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Resum 

El present projecte està destinat a dissenyar i dimensionar les instal·lacions per a la reforma de l’antiga 

casa-fàbrica CAN 60 per a ús com equipament municipal per l’Ajuntament de Barcelona. 

Les instal·lacions objecte del projecte seran les instal·lacions de sanejament, aigua sanitària, 

electricitat, protecció contra incendis, climatització i producció solar fotovoltaica. Es farà menció a 

altres instal·lacions presents en l’edifici com poden ser les de telecomunicacions o la instal·lació de 

geotèrmia però no es farà el seu dimensionament ni càlculs ja que no són objecte del present projecte.  

Les instal·lacions han estat dimensionades i calculades sempre complint la normativa vigent aplicable 

en cada cas. 

El treball es dividirà en memòria, documentació gràfica i pressupost. Apart, també s’inclouran annexes 

en els quals s’exposaran els càlculs realitzats de les instal·lacions. 

L’empresa Valeri Consultors ha autoritzat la utilització dels plànols del treball, els quals seran usats al 

projecte executiu real de la empresa. 
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Resumen 

El presente proyecto está destinado a diseñar y dimensionar las instalaciones para la reforma de la 

antigua casa-fábrica CAN 60 para uso de equipamiento municipal para el ayuntamiento de Barcelona. 

Las instalaciones objeto del proyecto serán las instalaciones de saneamiento, agua sanitaria, 

electricidad, protección contra incendios, climatización y producción solar fotovoltaica. Se hará 

mención a otras instalaciones presentes en el edificio como pueden ser las de telecomunicaciones o 

las instalaciones de geotermia pero no es realizará su dimensionamiento al no ser objeto del presente 

proyecto. 

Las instalaciones han sido dimensionadas siempre cumpliendo la normativa vigente aplicable en cada 

caso.     

El trabajo se va a dividir en memoria, documentación gráfica y presupuesto. Aparte, también va a 

incluir anexos en los cuales se expondrán los cálculos realizados de las instalaciones. 

La empresa Valeri Consultors ha autorizado la utilización de los planos del trabajo, los cuales serán 

usados en el proyecto ejecutivo real de la empresa. 
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Abstract 

The present project is intended to design and size the facilities for the renovation of the old house-

factory CAN 60 for the usage of municipal equipment for the City of Barcelona. 

The facilities that are the object of the project will be sanitation, sanitary water, electricity, fire 

protection, air conditioning and photovoltaic solar production. Mention will be made of other facilities 

present in the building, such as telecommunications or geothermal facilities, but their dimensioning 

will not be carried out since they are not the object of this project. 

The installations have been dimensioned always complying with the current regulations applicable in 

each case. 

The work will be divided into memory, graphic documentation and budget. In addition, it will also 

include annexes in which the calculations made of the facilities will be presented. 

The company Valeri Consultors has authorized the use of the work plans, which will be used in the real 

executive project of the company. 
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Prefaci 

Origen del treball 

L’edifici de Can Seixanta s’inclou dins la tipologia de Cases-fàbrica del barri del Raval.  

Les cases-fàbrica són edificacions en les quals es combinen els usos industrials i residencial, i són 

testimoni dels orígens de la industrialització a Catalunya. Aquest tipus de construccions varen proliferar 

al barri del Raval des de finals dels segles XVIII i fins bona part del segle XIX. 

Actualment és de titularitat pública (Ajuntament de Barcelona) i és la primera edificació que ha de viure 

una restauració exemplar per posar en valor aquesta tipologia, adaptant la seva funcionalitat a noves 

necessitats.  

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per preservar el valor patrimonial d’un conjunt de 26 

cases-fàbrica i fàbriques construïdes al barri del Raval, al districte Ciutat Vella. En aquest sentit s’ha 

aprovat la “Modificació del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de 

Ciutat Vella per a incorporar el Patrimoni Industrial del Raval (fàbriques i cases-fàbrica)”, aprovada 

inicialment a Comissió de Govern el dia 22 de juny de 2017, que preveu protegir els immobles com a 

elements industrials d’interès patrimonial mitjançant la catalogació com a nivell B o C. En el cas que 

ens ocupa, es proposa catalogar el conjunt de “Can Seixanta” amb un nivell de protecció C (Bé d’Interès 

Urbanístic). 

