibutilè (PB), segons norma UNE EN ISO 15876:2004. 
j) Canonades de polipropilè (PP), segons norma UNE EN ISO 15874:2004. 
k) Canonades multicapa de polímer/ alumini/ polietilè resistent a temperatura (PE-RT), 

segons norma UNE 53 960:2002. 
l) Canonades multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat (PE-X), segons norma UNE 

53 961:2002. 

No es podran utilitzar per a canonades ni per a accessoris, materials que puguin produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel Real Decret 
140/2003 del 7 de Febrer. 

L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant amb tots els requisits 
al respecte. 

Donada l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits 
expressament les canonades d’alumini i aquells que la seva composició contingui plom. 

Tots els materials utilitzats en les canonades, accessoris i components de la xarxa, incloent-hi 
també les juntes elàstiques i productes usats per a la estanquitat, així com els materials per 
soldadures, compliran igualment les condicions exposades. 

 

10.2.3.2.1. Aïllants tèrmics 

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir les pèrdues de calor,  evitar 
condensacions i congelació de l’aigua a l’interior de els conduccions, es realitzarà amb coquilles 
resistents a la temperatura d’aplicació. 

 

10.2.3.2.2. Vàlvules i claus 

El material de les vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalin. 

El cos de la clau o vàlvula serà d’una sola peça de fusió o fosa en bronze, acer, acer inoxidable, 
aliatges especials o plàstic. 
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Només es poden utilitzar vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de canonada si 
serveixen com a òrgan de tancament per a treball de manteniment. 

Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar. 

 

10.2.4. Incompatibilitats 

10.2.4.1. Incompatibilitats dels materials i l’aigua 

S’evitaran sempre la incompatibilitats de les canonades d’acer galvanitzat i coure controlant 
l’agressivitat de l’aigua. Per a canonades d’acer galvanitzat es consideraran agressives les 
aigües no incrustants amb continguts de ió clorur superiors a 250 mg/l. Per la seva valoració 
s’utilitzarà l’índex de Langelier. Per a canonades de coure es consideraran agressives les aigües 
dolces i àcides (pH inferior a 6.5) i amb continguts alts de CO2

Per les canonades d’acer galvanitzat les condicions límits de l’aigua a transportar, a partir de les 
quals serà necessari un tractament seran les de la taula següent: 

. Per a la seva valoració 
s’utilitzarà l’índex de Lucey. 

 

 

 

Per les canonades de coure les condicions límits de l’aigua a transportar, a partir de les quals 
serà necessari un tractament seran les següents: 

 

 

 

Per a les canonades d’acer inoxidable les qualitat es seleccionaran en funció del contingut de 
clorurs dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot utilitzar el AISI-
304. Per a concentracions superiors es necessari utilitzar el AISI-316. 
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10.2.4.2. Incompatibilitats entre materials 

10.2.4.2.1. Mesures de protecció front a la incompatibilitat entre materials 

S’evitaran l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencials 
electroquímic excepte quan segons el sentit de la circulació de l’aigua s’instal·li primer el de 
menor valor. 

En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d’acer 
galvanitzat, segons el sentit de circulació de l’aigua, per evitar l’aparició de fenòmens de 
corrosió per la formació de parells galvànics i arrossegament de ions Cu+

Igualment, no s’instal·laran aparell de producció d’ACS en coure col·locats abans de 
canalitzacions en acer. 

 cap a les conduccions 
d’acer galvanitzat, que accelerin el procés de perforació. 

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s’admetran l’ús de magnituds 
antielectrolítiques, de material plàstic, en la unió del coure i l’acer galvanitzat. 

S’autoritza, en tot cas, l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de 
retenció entre ambdós canonades. 

Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 

A les beines passa murs, s’interposarà un material plàstic per evitar contactes inconvenients 
entre diferents materials. 

 

10.2.5. Manteniment i conservació 

10.2.5.1. Interrupció del servei 

A les instal·lacions d’aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes 
des del seu acabat, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la 
connexió i es procedirà al seu buidat. 

Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després del seu acabat o que estiguin 
parades temporalment, s’han de tancar en la conducció al abastament. Les escomeses que no 
s’utilitzin durant 1 any s’han de taponar. 

 

10.2.5.2. Nova posta en servei 

En instal·lacions de descalcificació s’haurà d’iniciar una regeneració d’arrencada manual. 

Les instal·lacions d’aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades 
provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posta en servei. Per a això es podrà 
seguir el procediment següent: 

a) Per al omplert de la instal·lació s’obriran al principi només una mica les claus de 
tancament, començant per la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops 
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d’ariet i danys, es purgarà d’aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de 
cada una de les claus de presa, començant per la més allunyada o la situada més alta, 
fins que no surti més aire. A continuació s’obriran totalment les claus de tancament i 
netejaran les conduccions. 

b) Un cop omplertes i netejades les conduccions y amb totes les claus de presa tancades, es 
comprovarà la estanquitat de la instal·lació per control visual de totes les conduccions 
accessibles, connexions i dispositius de consum. 

 

10.2.5.3. Manteniment de les instal·lacions 

Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de fontaneria recolliran 
detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes instal·lacions en el Real Decret 
865/2003 sobre criteris higiènics-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

Els equips que necessiten operacions periòdiques de manteniment, tals com elements de mesura, 
control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que s’hagin de 
quedar ocults, es situaran en espais que permetin l’accessibilitat. 

S’aconsella situar les canonades en llocs que permetin l’accessibilitat al llarg del seu recorregut 
per a facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris. 

 

10.3. Instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials 

Per realitzar les instal·lacions citades a la memòria s’han de seguir les normatives i reglaments 
citats a continuació i seguint un seguit de condicions o pautes a la forma d’execució de les obres 
a realitzar i els materials utilitzats segons queda detallat posteriorment. 

 

10.3.1. Normatives, reglaments i disposicions oficials i particulars 

UNE EN 295-1:1999. Canonades de gres, accessoris i juntes per al sanejament. Part 1: 
Requisits. 

UNE EN 295-2:2000. Canonades de gres, accessoris i juntes per al sanejament. Part 2: Control 
de qualitat i mostreig. 

UNE EN 295-4/AC:1998. Canonades de gres, accessoris i juntes per al sanejament. Part 4: 
Requisits per a accessoris especials, adaptadors i accessoris compatibles. 

UNE EN 295-5/AI:1999. Canonades de gres, accessoris i juntes per al sanejament. Part 4: 
Requisits per a canonades de gres perforades i els seus accessoris. 

UNE EN 295-6:1996. Canonades de gres, accessoris i juntes per al sanejament. Part 4: Requisits 
per a pous de registre de gres. 

UNE EN 295-7:1996. Canonades de gres, accessoris i juntes per al sanejament. Part 4: Requisits 
per a canonades de gres i juntes per a clavaments. 
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UNE EN 545:2002. Tubs, ràcords i accessoris de fusió dúctil i les seves unions per a 
canalitzacions d’aigua. Requisits i mètodes d’assaig”. 

UNE EN 598:1996. Tubs, accessoris i peces especials de fusió dúctil i les seves unions per al 
sanejament. Prescripcions i mètodes d’assaig. 

UNE-EN 607:1996. Canalons suspesos i els seus accessoris de PVC. Definicions, exigències i 
mètodes d’assaig. 

UNE EN 612/AC:1996. Canalons d’aler i baixants d’aigües pluvials de xapa metàl·lica. 
Definicions, classificació i especificacions. 

UNE EN 877:2000. Tubs i accessoris de fusió, les seves unions i peces especials destinats a 
l’evacuació d’aigües dels edificis. Requisits, mètodes d’assaig i assegurament de la qualitat. 

UNE EN 1 053:1996. Sistemes de canalització en materials plàstics. Sistemes de canalitzacions 
termoplàstiques per a aplicacions sense pressió. Mètode d’assaig d’estanquitat a l’aigua. 

UNE EN 1 054:1996. Sistemes de canalització en materials plàstics. Sistemes de canalitzacions 
termoplàstiques per a l’evacuació d’aigües residuals. Mètode d’assaig d’estanquitat a l’aire de 
les unions. 

UNE EN 1 092-1:2002. Brides i les seves unions. Brides circulars per a canonades, aixetes, 
accessoris i peces especials, designació PN. Part 1: Brides d’acer. 

UNE EN 1 092-2:1998. Brides i les seves unions. Brides circulars per a canonades, aixetes, 
accessoris i peces especials, designació PN. Part 2: Brides de fusió. 

UNE EN 1 115-1:1998. Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a 
l’evacuació i el sanejament amb pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat (UP). Part 1: Generalitats. 

UNE EN 1 115-3:1997. Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a 
l’evacuació i el sanejament amb pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat (UP). Part 3: Accessoris. 

UNE EN 1 293:2000. Requisits generals per als components utilitzats en canonades 
d’evacuació, embornals i clavegueram pressuritzat pneumàticament. 

UNE EN 1 295-1:1998. Càlcul de la resistència mecànica de canonades enterrades sota diferents 
condicions de càrrega. Part 1: Requisits generals. 

UNE EN 1 329-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació d’aigües 
residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 329-2:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Poli (clorur 
de vinil) no plastificat (PVC-C). Part 2: Guia per a l’avaluació de la conformitat. 

UNE EN 1 401-1:1998. Sistemes de canalització en materials plàstics per al sanejament enterrat 
sense pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: Especificacions per a tubs, 
accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 401-2:2001. Sistemes de canalització en materials plàstics per al sanejament 
enterrat sense pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 2: Guia per a 
l’avaluació de la conformitat. 
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UNE ENV 1 401-3:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per al sanejament 
enterrat sense pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 3: pràctica recomanada 
per a la instal·lació. 

UNE EN 1 451-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació d’aigües 
residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Polipropilè (PP). Part 
1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 451-2:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Polipropilè 
(PP). Part 2: Guia per a l’avaluació de la conformitat. 

UNE EN 1 453-1:2000. Sistemes de canalització en materials plàstics amb tubs de paret 
estructurada per a l’evacuació d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de 
l’estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVCU). Part 1: Especificacions per 
als tubs i el sistema. 

UNE ENV 1 453-2:2001. Sistemes de canalització en materials plàstics amb tubs de paret 
estructurada per a l’evacuació d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de 
l’estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVCU). Part 2: Guia per a 
l’avaluació de la conformitat. 

UNE EN 1455-1:2000. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació d’aigües 
residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Acrilonitril-
butadieno-estire (ABS). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 455-2:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Acrilonitril-
butadieno-estire (ABS). Part 2: Guia per a l’avaluació de la conformitat. 

UNE EN 1 456-1:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per al sanejament enterrat 
o aeri amb pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: Especificacions per a 
tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 519-1:2000. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Polietilè 
(PE). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 519-2:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Polietilè 
(PE). Part 2: Guia per a l’avaluació de la conformitat. 

UNE EN 1 565-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació d’aigües 
residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Barreges de 
copolímers d’estirè (SAN + PVC). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 565-2:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Barreges de 
copolímers d’estirè (SAN + PVC). Part 2: Guia per a l’avaluació de la conformitat. 

UNE EN 1 566-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació d’aigües 
residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) 
clorat (PVC-C). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 566-2:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. Poli (clorur 
de vinil) clorat (PVC-C). Part 2: Guia per a l’avaluació de la conformitat. 
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UNE EN 1636-3:1998. Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a l’evacuació 
i el sanejament sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats 
en resines de polièster insaturat (UP). Part 3: Accessoris. 

UNE EN 1 636-5:1998. Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a 
l’evacuació i el sanejament sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat (UP). Part 5: Aptitud de les juntes per a la seva 
utilització. 

UNE EN 1 636-6:1998. Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a 
l’evacuació i sanejament sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat (UP). Part 6: Pràctiques de instal·lació. 

UNE EN 1 852-1:1998. Sistemes de canalització en materials plàstics per al sanejament enterrat 
sense pressió. Polipropilè (PP). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema. 

UNE ENV 1 852-2:2001. Sistemes de canalització en materials plàstics per al sanejament 
enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 2: Guia per a l’avaluació de la conformitat. 

UNE EN 12 095:1997. Sistemes de canalització en materials plàstics. Brida per a sistemes 
d’evacuació d’aigües pluvials. Mètode d’assaig de resistència de brida. 

UNE ENV 13 801:2002. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l’evacuació 
d’aigües residuals (a baixa i a alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels edificis. 
Termoplàstics. Pràctica recomanada per a la instal·lació. 

UNE 37 206:1978. Manguetones de plom. 

UNE 53 323:2001 EX. Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics per a aplicacions 
amb i sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats en resines 
de polièster insaturat (UP). 

UNE 53 365:1990. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per a unions soldades, utilitzats per a 
canalitzacions subterrànies, enterrades o no, emprades per a l’evacuació i desaigües. 
Característiques i mètodes d’assaig. 

UNE 127 010:1995 EX. Tubs prefabricats de formigó en massa, formigó armat i formigó amb 
fibra d’acer, per a conduccions sense pressió. 

 

10.3.2. Condicions en la construcció 

La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals s’executarà amb subjecció al projecte, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director d’obra i 
del director d’execució de la obra. 

 

10.3.2.1. Execució dels punts de captació 

10.3.2.1.1. Vàlvules de desguàs 

El seu acoblament i la seva interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb femella 
i junta tòrica. Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, excepte les que siguin 
automàtiques o amb dispositiu incorporat a l’aixeta, i juntes de estanquitat per al seu acoblament 
a l’aparell sanitari. 
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Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer inoxidable, excepte en piques 
en les que seran necessàriament d’acer inoxidable. La unió entre reixeta i vàlvula es realitzarà 
mitjançant cargol d’acer inoxidable roscat sobre femella de llautó incerta al cos de la vàlvula. 

Al muntatge de vàlvules no es permetrà la manipulació de les mateixes, quedant prohibida la 
unió amb massillat. Quan el tub sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. 

 

10.3.2.1.2. Sifons individuals i bots sifònics 

Tant els sifons individuals com els bots sifònics seran accessibles en tots els casos i sempre des 
de el propi local en el que es trobin instal·lats. Els tancaments hidràulics no quedaran tapats o 
ocults per envà, forjats, etc., que dificultin o impossibilitin el seu accés i manteniment. Els bots 
sifònics encastats en forjats només es podran utilitzar en condicions ineludibles i justificades de 
disseny. 

Els sifons individuals portaran al fons un dispositiu de registre amb tap roscat i s’instal·laran el 
més aprop possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari o al mateix aparell sanitari, 
per a minimitzar la longitud de canonada bruta en contacte amb l’ambient. 

La distància màxima, en sentit vertical, entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó ha de ser 
igual o inferior a 60 cm, per a evitar la pèrdua del segell hidràulic. 

Quan s’instal·lin sifons individuals, es disposaran en ordre de menor a major altura dels 
respectius tancaments hidràulics a partir de l’embocadura a la baixant, on desembocaran els 
restants aparells aprofitant el màxim desnivell possible al desguàs de cada un d’ells. Així, el 
més pròxim a la baixant serà la banyera, després el bidet i finalment el o els lavabos. 

No es permetrà la instal·lació de sifons antisucció, ni qualsevol altre que pel seu disseny pugui 
permetre el buidat del segell hidràulic per sifonament. 

No es podran connectar desguassos procedents de cap altre tipus d’aparell sanitari a bots 
sifònics que recullin desguassos d’urinaris. 

Els bots sifònics quedaran tapats amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de 
tancament hermètic, estanca a l’aire i a l’aigua. 

La connexió dels ramals de desguàs al bot sifònic es realitzarà a una altura mínima de 20 mm i 
el tub de sortida com a mínim a 50 mm, formant així un tancament hidràulic. La connexió del 
tub de sortida a la baixant no es realitzarà a un nivell inferior al de la boca del bot per a evitar la 
pèrdua del segell hidràulic. 

El diàmetre dels bots sifònics serà com a mínim de 110 mm. 

Els bots sifònics portaran incorporada una vàlvula de retenció contra inundacions amb boia 
flotador i desmuntable per a accedir a l’interior. Així mateix, contaran amb un tap de registre 
d’accés directe al tub d’evacuació per a eventuals embussos i obstruccions. 

No es permetrà la connexió al sifó d’un altre aparell del desguàs d’electrodomèstics, aparells de 
bombeig o piques amb triturador. 
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10.3.2.1.3. Calderetes o cassoletes i claveguerons 

La superfície de la boca de la caldereta serà com a mínim un 50% major que la secció de la 
baixant a la que serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un solapament també mínim 
de 5 cm sota del enrajolat. Aniran proveïdes de reixetes, planes en el cas de cobertes transitables 
i esfèriques a les no transitables. 

Tant en les baixants mixtes com en les baixants de pluvials, la caldereta s’instal·larà en paral·lel 
amb la baixant, amb la finalitat de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació. 

Els claveguerons de recollida d’aigües pluvials, tant en cobertes, com en terrasses i garatges 
seran de tipus sifònic, capaces de suportar, de manera constant, càrregues de 100 kg/cm2

El clavegueró, en el seu muntatge, permetrà absorbir diferències d’espessors de terra, de fins 90 
mm. 

. El 
segellat estanc entre l’impermeabilitzen i el clavegueró es realitzarà mitjançant polsador 
mecànic tipus “brida” de la tapa del clavegueró sobre el cos del mateix. Així mateix, 
l’impermeabilitzant es protegirà amb una brida de material plàstic. 

El clavegueró sifònic es disposarà a una distància de la baixant inferior o igual a 5 m, i es 
garantirà que en cap punt de la coberta es supera una altura de 15 cm de formigó de pendent. El 
seu diàmetre serà superior a 1,5 vegades el diàmetre de la baixant al que desaigua. 

 

10.3.2.1.4. Canalons 

Els canalons, en general i llevat de les següents especificacions, es disposaran amb una pendent 
mínima del 0,5%, amb una lleugera pendent cap a l’exterior. 

Per a la construcció de canalons de zinc, es soldaran les peces en tot el seu perímetre, les 
abraçadores a les que es subjectarà la xapa, s’ajustaran a la forma de la mateixa i seran de 
platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima 
de 50 cm i anirà remeto al menys 15 mm de la línia de teules de l’aleró. 

En canalons de plàstic, es pot establir una pendent mínima del 0,16%. En aquests canalons 
s’uniran els diferents perfils amb manguito d’unió amb junta de goma. La separació màxima 
entre ganxos de subjecció no excedirà d’1 m, deixant espai per a les baixants i les unions, encara 
que en zones de neu aquesta distància es reduirà a 0,70 m. Tots els seus accessoris han de portar 
una zona de dilatació de al menys 10 mm. 

La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa vertical annexa, en el seu cas, es farà a 
través de clavegueró sifònic. 

 

10.3.2.2. Execució de les xarxes de petita evacuació 

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. 
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S’evitaran els canvis bruscos de direcció i s’utilitzaran peces especials adequades. S’evitarà 
l’enfrontament de dos ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. 

Es subjectaran mitjançant brides o ganxos disposats cada 700 mm per a tubs de diàmetre no 
superior a 50 mm i cada 500 mm per a diàmetres superiors. Quan la subjecció es realitzi a 
paraments verticals, aquests tindran un espessor mínim de 9 cm. Les abraçadores de penjats dels 
forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables per a donar la pendent adequada. 

En el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, aixafaments o fugues. 
Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids com guixos o morters. 

En el cas d’utilitzar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà 
rígida, evitant els morters i utilitzant en el seu lloc un cordó embre i la resta farcit d’asfalt. 