L’any 1833 el promotor Magí Tarruella va edificar la finca configurant el recinte industrial de la casa-

fàbrica Tarruella –popularment conegut com “Can Seixanta”– per acollir una indústria del ram tèxtil. A 

mitjans del segle XIX l’edifici va ser objecte d'una intervenció d'ampliació destinada a usos residencials. 

A finals del XIX la voluntat de les intervencions es va mantenir en l'entorn fabril, afegint espais de treball 

en la zona del pati central i reparant els danys produïts per un incendi en una de les naus. A partir del 

segle XX es localitzen tres fases en que es realitzen remuntes, compartimentacions i construccions de 

baixa qualitat i que rarament responen a projectes arquitectònics concrets i normatius.  

 

Motivació 

La principal motivació per realitzar el treball de final de grau sobre aquest projecte és el fet d’haver 

participat en el projecte real que s’ha realitzat per part de l’empresa Valeri Consultors. Ha estat el 
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primer projecte gran en el qual he participat des l’inici i em sento molt involucrat en la seva realització. 

Vaig començar treballant en el projecte bàsic, el qual es va realitzar els mesos d’octubre a novembre 

de l’any 2018 i actualment estem realitzant el projecte executiu, el qual serà entregat a finals de juny.  

Aquest treball és un recull de la meva intervenció en el projecte real, realitzant algunes modificacions 

ja que, tot i que pensàvem que les dates d’entrega del projecte executiu i la meva entrega del treball 

de final de grau coincidirien, el projecte real s’ha anat endarrerint degut a motius arquitectònics i 

arqueològics que compliquen la fenia dels arquitectes i ens impedeixen a la ingeriria avançar al ritme 

que teníem pensat.  

Hi ha hagut dos principals impediments que han endarrerit el projecte. Per una banda, després de 

realitzar uns estudis amb tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha descobert una antiga carbonera. 

De la carbonera s’ha volgut conservar una part, que es protegirà amb un tancament de vidre a la planta 

soterrani (veure plànols), per la qual cosa es varen haver de modificar els plànols originals. 

L’altre trava a la que ens vàrem enfrontar varen ser els antics sostres de volta catalana. Els arquitectes 

no volien cel ras que cobrís les zones on es conserva el forjat original de l’edificació ja que volien que 

la volta fos visible. Aquest fet ha dificultat la projecció de les instal·lacions ja que havien de quedar 

discretes al ser visibles. Aquesta condició és la que ha propiciat que part de la climatització de planta 

baixa es fes des del terra.   

Aquesta informació ha estat extreta de la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://www.barcelona.cat/ca/ 

 

 

https://www.barcelona.cat/ca/
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1. CAPÍTOL 1. Objecte del projecte i abast 

L’Objecte d’aquest treball de final de grau és definir i dimensionar els diferents sistemes d’instal·lacions 

a executar per la reforma de l’edifici destinat a equipament municipal CAN SEIXANTA.  

Les instal·lacions objecte del present projecte seran instal·lació de sanejament, d’aigua sanitària, 

d’electricitat de baixa tensió, de producció fotovoltaica, de climatització i de protecció contra incendis. 

Aquestes instal·lacions seran calculades i dimensionades complint sempre amb les respectives 

normatives que són d’aplicació, tant a nivell local com nacional. 

El projecte consta de memòria, pressupost, plec de condicions, documentació gràfica i annexes. 

El principal objectiu del projecte serà l’obtenció dels permisos d’obra i el servir de guia per l’execució 

de la mateixa posteriorment.  

L’execució de les instal·lacions de l’edifici ha de fer-se atenent al present projecte, la legislació vigent, 

la norma de bona construcció i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra. 
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2. CAPÍTOL 3. Referència normativa   

L’elaboració del projecte s’ha realitzat aplicant la reglamentació i normativa que es detallarà a 

continuació. 

2.1. Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 

matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor 

des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal 

d’obres a partir del 12.09.10). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 
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D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 

2.2. Instal·lació de sanejament  

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

2.3. Instal·lació d’aigua sanitària  

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

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

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

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

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

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

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

als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 

finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

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

Ordenances municipals 

 

2.4. Instal·lació elèctrica de baixa tensió 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  



Instal·lacions rehabilitació conjunt casa-fàbrica “CAN SEIXANTA”   

  15 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 

instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa 

extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 

inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim 

d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

2.5. Instal·lació de climatització 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
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Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

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

Decret 21/2006 de 14 febrer ‘Regulació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis’ 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. 

DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan 

las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE), por la que se establecen las 

directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas 

de calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

UNE-EN 14825:2012: Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con 

compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales. Ensayos y 

clasificación en condiciones de carga parcial y cálculo del rendimiento estacional. 

Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004 

2.6. Instal·lació de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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3. CAPÍTOL 4. Simbologia i terminologia  

3.1. Instal·lació de sanejament i instal·lació d’aigua sanitària 

Xarxa de petita evacuació 

Part de la xarxa d'evacuació que condueix els residus des dels tancaments hidràulics, excepte dels 

inodors, fins a les baixants. 

Escomesa/ Clavegueró  

Conjunt de conduccions, accessoris i unions instal·lats fora dels límits de l'edifici, que enllacen la xarxa 

d'evacuació d'aquest a la xarxa general de sanejament o al sistema de depuració. 

Muntant 

Canalitzacions que condueixen verticalment les aigües pluvials des dels embornals sifònics en coberta 

i els canalons i les aigües residuals des de les xarxes de petita evacuació i inodors fins a l'arqueta a peu 

de baixant o fins al col·lector suspès. 

Col·lector 

Canalització que condueix les aigües des dels muntants fins a la xarxa de clavegueram públic. 

Tancament hidràulic 

Dispositiu que reté una determinada quantitat d'aigua que impedeix el pas d'aire fètid des de la xarxa 

d'evacuació als locals on estan instal·lats els aparells sanitaris, sense afectar el flux de l'aigua a través 

d'ell. 

Cota d’evacuació 

Diferència d'alçada entre el punt d'abocament més baix a l'edifici i el de connexió a la xarxa 

d'abocament. En ocasions serà necessària la col·locació d'un sistema de bombeig per evacuar part de 

les aigües residuals generades a l'edifici. 

Xarxa de petita evacuació 

Part de la xarxa d'evacuació que condueix els residus des dels tancaments hidràulics, excepte dels 

inodors, fins a les baixants. 
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Sistema de evacuació i bombeig 

Conjunt de dispositius per a la recollida i elevació automàtica de les aigües procedents d'una xarxa 

d'evacuació o de part d'aquesta, fins a la cota corresponent de sortida al clavegueram. 

Sistema mixta o semiseparatiu 

Aquell en el qual les derivacions i baixants són independents per a aigües residuals i pluvials, unificant 

les dues xarxes en els col·lectors. 

Sistema separatiu 

Aquell en el qual les derivacions, baixants i col·lectors són independents per a aigües residuals i pluvials. 

Canonada de ventilació 

Canonada destinada a limitar les fluctuacions de pressió a l'interior del sistema de canonades de 

descàrrega. 

Unitat de desaigua 

És un cabal que correspon a 0,47 dm3 / s i representa el pes que un aparell sanitari té en l'avaluació 

dels diàmetres d'una xarxa d'evacuació. 

 

3.2. Instal·lació de climatització 

Climatització 

Segons la descripció de climatització donada pel RITE (Reglament de Instal·lacions Tèrmiques de la 

Edificació), la climatització consisteix en dotar a un espai tancat de les condicions de temperatura, 

humitat relativa, qualitat de l’aire i a vegades també de pressió, necessàries pel benestar de les 

personers i/ò conservació de coses.  

Per tant, la climatització engloba tres factors fonamentals: la ventilació, la calefacció i la refrigeració.  

Ventilació  

S’entén per ventilació l’aportació d’aire primari, es a dir, aire de l’exterior de l’edifici. 