Els passos a través de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contra tub de 
material adequat, amb una folgança mínima de 10 mm, que es s’ataconarà amb massilla 
asfàltica o material elàstic. 

 

10.3.2.3. Execució de les baixants i les ventilacions 

10.3.2.3.1. Execució dels baixants 

Les baixants s’executaran de manera que quedin aplomats i fixats a l’obra, l’espessor dels quals 
no ha de ser menor de 12 cm, amb elements d’agafament mínims entre forjats. La fixació es 
realitzarà amb una abraçadora de fixació a la zona de l’embocadura, per a que cada tram del tub 
sigui autoportant, i una abraçadora de guiat a les zones intermèdies. La distància entre 
abraçadora ha de ser de 15 vegades el diàmetre, i podrà prendre’s la taula següent com a 
referència, per a tubs de 3 m: 

 

Les unions dels tubs i peces especials de les baixants de PVC es segellaran amb coles 
sintètiques impermeables de gran adherència deixant una folgança a la copa de 5 mm, encara 
que també es podrà realitzar la unió mitjançant junta elàstica. 

A les baixants de polipropilè, la unió entre canonada i accessoris, es realitzarà per soldadura en 
un dels seus extrems i junta lliscant (anell adaptador) per l’altre; montant-se la canonada a mitja 
carrera de la copa, amb la finalitat de poder absorbir les dilatacions o contraccions que es 
produeixin. 

Per als tubs i peces de gres es realitzaran juntes a endoll i cordó. S’envoltarà el cordó amb corda 
embre o un altre tipus d’empaquetadora similar. S’inclourà aquest extrem a la copa o endoll, 
fixant la posició deguda i apretant aquesta empaquetadora de manera que ocupi la quarta part de 
l’altura total de la copa. L’espai restant s’omplirà amb morter de ciment i sorra de riu en la 
proporció 1:1. Es retocarà aquest morter contra la peça del cordó, en forma de bisell. 

Per a les baixants de fusió, les juntes es realitzaran a endoll i cordó, farcit l’espai lliure entre 
copa i cordó amb una empaquetadora que es retocarà fins que deixi una profunditat lliure de 25 
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mm. Així mateix, es podran realitzar juntes per brides, tant en canonades normals com en peces 
especials. 

A les baixants, en qualsevol cas, es mantindran separats dels paraments, per a, per un costat 
poder efectuar futures reparacions o acabats, i per altre costat no afectar als mateixos per les 
possibles condensacions a la cara exterior de les mateixes. 

A les baixants que discorren vistes, sigui quin sigui el seu material de constitució, se’ls 
pressuposi un cert risc d’impacte, se’ls dotarà de l’adequada protecció que ho eviti dins del 
possible. 

En edificis de més de 10 plantes, s’interromprà la verticalitat de la baixant, amb la finalitat de 
disminuir el possible impacte de caiguda. La desviació ha de preveure’s amb peces especials o 
escuts de protecció de la baixant i l’angle de la desviació amb la vertical ha de ser superior a 
60º, amb la finalitat d’evitar possibles embussos. El reforçament es realitzarà amb elements de 
polièster aplicats “in situ”. 

 

10.3.2.3.2. Execució de les xarxes de ventilació 

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garantitzi 
la estanquitat permanent de la rematada entre impermeabilitzant i canonada. 

En les baixants mixtes o residuals, que vagin dotats de columna de ventilació paral·lela, aquesta 
es muntarà el més pròxim possible a la baixant; per a la interconnexió entre ambdues 
s’utilitzaran accessoris estàndard del mateix material de la baixant, que garantitzin l’absorció de 
les diferents dilatacions que es produeixin a les dues conduccions, baixant i ventilació. Dita 
interconnexió es realitzarà en qualsevol cas, en el sentit invers al del flux de les aigües, amb la 
finalitat d’impedir que aquestes penetrin a la columna de ventilació. 

Els passos a través de forjats es faran en idèntiques condicions que per a les baixants, segons el 
material del que es tracti. Igualment, dita columna de ventilació ha de quedar fixada a mur 
d’espessor no menor de 9 cm, mitjançant abraçadores, no menys de 2 per tub i amb distàncies 
màximes de 150 cm. 

La ventilació terciària es connectarà a una distància del tancament hidràulic entre 2 i 20 vegades 
el diàmetre de la canonada. Es realitzarà en sentit ascendent o en tot cas horitzontal per una de 
les parets del local humit. 

Les vàlvules d’aireació es muntaran entre l’últim i el penúltim aparell, i per sobre, d’1 a 2 m, del 
nivell del flux dels aparells. Es col·locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per 
pressió amb junta de cautxú o segellada amb silicona. 

 

10.3.2.4. Execució de claveguerons i col·lectors 

10.3.2.4.1. Execució de la xarxa horitzontal penjada 

L’entroncament amb la baixant es mantindrà lliure de connexions de desguàs a una distància 
igual o major que 1 m a ambdós costats. 
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Es situarà un tap de registre a cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s’instal·laran 
a la meitat superior de la canonada. 

En els canvis de direcció es situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 

La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible pel tipus de tub, sent: 

a) en tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 0,3 cm; 

b) en tubs de fusió, i per a tots els diàmetres, 0,3 cm. 

Encara que s’ha de comprovar la fletxa màxima citada, s’inclouran abraçadores cada 1,50 m, 
per a tot tipus de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 
cm. Aquestes abraçadores, amb les que es subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i 
disposaran de folre interior elàstic, sent regulables per a donar la pendent desitjada. Es 
disposaran sense apretar a les goles de cada accessori, establint d’aquesta manera els punts 
fixes; els restants suports seran lliscants i suportaran únicament la xarxa. 

Quan la generatriu superior del tub queda a més de 25 cm del forjat que la sustenta, tots els 
punts fixes d’ancoratge de la instal·lació es realitzaran mitjançant silletes o trapezis de fixació, 
per mitjà de tirants ancorats al forjat en ambdós sentits (aigües a dalt i aigües a baix) de l’eix de 
la conducció, amb la finalitat d’evitar el desplaçament de dits punts per vinclament del suport. 

En tots els casos s’instal·laran els absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades 
s’utilitzaran manguitos de dilatació o unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m. 

La canonada principal es prolongarà 30 cm des de la primera presa per a resoldre possibles 
obturacions. 

Els passos a través d’elements de fàbrica es faran amb contra tub d’algun material adequat, amb 
les folgances corresponents, segons s’ha indicat per a les baixants. 

 

10.3.2.4.2. Execució de la xarxa horitzontal enterrada 

La unió de la baixant a la arqueta es realitzarà mitjançant un manguito lliscant sorrejat 
prèviament i rebut a la arqueta. Aquest sorrejat permetrà ser rebut amb morter de ciment a la 
arqueta, garantint d’aquesta manera una unió estanca. 

Si la distància de la baixant a la arqueta de peu de baixant és llarga es col·locarà el tram de tub 
entre ambdues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d’aquest, per a impedir que 
funcioni com mènsula. 

Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 
materials i els seus tipus d’unió: 

a) per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant claudàtors de formigó en 
massa. 

b) per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o 
unió de diversos elements, les unions entre tubs seran de endoll o cordó amb junta de 
goma, o enganxat mitjançant adhesius. 
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Quan existeixi la possibilitat d’invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a 
aquesta, es prendran les mesures adequades per a impedir-ho com disposar malles de geotèxtil. 

 

10.3.2.4.3. Execució de les rases 

Les rases s’executaran en funció de les característiques del terreny i dels materials de les 
canalitzacions a enterrar. Es consideraran canonades més deformables que el terreny les de 
materials plàstics, i menys deformables que el terreny les de fusió, formigó i gres. 

Sense prejudici de l’estudi particular del terreny que pugui ser necessari, es prendran de manera 
general, les següents mesures. 

 

-Rases per a canonades de materials plàstics 

Les rases seran de parets verticals; la seva amplada serà el diàmetre del tub més 500 mm, i com 
a mínim de 0,60 m. 

La seva profunditat vindrà definida al projecte, sent funció de les pendents adoptades. Si la 
canonada discorrer sota calçada, s’adoptarà una profunditat mínima de 80 cm, des de la clau fins 
a la rasant del terreny. 

Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un llit de material granular (sorra/grava) o 
terra exempta de pedres d’un gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/ 10 cm. Es compactaran els 
laterals i es deixaran al descobert les unions fins a haver-se realitzat les proves d’estanquitat. El 
farcit es realitzarà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm del nivell superior en el que es 
realitzarà un últim abocament i la compactació final. 

La base de la rasa, quan es tracti de terrenys poc consistents, serà un llit de formigó en tota la 
seva longitud. L’espessor d’aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre d’ell anirà el llit descrit 
al paràgraf anterior. 

 

-Rases per a canonades de fusió, formigó i gres 

A més a més de les prescripcions donades per a les canonades de materials plàstics es compliran 
les següents. 

El llit de suport s’interromprà reservant uns nínxols a la zona on aniran situades les juntes 
d’unió. 

Una vegada situada la canonada, s’ompliran els flancs per a evitar que quedin buits i es 
compactaran els laterals fins al nivell del pla horitzontal que passa per l’eix del tub. S’utilitzarà 
farcit que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de diàmetre i tal que el material 
pulverulent, diàmetre inferior a 0,1 mm, no superi el 12 %. Es prosseguirà el farcit dels laterals 
fins a 15 cm per sobre del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La compactació de 
les capes successives es realitzarà per capes no superiors a 30 cm i s’utilitzarà material exempt 
de pedres de diàmetre superior a 1 cm. 
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-Protecció de les canonades de fusió enterrades 

En general es seguiran les instruccions donades per a les altres canonades en quant al seu 
enterrament, amb les prescripcions corresponents a les proteccions a prendre relatives a les 
característiques dels terrenys particularment agressius. 

Es definiran com a terrenys particularment agressius els que presentin algunes de les 
característiques següents: 

a) baixa resistivitat: valor inferior a 1.000 Ω x cm; 

b) reacció àcida: pH < 6; 

c) contingut en clorurs superior a 300 mg per kg de terra; 

d) contingut en sulfats superior a 500 mg per kg de terra; 

e) indicis de sulfurs; 

f) dèbil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV. 

En aquest cas, es podrà evitar la seva acció mitjançant l’aportació de terres químicament neutres 
o de reacció bàsica (per addició de calç), utilitzant tubs amb revestiments especials i utilitzant 
proteccions exteriors mitjançant fundes de film de polietilè. 

En aquest últim cas, s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm d’espessor i de diàmetre superior al tub de 
fusió. Com a complement, s’utilitzarà filferro d’acer amb recobriment plastificador i tires 
adhesives de film de PE d’uns 50 mm d’ample. 

La protecció de la canonada es realitzarà durant el seu muntatge, mitjançant un primer tub de PE 
que servirà de funda al tub de fusió i anirà col·locat al llarg d’aquest deixant al descobert els 
seus extrems i un segon tub de 70 cm de longitud, aproximadament, que farà de funda de la 
unió. 

 

10.3.2.4.4. Execució dels elements de connexió de les xarxes enterrades 

-Arquetes 

Si són fabricades “in situ” podran ser construïdes amb fàbrica de maó massís de mig peu 
d’espessor, arrebossada i brunyida interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó H-
100 de 10 cm d’espessor i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm d’espessor. 
L’espessor de les realitzades amb formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de 
goma per evitar el pas d’olors i gasos. 

Les arquetes clavegueró es cobriran amb reixeta metàl·lica recolzada sobre angulars. Quan 
aquestes arquetes clavegueró tinguin dimensions considerables, com en el cas de rampes de 
garatges, la reixeta plana serà desmuntable. El desguàs es realitzarà per un dels seus laterals, 
amb un diàmetre mínim de 110 mm, abocant a una arqueta sifònica o a un separador de greixos 
i fangs. 
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A les arquetes sifòniques, el conducte de sortida de les aigües anirà proveït d’un colze de 90º, 
sent l’espessor de la làmina d’aigua de 45 cm. 

Els trobaments de les parets laterals s’han de realitzar a mitja canya, per a evitar el depòsit de 
matèries sòlides a les cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l’entrada i la sortida 
mitjançant mitges canyes realitzades sobre llit de formigó formant pendent. 

 

-Pous 

Si són fabricats “in situ”, es construiran amb fàbrica de maó massís d’1 peu d’espessor que anirà 
arrebossada i brunyida interiorment. Es recolzarà sobre solera de formigó H-100 de 20 cm 
d’espessor i es cobrirà amb una tapa hermètica de ferro fos. Els prefabricats tindran unes 
prestacions similars. 

 

-Separadors 

Si són fabricats “in situ”, es construiran amb fàbrica de maó massís d’1 peu d’espessor que anirà 
arrebossada i brunyida interiorment. Es recolzarà sobre solera de formigó H-100 de 20 cm 
d’espessor i es cobrirà amb una tapa hermètica de ferro fos, practicable. 

En el cas de que el separador es construeixi en formigó, l’espessor de les parets serà com a 
mínim de 10 cm i la solera de 15 cm. 

Quan s’exigeixi per les condicions d’evacuació s’utilitzarà un separador amb dues etapes de 
tractament: a la primera es realitzarà un pou separador de fang, a on es dipositaran les matèries 
gruixudes, a la segona es farà un pou separador de greixos, caient al fons del mateix les matèries 
lleugeres. 

En tot cas, han d’estar dotats d’una eficaç ventilació, que es realitzarà amb tub de 100 mm, fins 
a la coberta de l’edifici. 

El material de revestiment serà inexpugnable puguent realitzar-se mitjançant materials ceràmics 
o vidriats. 

El conducte d’alimentació al separador portarà un sifó tal que la seva generatriu inferior estigui 
a 5 cm sobre el nivell de l’aigua al separador sent de 10 cm la distància del primer septe interior 
al conducte d’arribada. Aquests seran intocables sobresortint 20 cm del nivell d’olis i tenint, 
com a mínim, uns altres 20 cm d’altura mínima submergida. La seva separació entre sí serà, 
com a mínim, l’amplada total del separador de greixos. Els conductes d’evacuació seran de gres 
vidriat amb una pendent mínima del 3 % per facilitar una ràpida evacuació a la xarxa general. 
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10.3.2.5. Execució dels sistemes d’elevació i bombeig 

10.3.2.5.1. Dipòsit de recepció 

El dipòsit acumulador d’aigües residuals ha de ser de construcció estanca per a evitar la sortida 
de mals olors i estarà dotat d’una canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del 
d’escomesa i com a mínim de 80 mm. 

Tindrà, preferiblement, en planta una superfície de secció circular, per a evitar l’acumulació de 
dipòsits sòlids. 

Han de quedar un mínim de 10 cm entre el nivell màxim de l’aigua al dipòsit i la generatriu 
inferior de la canonada d’escomesa, o de la part més baixa de les generatrius inferiors de les 
canonades d’escomesa, per a evitar la seva inundació i permetre la circulació de l’aire. 

Es deixaran al menys 20 cm entre el nivell mínim de l’aigua en el dipòsit i el fons per a que la 
boca d’aspiració de la bomba estigui sempre submergida, encara que aquesta cota podrà variar 
segons requisits específics del fabricant. 

L’altura total serà de al menys 1 m, a la que s’haurà d’incloure la diferència de cota entre el 
nivell del terra i la generatriu inferior de la canonada, per a obtenir la profunditat total del 
dipòsit. 

Quan s’utilitzin bombes de tipus submergible, s’allotjaran a una fossa per a reduir la quantitat 
d’aigua que queda per sota de la boca d’aspiració. La mateixa forma podrà tenir el fons del tanc 
quan existeixin dues càmeres, una per a rebre les aigües (fossa humida) i una altre per a allotjar 
les bombes (fossa seca). 

El fons del tanc ha de tenir una pendent mínima del 25 %. 

El caudal d’entrada d’aire al tanc ha de ser igual al de la bomba. 

 

10.3.2.5.2. Dispositius d’elevació i control 

Les bombes tindran un disseny que garantitzi una protecció adequada contra les matèries sòlides 
en suspensió a l’aigua. 

Per a controlar la marxa i la parada de la bomba s’utilitzaran interruptors de nivell, instal·lats als 
nivells alt i baix respectivament. S’instal·larà a més a més un nivell d’alarma per sobre del 
nivell superior i un altre de seguretat per sota del nivell mínim. 

Si les bombes són dues o més, es multiplicarà proporcionalment el número d’interruptors. 
S’afegirà, a més a més un dispositiu per a alternar el funcionament de les bombes amb la 
finalitat de mantenir-les en igual estat d’ús, amb un funcionament de les bombes seqüencial. 

Quan existeixi risc de flotació dels equips, aquests es fixaran al seu allotjament per a evitar dit 
risc. En cas d’existència de fossa seca, aquesta disposarà d’espai suficient per a que hi hagi, al 
menys, 600 mm al voltant i per sobre de les parts o components que puguin necessitar 
manteniment. Igualment, se li dotarà de clavegueró de almenys 100 mm de diàmetre, ventilació 
adequada i il·luminació mínima de 200 lux. 
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Totes les connexions de les canonades del sistema de bombeig i elevació estaran dotades dels 
elements necessaris per a la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que 
contengui residus fecals no estarà integrat a l’estructura de l’edifici. 

A l’entrada de l’equip es disposarà una clau de tall, així com a la sortida i després de la vàlvula 
de retenció. No es realitzarà connexió alguna a la canonada de descàrrega del sistema. No es 
connectarà la canonada de descàrrega a la baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el 
col·lector de desguàs es farà sempre per gravetat. A la canonada de descàrrega no es col·locaran 
vàlvules d’aireació. 

 

10.3.2.6. Proves 

10.3.2.6.1. Proves d’estanquitat 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 en el propi aparell o 
en els altres connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i comprovació de 
tancaments hidràulics. 

No s’admetrà que quedi al sifó d’un aparell una altura de tancament hidràulic inferior a 25 mm. 

Les proves de buidat es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els caudals mínims 
considerats per a cada un d’ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta; no s’acumularà 
aigua a l’aparell en el temps mínim d’1 minut. 

A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per a garantir la seva estanquitat 
introduint aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts. 

Les arquetes i pous de registre es sotmetran a idèntiques proves omplint-los prèviament d’aigua 
i observant si s’adverteix o no un descens del nivell. 

Es controlaran al 100 % les unions, entroncaments i/o derivacions. 

 

10.3.2.6.2. Proves d’estanquitat total 

Les proves han de fer-se sobre el sistema total, d’una sola vegada o per parts podran segons les 
prescripcions següents. 

 

10.3.2.6.3. Prova amb aigua 

La prova amb aigua s’efectuarà sobre les xarxes d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. Per 
això, es taponaran tots els terminals de les canonades d’evacuació, excepte els de coberta, i 
s’omplirà la xarxa amb aigua fins a arrebossar. 

La pressió a la que ha d’estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 0,3 bar, 
ni superar el màxim d’1 bar. 
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Si el sistema tingués una altura equivalent més alta d’1 bar, s’efectuaran les proves per fases, 
subdividint la xarxa en parts en sentit vertical. 

Si es prova la xarxa per parts, es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per a detectar 
fugues. 

Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova, se li sotmetrà al mateix règim 
que a la resta de la xarxa d’evacuació. 

La prova es donarà per acabada només quan cap de les unions acusen pèrdua d’aigua. 

 

10.3.2.6.4. Prova amb aire 

La prova amb aire es realitzarà de manera similar a la prova amb aigua, excepte que la pressió a 
la que es sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. 

Aquesta prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant tres 
minuts. 