Diferent tipus d’aire que intervenen al sistema de climatització 
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Nom Abreviatura (ESP/ING) Definició 

Aire exterior EXT / ODA 
Aire que entra en el sistema des 

de l’exterior 

Aire de impulsió  IMP / SUP 
Aire que entra en el recinte o 

xona tractada  

Aire interior INT / IDA 
Aire en el recinte o zona 

tractada 

Aire transferit  TRA / TRA 
Aire interior que passa d’un 

recinte a un altre 

Aire d’extracció EXR / ETA Aire que surt del recinte tractat 

Aire de recirculació REC / RCA 
Aire extret que torna al sistema 

de tractament 

Aire descarregat DES / EHA Aire descarregat a l’atmosfera 

Aire secundari SEC / SEC 
Aire pres d’un recinte i retornat 

al mateix 

Aire de fuga FUG / LEA  
Aire que passa a través de les 

juntes del sistema 

Aire infiltrat INF / INF 
Aire que entra de l’exterior dins 

l’edifici 

Aire exfiltrat EXF / EXF 
Aire que surt de l’edifici a 

l’exterior 

Aire de mescla MEZ / MIA 
Aire format per dos o més fluxos 

d’aire 

Figura 3.1. Diferents tipus d’aire que intervenen en els sistemes de climatització  (Font: Guia del RITE de l’IDAE 

) 

Aire exterior  

La qualitat de l’aire exterior que es pren per ventilar és molt important i es classifica segons la següent 

taula. 

Categoria Descripció 

ODA-1 Aire pur que pot tenir partícules sòlides (p.e. pol·len)  

ODA-2 Aire amb altes concentracions de partícules 

ODA-3 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos 

ODA-4 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 

ODA-5 Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 

Figura 3.2. Qualitat de l’aire exterior  (Font: IT 1.1.4.2.4 del RITE) 

Aire interior  

En funció de l’ús de l’edifici o local, la qualitat de l’aire interior (IDA) que s’ha de aconseguir, com a 

mínim és el següent: 
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Categoria Descripció Usos 

IDA-1 Aire de òptima qualitat Hospitals, clíniques, 
laboratoris i guarderies 

IDA-2 Aire de bona qualitat Oficines, residències, sales de 
lectura, museus, sales de 

tribunals, aules 
d’ensenyament i assimilables 

i piscines  

IDA-3 Aire de qualitat mitja Edificis comercials, cines, 
teatres, sales d’actes, 

habitacions d’hotel i similar, 
restaurants, cafeteries, bars, 

sales de festa, gimnasos, 
locals per el deport (excepte 
piscines) i sales d’ordenadors 

IDA-4 Aire de qualitat baixa - 

Figura 3.3. Qualitat de l’aire exterior  (Font: IT 1.1.4.2.4 del RITE) 

Aire d’extracció  

En funció de l’ús de l’edifici o local, l’aire d’extracció es classifica en les següents categories: 

 

Categoria Descripció Usos 

AE-1 Baix nivell de contaminació Oficines, aules, sales de 
reunions, locals comercials 

sense emissions específiques, 
espais d’ús públic, escales i 

passadissos  

AE-2 Moderat nivell de contaminació Restaurants, habitacions 
d’hotels, vestuaris, lavabos, 
cuines domèstiques, bars i 

magatzems 

AE-3 Alt nivell de contaminació Saunes, cuines industrials, 
impremtes, habitacions 
destinades a fumadors   

AE-4 Molt alt nivell de contaminació Extracció de campanes de 
fums, aparcaments, locals per 

tractament de pintures i 
solvents, locals on es guarda 

llenceria bruta, locals 
d’emmagatzematge de 

residus menjar, locals de 
fumadors de us continuat i 

laboratoris químics 
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Figura 3.4. Qualitat de l’aire d’extracció  (Font: IT 1.1.4.2.5 del RITE) 

 

Control d’humitat  

S’entén per control d’humitat l’aportació d’humectat en l’hivern i l’extracció d’aquesta en l’estiu. 

Control de qualitat de l’aire interior 

Per assegurar de que l’aire interior de l’edifici no porta contaminants i substàncies perjudicials pel ben 

estar de les persones es realitza un filtrat de l’aire exterior. 

Unitat de tractament d’aire (UTA) i climatitzadors  

Un climatitzador o Unitat de Tractament d’Aire realment són el mateix aparell, però a nivell del 

projecte els distingirem dient que la diferència entre un i l’altre és que el climatitzador realitza 

tractament integral de temperatura i la UTA sols fa un preescalfament. Això es tradueix en que les 

bateries d’aigua dels climatitzadors són més grans. 