 

10.3.2.6.5. Prova amb fum 

La prova amb fum s’efectuarà sobre la xarxa d’aigües residuals i la seva corresponent xarxa de 
ventilació. 

S'ha d’utilitzar un producte que produeixi un fum espès i que, a més a més, tingui una forta olor. 

La introducció del producte es farà per mitjà de màquines o bombes i s’efectuarà a la part baixa 
del sistema, des de diferents punts si és necessari, per a inundar completament el sistema, 
després d’haver omplert amb aigua tots els tancaments hidràulics. 

Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es taponaran aquests 
amb la finalitat de mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. 

El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 Pa, per a les quals ha 
estat dissenyat, sense pèrdua d’estanquitat en els tancaments hidràulics. 

La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti presència de fum i olors a l’interior de 
l’edifici. 

 

10.3.3. Productes de construcció 

10.3.3.1. Característiques generals dels materials 

De manera general, les característiques dels materials definits per a aquestes instal·lacions 
seran: 

a) Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
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b) Impermeabilitat total a líquids i gasos. 

c) Suficient resistència a les càrregues externes. 

d) Flexibilitat per a poder absorbir els seus moviments. 

e) Llisor interior. 

f)  Resistència a la abrasió. 

g) Resistència a la corrosió. 

h) Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

 

10.3.3.2. Materials de les canalitzacions 

Conforme al ja establert, es consideren adequades per a les instal·lacions d’evacuació de residus 
les canalitzacions que tinguin les característiques específiques establertes a les següents normes: 

a) Canonades de fusió segons normes UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 

877:2000. 

b) Canonades de PVC segons normes UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

c) Canonades de polipropilè (PP) segons norma UNE EN 1852-1:1998. 

d) Canonades de gres segons norma UNE EN 295-1:1999. 

e) Canonades de formigó segons norma UNE 127010:1995 EX. 

 

10.3.3.3. Materials dels punts de captació 

10.3.3.3.1. Sifons 

Seran llisos i d’un material resistent a les aigües evacuades, amb un espessor mínim de 3 mm. 

 

10.3.3.3.2. Calderetes 

Podran ser de qualsevol material que reuneixi les condicions d’estanquitat, resistència i perfecte 
acoblament als materials de coberta, terrassa o pati. 

 

10.3.3.4. Condicions dels materials dels accessoris 

Compliran les següents condicions: 
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a) Qualsevol element metàl·lic o no que sigui necessari per a la perfecta execució d’aquestes 
instal·lacions reunirà en quant al seu material, les mateixes condicions exigides per a la 
canalització en que s’inserí. 

b) Les peces de fusió destinades a tapes, claveguerons, vàlvules, etc., compliran les condicions 
exigides per a les canonades de fusió. 

c) Les brides, presillas i altres elements destinats a la fixació de baixants seran de ferro 
metal·litzat o galvanitzat. 

d) Quan es tracti de baixants de material plàstic s’intercalarà, entre la abraçadora i la baixant, un 
manguito de plàstic. 

e) Igualment compliran aquestes prescripcions tots els ferraments que s’utilitzin a l’execució, 
tals com esglaons de pous, femelles i brides de pressió a les tapes de registre, etc. 

 

10.3.4. Manteniment i conservació 

Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s’ha de comprovar 
periòdicament l’estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fugues, l’existència 
d’olors i el manteniment de la resta d’elements. 

Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una disminució 
apreciable del caudal d’evacuació, o hi hagi obstruccions. 

Cada 6 mesos es netejaran els claveguerons de locals humits i cobertes transitables, i els bots 
sifònics. Els claveguerons i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, al menys, una 
vegada a l’any. 

Una vegada a l’any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes clavegueró i la 
resta de possibles elements de la instal·lació tals com pous de registre, bombes d’elevació. 

Cada 10 anys es procedirà a la neteja de arquetes de peu de baixant, de pas i sifòniques o abans 
si s’apreciessin olors. 

Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís. 

Es mantindrà l’aigua permanentment en els claveguerons, bots sifònics i sifons individuals per a 
evitar mals olors, així com es netejaran els de terrasses i cobertes. 

 

10.4. Instal·lacions elèctriques 

10.4.1. Condicions generals 

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 
condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions 
vigents referents a materials i prototips de construcció. 
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Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte del contracte, que es 
creguin necessaris per a acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i 
sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent que serà rebutjat el 
que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. 

Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció facultativa, no tenint el 
contractista dret a reclamació alguna per aquestes condicions exigides. 

Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran de manera esmerada, conforme a 
les bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d’acord amb el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció facultativa, 
no podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per a variar aquesta 
acurada execució ni la primaríssim qualitat de les instal·lacions projectades en quant als seus 
materials i mà d’obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

10.4.2. Canalitzacions elèctriques 

Els cables es col·locaran dintre de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, 
directament encastats en estructures, en l'interior de buits de la construcció, sota motlures, en 
safata o suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plans i Mesuraments. 

Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, haurien d'estar executats els elements 
estructurals que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, envans, etc. 
Excepte quan a l'estar previstes s’hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a 
l'executar l’obra prèvia, s'haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible la situació de les 
caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de 
forma convenient la naturalesa de cada element. 

 

10.4.2.1. Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els tubs protectors poden ser: 

o Tubs i accessoris metàl·lics. 
o Tub i accessoris no metàl·lics. 
o Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics). 

Els tubs es classifiquen segons el que es disposa en les normes següents: 

o UNE-EN 50.086-2-1: sistemes de tubs rígids. 
o UNE-EN 50.086-2-2: sistemes de tubs corbables. 
o UNE-EN 50.086-2-3: sistemes de tubs flexibles. 
o UNE-EN 50.086-2-4: sistemes de tubs enterrats. 

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no ha de ser inferior 
als declarats per al sistema de tubs. 
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La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fissures 
susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal·ladors o 
usuaris. 

Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions 
elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per als tubs enterrats, les 
dimensions es corresponen amb les indicades en la norma UNE-EN 50.086-2-4. Per a la resta 
dels tubs, les dimensions seran les establertes en la norma corresponent de les citades 
anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior. 

El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant. 

Pel que fa a la resistència a l’efecte del foc considerats en la norma particular per a cada tipus de 
tub, es seguirà l'establert per l'aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció 
(89/106/CEE). 

 

10.4.2.1.1. Tubs en canalitzacions fixes en superfície 

En les canalitzacions superficials, els tubs haurien de ser preferentment rígids i en casos 
especials es podran usar tubs corbables. Les seves característiques mínimes seran les indicades a 
continuació: 

 

 

 

10.4.2.1.2. Tubs en canalitzacions encastades 

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles, amb 
unes característiques mínimes indicades a continuació: 

 

- Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la 
construcció o canals protectores d’obra 

Les característiques mínimes dels tubs seran les següents: 
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- Tubs encastats en formigó o canalitzacions pre cablejades 

Les característiques mínimes dels tubs seran les següents: 

 

 

 

10.4.2.1.3. Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l’aire 

En les canalitzacions a l'aire, destinades a l’alimentació de màquines o elements de mobilitat 
restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal·lacions 
ordinàries seran les indicades a continuació: 
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Es recomana no utilitzar aquest tipus de instal·lació per a seccions nominals de conductor 
superiors a 16 mm2. 

 

10.4.2.1.4. Tubs en canalitzacions enterrades 

Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents: 

 

 

 

NA = no aplicables. 

Per a tubs embeguts en formigó aplicar 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplicar 
450 N i grau Normal; per a tubs en sòls pesats aplicar 750 N i grau Normal. 

Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues 
superiors lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell de tipus 
pedregós i dur i amb càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries. 
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10.4.2.1.5. Instal·lació 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a 
conduir, s’obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques 
mínimes segons el tipus de instal·lació. 

Per a l’execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les 
prescripcions generals següents: 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les 
arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

Els tubs aïllants rígids corbables en calent es podran acoblar entre si en calent, recobrint 
l’empalmament amb una cola especial quan es precisi una unió estanca. 

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel 
fabricant conforme a UNE-EN 50086-2-2. 

Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i 
que estiguin fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es 
considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El 
nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els 
conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors 
en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'empalmament o derivació. 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material 
aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les 
dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar amb comoditat tots els conductors 
que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub més gran més 
un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 
60 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, s'hauran 
d’utilitzar premsaestopes o ràcords adequats. 

En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es 
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el traçat 
de la seva instal·lació, preveient l’evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior 
dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l’ús d'una "T" de la qual un 
dels braços no s’empra. 

Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica 
haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és 
necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 
metres. 
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No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 

Quan els tubs s’instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents 
prescripcions: 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. 
Es disposaran fixacions d’una i altra part en els canvis de direcció, als empalmaments i a la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s’instal·len, corbant-se o usant 
els accessoris necessaris. 

En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 
extrems no seran superiors al 2 per 100. 

És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50 metres 
sobre el sòl, a fi de protegir-los d’eventuals danys mecànics. 

Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions: 

En la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les regates no posaran en 
perill la seguretat de les parets o sostres que es practiquin. Les dimensions de les regates seran 
suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d’1 centímetre d’espessor, com a 
mínim. Als angles, l’espessor d’aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres. 

No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 
inferiors. 

Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i 
revestiment, tubs que haurien de quedar recoberts per una capa de formigó o morter d’1 
centímetre d’espessor, com a mínim, a més del revestiment. 

En els canvis d’adreça, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" 
apropiats, però en aquest últim cas només s’admetran els proveïts de tapes de registre. 

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una 
vegada finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 
revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin en l'interior d'un allotjament tancat i 
practicable. 

En el cas d'utilitzar tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 
50 centímetres com a màxim, de terra o sostres i els verticals a una distància dels angles de 
cantonades no superior a 20 centímetres. 

 

10.4.2.2. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 

Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no 
perjudiquin les cobertes dels mateixos. 
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Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi 
pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos 
punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres. 

Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions de instal·lació que 
s’efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s’establirà 
una protecció mecànica complementària sobre els mateixos. 

S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la 
Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades el diàmetre 
exterior del cable. 

Els creuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part 
anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior 
de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s’efectuï per la part 
anterior d'aquella. 

Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així 
ho exigeixin, utilitzant a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà 
quedar assegurada amb l’ajuda de premsaestopes. 

Els empalmes i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de 
tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, 
l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari. 

 

10.4.2.3. Conductors aïllats enterrats 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats haurien d’anar 
sota tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1KV, s'establiran d'acord amb 
l’assenyala’t en la Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

 

10.4.2.4. Conductors aïllats directament encastats sobre estructures 

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables 
armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima de instal·lació i servei serà 
de -5ºC i 90ºC respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè). 

 

10.4.2.5. Conductors aïllats en l’interior de la construcció 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la condició 
que siguin no propagadors de la flama. 

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en 
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran 
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compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres 
d'aire. 

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades la ocupada pels cables o tubs, i la 
seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció 
d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres. 

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, 
tindran suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles. 

S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis direcció dels 
mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura. 

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció 
parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions. 

Els empalmes i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a elles les caixes de 
derivació adequades. 

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin 
penetrar en l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs 
exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua al 
efectuar la neteja dels terres, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc. 

 

10.4.2.6. Conductors aïllats sota canals protectores 

La canal protectora és un material de instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o 
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats 
seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals 
amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar 
mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, 
sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar 
empalmes de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes característiques 
mínimes indicades a continuació: 
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El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats en les normes 
UNE-EN 50.085. 

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries haurien de tenir unes característiques 
mínimes de resistència a l’impacta, de temperatura mínima i màxima de instal·lació i servei, de 
resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a 
les condicions de l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores 
de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 
50.085. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la seva continuïtat 
elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

 

10.4.2.7. Conductors aïllats sota motllures 

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motlures. Es 
podran utilitzar únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment humits 
o amb polseguera. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Les motllures compliran les següents condicions: 

o Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per 
elles als conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d’un conductor per 
ranura, admetent, no obstant això, col·locar diversos conductors sempre que 
pertanyin al mateix circuit i la ranura presenti dimensions adequades que ho permeti. 

o L’amplada de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 
6 mm2

Per a la instal·lació de les motllures es tindrà en compte: 

 seran, com a mínim de 6 mm. 
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o Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on 
contribueixen a la protecció mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, els 
angles de les ranures seran obtusos. 

o Les canalitzacions es podran col·locar al nivell del sostre o immediatament damunt 
dels roda peus. En absència d’aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a 
mínim, a 10 cm per sobre del sòl. 

o En el cas d’utilitzar roda ranures, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a 
1,5 cm per sobre del terra. 

o Quan no es puguin evitar creuaments d’aquestes canalitzacions amb les destinades a 
altres usos (aigua, gas, etc.), s’utilitzarà una motllura especialment concebuda per a 
aquests creuaments o preferentment un tub rígid encastat que sobresortirà per les 
dues parts del creuament. La separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, 
com a mínim d’1 cm en el cas d’utilitzar motllures especials per a l’encreuament i 3 
cm, en el cas d’utilitzar tubs rígids encastats. 

o Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de 
connexió amb cargol o sistemes equivalents. 

o Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers, 
tapisseries o qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a 
l’aire. 

o Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, ha d’assegurar-se que la 
paret està suficientment seca; en cas contrari, les motllures es separaran de la paret 
per mitjà d’un producte hidròfug. 

 

10.4.2.8. Conductors aïllats en safata o suport de safates 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament 
mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52. 

El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per 
immersió. L'amplària de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 en 
100 mm. La longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg 
la càrrega màxima admissible, en N/m, en funció de l'amplària i de la distància entre suports. 
Tots els accessoris, com colzes, canvis de plànol, reduccions, “T”, unions, suports, etc, tindran 
la mateixa qualitat que la safata. 

Les safates i els seus accessoris es subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferraments de 
suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran 
perfectament alineades amb els tancaments dels locals. 

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de 
soldadura, havent d’usar peces d’unió i cargols de cadmi. Per a les unions o derivacions de 
línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 
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10.4.2.9. Normes de instal·lació en presència d’altres canalitzacions no elèctriques 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran 
de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 
cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les 
canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura 
perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de 
pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar 
lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que 
es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els 
efectes d'aquestes condensacions. 

 

10.4.2.10. Accessibilitat a les instal·lacions 

Les canalitzacions haurien d'estar amatents de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i 
accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que 
mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot 
moment a reparacions, transformacions, etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com 
murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant 
protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la 
humitat. 

Les cobertes, tapes o embolcalls, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals com 
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o mullats, seran 
de material aïllant. 

 

10.4.3. Conductors 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s'indica en 
Memòria, Plans i Càlculs. 

 

10.4.3.1. Materials 

Els conductors seran dels següents tipus: 

o De 450/750 V de tensió nominal: 
 Conductor: de coure. 
 Formació: unipolar. 
 Aïllament: policlorur de vinil (PVC). 
 Tensió de prova: 2500 V. 
 Instal·lació: sota tub. 
 Normativa d’aplicació: UNE 21.031. 
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o De 0,6/1 kV de tensió nominal: 
 Conductor: de coure (o d’alumini, quan ho requereixin les 

especificacions del projecte). 
 Formació: uni-bi-tri-tetrapolars. 
 Aïllament: policlorur de vinil (PVC= o polietilè reticulat (XLPE). 
 Tensió de prova: 4000 V. 
 Instal·lació: a l’aire o en safata. 
 Normativa d’aplicació: UNE 21.123. 

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el 
seu coeficient de resistivitat a 20ºC serà del 98 % al 100 %. Aniran proveïts de bany de 
recobriment d'estany, que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil 
estanyat se li dóna la forma de cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del 
fil, a continuació d’això es submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidroclorhídric de 
1,088 de pes específic a una temperatura de 20ºC. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, 
després de la qual cosa no s'haurien d'apreciar punts negres en el fil. La capacitat mínima de 
l'aïllament dels conductors serà de 500 V. 

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 haurien d'estar constituïts per cable obtingut 
per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti. 

 

10.4.3.2. Dimensionament 

Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més 
desfavorable entre els següents criteris: 

o Intensitat màxima admissible: 

Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les intensitats nominals així 
establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord a les 
prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o les recomanacions 
del fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les condicions de la 
instal·lació. Pel que fa a coeficients de sobre dimensionament de la càrrega, s'haurien de tenir 
presents les Instruccions ITC-BT-44 per a receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors 
de motor. 

o Caiguda de tensió en servei: 

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre 
l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de la tensió nominal 
en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als altres usos, considerant 
alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per a la derivació 
individual la caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5 %. El valor de la caiguda de 
tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, de 
manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a 
ambdues. 

o Caiguda de tensió transitòria: 
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La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors no ha de provocar condicions 
que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors, parpelleig d'enllumenat, 
etc. 

La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1, en 
funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en 
l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC-BT-18, 
en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per 
les mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el 
que assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia. 

 

10.4.3.3. Identificació de les instal·lacions 

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus 
circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al 
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que 
presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per 
a un conductor de fase el seu canvi posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color 
blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de 
fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi el seu canvi posterior a neutre, s'identificaran 
pels colors marró, negre o gris. 

 

10.4.3.4. Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 

Les instal·lacions haurien de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors 
indicats en la taula següent: 

 

 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi 
durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, sent U la tensió 
màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 
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Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels 
circuits en que aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que 
presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes. 

 

10.4.4. Caixes d’empalmament 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material 
plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i 
protegides contra l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar 
amb comoditat tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual, 
almenys, a una vegada i mitja el diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o 
diàmetre de la caixa serà de almenys 80 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels 
tubs en les caixes de connexió, s'haurien d'emprar premsaestopes adequats. En cap cas es 
permetrà la unió de conductors, com empalaments o derivacions per simple doblegament o 
enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de 
connexió. 

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'empalmament i de derivació, 
mitjançant contrafemelles i virolles. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total 
de fils de rosca a fi de que el virolla pugui ser perfectament atapeït contra l'extrem del conducte, 
després de la qual cosa s'estrenyerà la contrafemella per posar fermament el virolla en contacte 
elèctric amb la caixa. 

Els conductes i caixes es subjectaran per mitjà de perns de fiador en totxo buit, per mitjà de 
perns d'expansió en formigó i totxo massís i claus Split sobri metall. Els perns de fiador de tipus 
cargol s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la 
instal·lació, i els perns d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i 
capaços de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es faran servir claus com mitjà de subjecció 
de caixes o conductes. 

 

10.4.5. Mecanismes i preses de corrent 

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit on estiguin col·locats sense 
donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de tornar 
a una posició intermèdia. Seran de tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces 
de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir de 65ºC en cap de les seves parts. La 
seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i 
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva 
intensitat i tensions nominals, i estaran provats a una tensió de 500 a 1.000 volts. 

Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió 
nominals de treball i disposaran, com norma general, totes elles de posada a terra. 

Tots ells aniran instal·lats en l'interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a 
l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellidora. 
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En el cas que existeixin dos mecanismes junts, els dos s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual 
haurà d'estar dimensionada suficientment per a evitar falsos contactes. 

 

10.4.6. Aparellatge de comandament i protecció 

10.4.6.1. Quadres elèctrics 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats 
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica 
Internacional (*CEI). 

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La 
protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons 
s'indica en el projecte, mitjançant la utilització d'interruptors diferencials de sensibilitat 
adequada, segons ITC-BT-24. 

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de 
tensió i freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal. 

Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat, 
ensamblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de 
perfils laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa 
d'acer de fort espessor, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no 
inflamable. 