Una UTA es un aparell que permet controlar totes les variables de l’aire: 

- Ventilació  

- Qualitat d’aire interior  

- Temperatura  

- Humitat 

Fancoils 

Son aparells que aigua aire, compostos per una (o varies) bateria o intercanviador de calor o fred (coil) 

i un ventilador (fan) que fa passar l’aire per la bateria per realitzar un salt de temperatura.  

Inducció 

La inducció, parlant en termes de distribució d’aire, es la quantitat d’aire ambient que arrastra la vena 

d’aire fred que impulsa el difusor (ò reixa).  
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3.3. Instal·lació de protecció contra incendis 

BIE (Boca d’incendi equipada) 

Columna seca  

Grup de pressió  

Hidrants exteriors  

Classes de resistència al foc  
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4. CAPÍTOL 5. Descripció de l’edifici i de l’activitat 

4.1. Emplaçament i situació actual  

La Casa Fàbrica “Can Seixanta” o Tarruella es localitza al districte de Ciutat Vella de Barcelona, en una 

illa delimitada pels carrers de la Riereta (est), de Sant Pacià (nord), de les Carretes (oest) i de Santa 

Elena (sud). 

Carrer de la Riereta, 18-20-22, del Barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella 08001 Barcelona. 

4.2. Antecedents i condicionants de partida 

La parcel·la que ocupa el conjunt de “Can Seixanta” té una forma quadrangular i una superfície de 

1.906 m2. El conjunt de la volumetria existent té un sostre construït de 5.544 m2. L’amplada de la 

parcel·la al front de façana és de 37,10 m. La profunditat de la parcel·la oscil·la entre els 51,85 m en el 

seu costat més llarg a la mitgera amb el nombre 16 i els 49,30 m a la mitgera amb el nombre 24 del 

mateix carrer.  

Està alineat al carrer de la Riereta ocupant tres finques que s’organitzen al voltant d’un pati, travessat 

en planta baixa per un passatge que, com a continuació del Carrer Sant Martí, vertebra Can Seixanta. 

El passatge, com passa en altres llocs del Raval, permet continuïtats transversals i sorprenents canvis 

d’escala en un barri on la gran densitat converteix en molt valuós aquest històric i útil sistema de 

connexions.   
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Figura 4.1. Presència de passatges al barri del Raval, connectors entre Rambla del Raval i Ronda de Sant Pau 

(Font: Ravetllat Arquitectura) 

 

Les 3 finques que conformen el conjunt tenen fronts de façana al carrer Riereta.  

- La finca 22, està formada per PB+2 i la remunta d’un àtic.  

- La finca 20, d’alçada PB+5. 

- La finca 18, d’alçada PB+4. 

Cadascuna d’aquestes finques queda relligada, en la seva part posterior, per una nau perpendicular 

que tanca el conjunt en la seva cara posterior.  

 

                 22                                    20                         18                            22                                    20                        18 

 

Figura 4.2. Identificació de l’estat actual de les finques del conjunt de Can Seixanta (Font: Ravellat 

Arquitectura) 
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4.3. Relació de superfícies útils  

 PLANTA SOTERRANI Superficie 
Útil (m2) 

Sup. Totals  
(m2) Situació  Estància  

Interior  

S.01 Nucli Santa Elena (E4') 23,60   

S.02 Nucli Riereta (E2') 46,53   

S.03 Circulació  187,83   

S.04 UTA 10 i Climatitzador 8A 78,02   

S.05 Nucli WC 1 11,68   

S.06 Arxiu de documentació  249,72   

S.07 Espai de servei arxiu CDHS 22,94   

S.08 Magatzem joves 117,88   

S.09 Magatzem factoria 91,68   

S.10 Magatzem bucs 20,99   

S.11 Bucs d'assaig 1 15,66   

S.12 Bucs d'assaig 2 17,07   

S.13 Bucs d'assaig 3 16,80   

S.14 Bucs d'assaig 4 16,93   

S.15 Sala QGBT commutació SAI i 
bateries fotovoltaiques  26,56   

S.16 
Sala d'aigues, Sala Geotèrmia + 
BTC, PCI, dipòsit bombes, UTA 5, 
CL.09, CL.06 i CL.07 211,19   

S.17 CPD i sala de control 19,92   

Superficie Total Planta Soterrani  1.175,00 
  

   