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, 
amb la part frontal transparent. 

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neoprè o material similar, per 
evitar l'entrada de pols. 

Tots els cables s'instal·laran dintre de canaleta proveïda de tapa desmuntable. Els cables de 
força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de 
comandament i control. 

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància 
mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la 
quarta part de la dimensió de l'aparell en la direcció considerada. 

La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la 
col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres 
estaran dissenyats per a poder ser ampliats per ambdós extrems. 

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament 
(polsadors, interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part 
frontal dels quadres. 
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Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel frontal. El 
cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de les entrades 
dels cables des de l'exterior. 

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà 
d'una imprimació a base de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color 
que s'especifiqui en els Mesuraments o, en el seu defecte, per la Direcció Tècnica durant el 
transcurs de la instal·lació. 

La construcció i disseny dels quadres haurien de proporcionar seguretat al personal i garantir un 
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 

o Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionaments o manteniment 
estant el quadre en servei, no tindran peces en tensió al descobert. 

o El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de 
curtcircuit (kA) segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments. 

 

10.4.6.2. Interruptors automàtics 

En l'origen de la instal·lació i el més prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es 
col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor 
general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun 
dels circuits que parteixen d'aquest quadre. 

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es 
farà amb interruptors magneto tèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall 
per a la protecció de sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció de 
curtcircuits. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen 
d'aquests, així com en els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a 
secció, condicions de instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant 
això, no s'exigeix instal·lar dispositius de protecció en l'origen d'un circuit en que es presenti 
una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada 
per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de posició. 
L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. 
L'accionament serà manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari 
per necessitats d'automatisme. Portaran inscrites la intensitat i tensió nominals de funcionament, 
així com el signe indicador de la seva desconnexió. 

L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats 
aigües a baix, després d'ell. 

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa. 
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10.4.6.3. Fusibles 

Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin 
instal·lats en circuits de protecció de motors. 

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta capacitat de 
ruptura i d'acció ràpida. 

Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal manera que no es 
pugui projectar metall al fondre’s. Duran inscrites la intensitat i tensió nominals de treball. 

No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill 
d’accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base. 

 

10.4.6.4. Interruptors diferencials 

L’interruptor diferencial és el dispositiu encarregat de detectar qualsevol corrent derivat a terra 
en un fallida d’aïllament i provocar la immediata desconnexió del circuït per evitar un possible 
accident elèctric. 

Des del punt de vista de la protecció personal, els accidents elèctrics relacionats amb 
l’electrocució es poden classificar en dos grups funcionals, que es denominen: 

o Contactes elèctrics directes. 
o Contactes elèctrics indirectes. 

Els contactes elèctrics directes són els que es produeixen quan una persona toca una o varies 
parts actives d’una instal·lació elèctrica. Una parta activa en una instal·lació elèctrica és aquell 
material que en condicions normals de funcionament està recorregut per el corrent elèctric i que 
presenta o pot presentar una diferència de potencial respecte una altre part activa o amb relació a 
terra. Exemples de parts actives d’una instal·lació elèctrica són: un conductor pelat, un born de 
connexió nu, un embarrat, entre d’altres. 

Un contacte elèctric indirecte és el que es produeix quan una persona toca una massa (carcassa 
metàl·lica) que s’ha posat accidentalment sota tensió. Imaginem un electrodomèstic, per 
exemple una rentadora. En condicions normals si es toca la carcassa no passa absolutament res. 
Tot i així, si un conductor de fase o una bobina del motor o qualsevol altre element amb tensió 
de la rentadora contacta amb la carcassa d’aquesta i en aquest moment es toca, s’estarà produint 
un contacte indirecte. 

 

10.4.6.4.1. Protecció contra contactes directes 

La protecció contra contactes directes s’assegurarà adoptant les següents mesures: 

 

- Protecció per aïllament de les parts actives 
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Les parts actives haurien d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que 
destruint-lo. Aquest ha de ser capaç de conservar les seves propietats al llarg del temps i limitar 
el corrent de contacte a un valor no superior a 1 mA. La resistència del cos serà considerada 
com de 2500 Ω. 

 

- Protecció per mitjà de barreres i embolcalls 

Les parts actives han d'estar situades en l'interior dels embolcalls o darrere de barreres que 
posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten 
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s’adoptaran 
precaucions apropiades per a impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts 
actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de 
ser tocades voluntàriament. 

Les superfícies superiors de les barreres o embolcalls horitzontals que són fàcilment accessibles, 
han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

Les barreres o embolcalls han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat 
suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts 
actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir els embolcalls o treure’n parts, no s’ha de 
permetre més que: 

o Amb l’ajuda d’una clau o d’una eina. 
o Després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o 

aquests embolcalls, no podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a 
col·locar les barreres o els embolcalls. 

o Si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de 
protecció IP2X o IPXXB, que no pugui ser extreta més que amb l’ajuda d’una clau o 
d’una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts actives. 

 

- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual 

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de 
protecció contra els contactes directes. 

L’ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, amb un valor de corrent diferencial de 
funcionament assignat sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com mesura de protecció 
complementària en cas de fallada d’altra mesura de protecció contra els contactes directes o en 
cas d’imprudència dels usuaris. 

 

10.4.6.4.2. Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà mitjançant "tall automàtic de 
l’alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l’aparició d'una fallada, que 
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una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com 
resultat un risc. La tensió límit convencional és de 50 V, valor eficaç en corrent altern i en 
condicions normals (locals secs), i de 24 V en locals humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt 
neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 

Es complirà la següent condició: 

𝑅𝑅𝑎𝑎 · 𝐼𝐼𝑎𝑎 ≤ 𝑈𝑈 

On: 

Ra: és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses 
(Ω). 

Ia: és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció (A). Quan el 
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-
residual assignat.  

U: és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24 V). 

 

10.4.6.5. Seccionadors 

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, totes dues independents de 
l’acció de l’operador. 

Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d’obrir i tancar el corrent 
nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 

 

10.4.6.6. Embarrats 

L’embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la secció de 
les fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de poder ser seccionada a l'entrada del quadre. 

Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per a suportar la intensitat 
de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que s’especifiquin en memòria i plànols. 

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per a proporcionar la 
posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si 
els hagués, els conductors de protecció dels cables en sortida. 

 

10.4.6.7. Premsaestopes i etiquetes 

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida. 
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Es proveiran premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els 
premsaestopes seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables 
sense armar. 

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre mitjançant 
nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de 
forma indeleble i fàcilment llegible. 

En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d’identificació dels circuits, constituïdes per 
plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons 
negre mat i rètols i zones d’estampació en alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol 
solució per al material de les etiquetes, el seu suport i la impressió, amb la condició de que sigui 
duradora i fàcilment llegible. 

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d’altura sobre 
fons blanc. 

 

10.4.7. Receptors d’enllumenat 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 
60598. 

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d’excedir de 5 
kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar 
entroncaments intermedis i l’esforç haurà de realitzar-se sobre un element distint del born de 
connexió. 

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, 
haurien de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de 
manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

L’ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva 
ubicació estigui fora del volum d’accessibilitat o quan s’instal·lin barreres o embolcalls 
separadors. 

En instal·lacions d’il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els quals 
funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'haurien de prendre les mesures 
necessàries per a evitar la possibilitat d’accidents causats per il·lusió òptica originada per 
l’efecte estroboscòpic. 

Els circuits d'alimentació estaran previstos per a transportar la càrrega deguda als propis 
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a receptors 
amb llums de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltamperes serà de 1,8 vegades la 
potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà 
la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la secció 
dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui major o igual a 0,9 i si 
es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als llums i els corrents 
d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el 
qual resulti. 
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En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de 
potència fins a un valor mínim de 0,9. 

En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (per exemple 12 V) s'ha de preveure la 
utilització de transformadors adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra 
curtcircuits i sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de 
sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s’aplicarà el disposat en la norma UNE-EN 50.107. 

 

10.4.8. Receptors a motors 

Els motors han d’instal·lar-se de manera que l’aproximació a les seves parts en moviment no 
pugui ser causa d’accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment 
combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes. 

Els conductors de connexió que alimenten a un solo motor han d'estar dimensionats per a una 
intensitat del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió que 
alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma 
del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena 
càrrega de tots els altres. 

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves 
fases, devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, 
el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb arrencador 
estrella-triangle, s’assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estrella com en triangle. 

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de 

l’alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la 
tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-
45. 

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir 
efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables al 
funcionament d'altres receptors o instal·lacions. 

En general, els motors de potència superior a 0,75 kilowatts han d'estar proveïts de reòstats 
d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període 
d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les 
característiques del motor indicades en la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre 
següent: 

o De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5. 
o De 1,5 kW a 5 kW: 3,0. 
o De 5 kW a 15 kW: 2. 
o Més de 15 kW: 1,5. 

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la 
xarxa corresponents a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes 
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de 230 V entre fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà 
sempre possible efectuar una arrencada en estrella-triangle del motor. 

Els motors haurien de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l’assignació 
de potència a les diverses grandàries de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les 
normes UNE, DIN i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 
20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324. 

Per a la instal·lació en el terra s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de 
suport, un extrem d’eix lliure i carcassa amb potes. Per a muntatge vertical, els motors portaran 
coixinets previstos per a suportar el pes del rotor i de la corriola. 

La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors 
haurien de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i 
contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d’1 mm, protecció contra esquitxades 
d'aigua provinent de qualsevol direcció), excepte per a instal·lació a la intempèrie o en ambient 
humit o polsegós i dintre d’unitats de tractament d'aire, on es faran servir motors amb classe de 
protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció 
contra dipòsits de pols, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció). 

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de 
superfície. Tots els motors haurien de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un 
increment màxim de temperatura de 80ºC sobre la temperatura ambient de referència de 40ºC, 
amb un límit màxim de temperatura del debanament de 130ºC. 