     

 PLANTA BAIXA Superficie 
Útil (m2) 

Sup. Totals  
(m2) Situació  Estància  

Interior  

0.01 Nucli Sant Pacià (E3) 24,74   

  Nucli Riereta (E2') 4,40   

0.02 Nucli Riereta (E2) 22,59   

0.03 Nucli Santa Elena (E4) 37,88   

0.04 Nucli Tarruella (E1) 20,07   

0.05 Foyer 33,95   

0.06 Auditori 208,13   

0.07 Sala d'actes - exposicions 64,36   

0.08 Hall secundari joves 33,58   

0.09 Circulació  31,20   

0.10 Camerinos 1 13,83   

0.11 Camerinos 2 13,28   

0.12 WC 3 16,92   
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0.13 Emmagatzematge  2,36   

0.14 Hall memòria 36,59   

0.15 Café- memòria (cantina) 71,98   

0.16 Espai caldera  23,78   

0.17 Estudi de ràdio 24,17   

0.18 Espai polivalent - ràdio 50,81   

0.19 Intercanivador jove 111,00   

0.20 Zona d'estudi/ àrea tranquil·la 81,13   

0.21 Treball intern 43,68   

0.22 Info jove 65,92   

0.23 Info jove - office 14,82   

0.24 Zona 12@16 39,34   

0.25 Taller de plàstica 53,23   

0.26 Circulació  14,16   

0.27 WC 4 21,66   

0.28 Circulació  9,95   

0.29 Moll de descàrrega 29,10   

0.30 Passadís d'emergència 1 10,14   

0.31 Passadís d'emergència 2 24,26   

0.32 WC públic  8,83   

0.33 Gestió Can 60 27,72   

0.34 Consergeria Can 60 20,74   

0.35 Primers auxilis  3,47   

Sup. Total interior  1.313,77 

Exterior  

E0.1 Espai Públic 208,65   

E0.2 Nucli d'accés coberta 24,25   

E0.3 Pati 1  5,02   

E0.4 Pati 2 4,06   

E0.5 Pati 3 4,93   

Sup. Total exterior   246,91 

Superficie Total Planta Baixa 1.560,68 

     

     

 PLANTA PRIMERA Superficie 
Útil (m2) 

Sup. Totals  
(m2) Situació  Estància  

Interior  

1.01 Nucli Sant Pacià (E3) 52,57   

1.02 Nucli Riereta (E2) 27,13   

1.03 Nucli Santa Elena (E4) 19,69   

1.04 Nucli Tarruella (E1) 18,26   

1.05 Ciculació  53,95   

1.06 WC 6 14,63   
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1.07 WC 7  12,60   

1.08 Emmagatzematge  2,55   

1.09 Aula / taller 1 50,17   

1.10 Aula / taller 2 51,64   

1.11 Espai polivalent  53,30   

1.12 Treball intern CDHS 27,55   

1.13 Consulta CDHS 25,91   

1.14 Sala polivalent  31,82   

1.15 Sala d'actes 51,83   

1.16 Recepció Ateneu 47,08   

1.17 Despatxos gestió Ateneu 31,29   

1.18 Office 8,15   

1.19 Viver d'estitats 66,49   

1.20 Sala de moviment 1  49,12   

Sup. Total interior  695,73 

Exterior  

E1.1 Nucli d'accés cobertes 16,28   

E1.2 Coberta A 215,60   

E1.3 Coberta B 191,60   

E1.4 Coberta C 39,57   

E1.5 Pati  68,16   

E1.6 Balcons  9,52   

Sup. Total exterior   540,73 

Superficie Total Planta Primera 1.236,46 

     

     

 PLANTA SEGONA Superficie 
Útil (m2) 