El diàmetre i longitud de l’eix, les dimensions de les xavetes i l’altura de l’eix sobre la base 
estaran d'acord a les recomanacions IEC. 

La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les que s’indiquen a 
continuació: 

o Carcassa: de ferro colat d’alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de 
refrigeració. 

o Estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret 
contacte amb la carcassa per a disminuir la resistència tèrmica al pas de el calor cap 
a l’exterior de la mateixa. La impregnació del bobinatge per l’aïllament elèctric 
s’obtindrà evitant la formació de bombolles i haurà de resistir les sol·licitacions 
tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès. 

o Rotor: format per un paquet rasurat de xapa magnètica, on s’allotjarà el debanat 
secundari en forma de gàbia d’aliatge d’alumini, simple o doble. 

o Eix: d’acer dur. 
o Ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d’alumini fos, solidari amb el 

rotor, o de plàstic injectat. 
o Rodaments: d’esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaces de 

suportar lleugeres embranzides axials en els motors d’eix horitzontal (se seguiran les 
instruccions del fabricant en quant a marca, tipus i quantitat de greix necessari per a 
la lubricació i la seva durada). 

o Caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d’orificis roscats 
amb premsaestopes. 
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Per a la correcta selecció d’un motor, que sigui per a servei continu, s'haurien de considerar tots 
i cadascun dels següents factors: 

o Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per 
transmissió. 

o Velocitat de rotació de la màquina accionada. 
o Característiques de l’escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència). 
o Classes de protecció ( IP 44 o IP 54). 
o Classes d’aïllament (B o F). 
o Forma constructiva. 
o Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del 

mar del lloc d’emplaçament. 
o Moment d’inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de 

rotació del motor. 
o Corba del parell resistent en funció de la velocitat. 

Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 
5% en més o menys. Si s’han de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l’esmenta’t 
valor, la potència del motor haurà de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte que, a 
més, disminuirà també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió. 

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, s'haurà de comprovar que la resistència 
d'aïllament del bobinatge estatòric sigui superior a 1,5 MΩ. En cas que sigui inferior, el motor 
serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions 
del fabricant, o substituït per un altre. 

El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada. 

En cas d’acoblament d’equips (com ventiladors) per mitjà de corrioles i corretges trapezoïdals, 
el nombre de pols del motor s’escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del 
motor i del ventilador sigui inferior a 2,5. 

Tots els motors tindran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma 
indeleble, en la qual apareixeran, almenys, les següents dades: 

o Potència de motor. 
o Velocitat de rotació. 
o Intensitat de corrent a la(es) tensió(ns) de funcionament. 
o Intensitat d’arrencada. 
o Tensió(ns) de funcionament. 
o Nom del fabricant i model. 

 

10.4.9. Posades a terra 

Les posades a terra s’estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, 
puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les 
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics 
utilitzats. 
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La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, per 
una banda del circuit elèctric o per una banda conductora no pertanyent al mateix, mitjançant 
una presa de terra amb un elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats en el sòl. 

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt 
d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial 
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de 
descàrrega d’origen atmosfèric. 

L’elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que: 

El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de 
funcionament de la instal·lació i es mantingui d’aquesta manera al llarg del temps. 

Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment 
des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 

La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions 
esperades d’influències externes. 

Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts 
metàl·liques. 

 

10.4.9.1. Unions a terra 

10.4.9.1.1. Preses de terra 

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

o Barres, tubs. 
o Platines, conductors nus. 
o Plaques. 
o Anells o malles metàl·liques constituïts per elements anteriors o les seves 

combinacions. 
o Armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures pretensades. 
o Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 
segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible 
pèrdua d’humitat del terra, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la 
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 
m. 
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10.4.9.1.2. Conductors de terra 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurien de respectar els valors 
indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de 
protecció. 

 

 

 

Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d’extremar-se 
la cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les 
connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 

 

10.4.9.1.3. Borns de posades a terra 

En tota instal·lació de posada a terra s'ha de preveure un born principal de terra, al que s’han 
d’unir els conductors següents: 

o Els conductors de terra. 
o Els conductors de protecció. 
o Els conductors d’unió equipotencial principal. 
o Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 

S'ha de preveure sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat 
amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de 
ser mecànicament segur i ha d’assegurar la continuïtat elèctrica. 

 

10.4.9.1.4. Conductors de protecció 

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb 
el born de terra, amb la finalitat d’assegurar la protecció contra contactes indirectes. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 
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En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització 
d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de: 

*2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 

*4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 

Com conductors de protecció es poden utilitzar: 

o Conductors en els cables fotoconductors. 
o Conductors aïllats o nus que posseeixin un embolcall comú amb els conductors 

actius. 
o Conductors separats nus o aïllats. 

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir 
amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció. 

 

10.4.10.   Inspeccions i proves en fàbrica 

L’aparellatge es sotmetrà en fàbrica a una sèrie d’assajos per comprovar que estan lliures de 
defectes mecànics i elèctrics. 

En particular es faran almenys les següents comprovacions: 

o Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que 
tindrà un valor de almenys 0,50 MΩ. 

o Es farà una prova de rigidesa dielèctrica, que s’efectuarà aplicant una tensió igual a 
dues vegades la tensió nominal més 1000 V, amb un mínim de 1500 V, durant 1 
minut a la freqüència nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells 
d’interrupció tancats i els curtcircuits instal·lats com en servei normal. 

o S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament 
mecànic de totes les parts mòbils. 

o Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen 
correctament. 

o Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats 
pel fabricant. 

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la 
mateixa. 

Quan s’exigeixin els certificats d’assaig, la EIM enviarà els protocols d’assaig, degudament 
certificats pel fabricant, a la DO. 



420 
 

10.4.11.   Control 

Es realitzaran tots els anàlisi, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb 
els materials, elements o parts de la instal·lació que ordeni el tècnic Director de la mateixa, sent 
executats en laboratori designant la direcció, a càrrec del contractant. 

Abans de la seva utilització en l’obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les 
seves característiques tècniques, així com les de la seva posada en obra, seran reconeguts pel 
tècnic Director o persona en la qual aquest delegui, sense l’aprovació del qual no es podrà 
procedir a la seva utilització. Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres 
defectes no s’estimin admissibles pel tècnic mencionat, hauran de ser retirats immediatament. 
Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic 
Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no apreciat 
anteriorment, havent si es necessari, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb ells. Per 
tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels materials no 
cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals s’hagin emprat. 

 

10.4.12.    Seguretat 

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les 
normes NTE, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat: 

Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l’execució de la mateixa 
com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la 
inexistència d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació. 

En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris. 

S'utilitzaran guants i eines aïllants. 

Quan s’usin aparells o eines elèctriques, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, 
estaran dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V 
mitjançant transformadors de seguretat. 

Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció, 
seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de 
maniobrar-lo. 

No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d’haver comprovat que no existeixi perill 
algun. 

En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, 
usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l’ús innecessari d'objectes de metall o articles 
inflamables; portaran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense 
ferralla ni claus en les soles. 

Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d’obligat compliment 
relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin 
d'aplicació. 
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10.4.13.    Neteja 

Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de 
qualsevol material que es pugui haver acumulat durant el curs de l’obra en el seu interior o a 
l'exterior. 

 

10.4.14.    Manteniment 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d’avaries o per a 
efectuar modificacions en la mateixa, haurien de tenir-se en compte totes les especificacions 
ressenyades en els apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés 
d'una instal·lació nova. 

S’aprofitarà l’ocasió per a comprovar l’estat general de la instal·lació, substituint o reparant 
aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques similars als 
reemplaçats. 

 

10.4.15.    Criteris de medició 

Les unitats d’obra seran mesurades conforme allò especificat en la normativa vigent, o bé, en el 
cas que aquesta no sigui suficientment explícita, en la forma ressenyada en el Plec Particular de 
Condicions que els sigui d'aplicació, o fins i tot tal com figurin aquestes unitats en l’estat de 
mesuraments del Projecte. A les unitats mesurades se’ls aplicaran els preus que figurin en el 
Pressupost, en els quals es consideren inclosos tots les despeses de transport, indemnitzacions i 
el import dels drets fiscals amb els quals es trobin gravats per les diferents Administracions, a 
més de les despeses generals del contractant. 

Si hagués necessitat de realitzar alguna unitat d’obra no compresa en el Projecte, es formalitzarà 
el corresponent preu contradictori. 

Els cables, safates i tubs es mesuren per unitat de longitud (metre), segons tipus i dimensions. 

En el mesurament s’entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (grapes, 
terminals, borns, premsaestopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d’obra per al transport 
en l'interior de l’obra, muntatge i proves de recepció. 

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connectades. 

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de 
control, etc) serà efectuada pel subministrador del mateix element receptor. 

El transport dels materials en l'interior de l’obra estarà a càrrec de la EIM. 
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11. ANNEX 3:  Plànols 

 

Els plànols utilitzats per l’elaboració del projecte són: 

1- Planta situación 
2- Secció transversal 
3- Planta de les diferents plantes 
4- Distribució de les plantes 
5- Instal·lació subministrament d’aigua 
6- Instal·lació aigua gris, sanejament i pluvials 
7- Instal·lació radiadors 
8- Instal·lació multisplits 
9- Instal·lació fan-coils 
10- Instal·lació bomba de calor aire-aigua, terra radiant i producción d’ACS 
11- Instal·lació bomba de calor geotérmica i terra radiant 
12- Planta instal·lació d’enllaç elèctric 
13- Planta instal·lació d’enllaç elèctric (2) 
14- Alçat instal·lació d’enllaç elèctric 
15- Distribució eléctrica interior 
16- Distribució eléctrica exterior 
17- Esquema unifilar elèctric 
18- Distribució domòtica 
19- Esquema quadre domòtic 
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