Sup. Totals  
(m2) Situació  Estància  

Interior  

2.01 Nucli Sant Pacià (E3) 37,74   

2.02 Nucli Riereta (E2) 26,81   
  2.03 Nucli Santa Elena (E4) 19,73 

2.04 Nucli Tarruella (E1) 18,31   

2.05 Ciculació  43,23   

2.06 Ciculació  16,68   

2.07 WC 8 14,42   

2.08 WC 9 12,60   

2.09 Emmagatzematge  2,51   

2.10 Aula / taller 51,14   

2.11 Aquí t'escoltem 49,90   

2.12 Espais de reunió / assessoria 67,49   

2.13 Sala de moviment 2 49,06   

2.14 Cambra fosca (periscopi) 21,83   
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2.15 Plató 37,37   

2.16 Lab. Investigació 27,73   

2.17 Espai taller 36,70   

2.18 Lab. Químic 11,00   

2.20 Biblioteca 36,48   

2.21 Recepció factoria  26,85   

2.22 Despatxos gestió 1 19,66   

2.23 Despatxos gestió 2 16,96   

2.24 Zona de consulta / arxiu 30,39   

2.25 Office 8,07   

Sup. Total interior  682,66 

Exterior  

E2.1 Balcons  7,49   
  E2.2 Balcons  5,97 

Sup. Total exterior   13,46 

Superficie Total Planta Segona 696,12 

     

     

 PLANTA TERCERA Superficie 
Útil (m2) 

Sup. Totals  
(m2) Situació  Estància  

Interior  

3.01 Nucli Riereta (E2) 24,34   
  3.02 Taller de construcció 49,14 

Sup. Total interior  73,48 

Exterior  

E3.1 Coberta D 84,27   

E3.2 Coberta E 287,31   

E3.3 Intal·lacions coberta 1 41,28   
412,86 Sup. Total exterior   

Superficie Total Planta Tercera 486,34 
  

   

     

 RESUM SUPERFICIES PER PLANTA 

 
PLANTA 

Superficie Útil 
(m2)-+ 

 Planta Soterrani 1.175,00 

 Planta Baixa 1.560,68 

 Planta Primera 1.236,46 

 Planta Segona 696,12 

 Planta Tercera 486,34 

 Superficie Total Edifici 5.154,60 

Figura 4.3 Taules de superfície de l’edifici (Font: Producció pròpia) 
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5. CAPÍTOL 6. Instal·lació de sanejament 

5.1. Descripció general de la instal·lació 

La instal·lació de sanejament té com objectiu l’evacuació i recollida de les aigües brutes dels equips 

sanitaris, canalons, boneres i condensats de climatització de l’edifici. 

El sanejament estarà format per dos sistemes: 

- Recollida d’aigües fecals 

- Recollida d’aigües pluvials  

Cada sistema es realitzarà de manera independent. El sanejament de les aigües fecals s’ha projectet 

de manera convencional, utilitzant muntants, col·lectors penjats i col·lectors enterrats que conduiran 

les aigües a l’exterior de l’edifici.  

La connexió amb el sistema de clavegueram públic es farà mitjançant dos claveguerons que partiran 

dels dos pericons on aniran a parar tots els col·lectors horitzontals tant de pluvials com de fecals. Els 

col·lectors discorreran per planta soterrani, alguns suspesos i d’altres enterrats. El registre dels 

pericons estarà situat a planta baixa mitjançant tapa de fosa normalitzada. 

Les cobertes de l’edifici disposaran de recollida d’aigua de pluja, unes amb un sistema de recollida 

d’aigua per bonera i d’altres amb canalons depenent de la pendent de les cobertes, com es mostra a 

la documentació gràfica.  

S’ha elegit un sistema separatiu. Les derivacions, muntants i col·lectors seran independents per aigües 

residuals i pluvials, tot i que s’unificaran en els pericons i en el posterior clavegueró ja que en la zona 

on es troba l’edifici el sistema de clavegueram públic és mixt. 

Les instal·lacions estaran formades bàsicament per desguassos individuals d’aparells i elements amb 

necessitat d’evacuació, muntants i col·lectors horitzontals d’evacuació general. 

Els muntants efectuaran el seu recorregut per patis i espais previstos pels arquitectes fins a planta 

soterrani on es realitzarà la connexió amb la xarxa municipal.  

Els desguassos dels aparells sanitaris i les boneres discorreran pel sostre de les plantes inferior fins 

connectar-se amb el muntant corresponent segon el tipus d’aigua: fecals o pluvials.  
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Depenent de l’estança trobem forjat vist, cel ras o sostre de làmines de fusta. La instal·lació dels 

conductes es realitzarà de manera que quedin el màxim dissimulat possible i a ser possible ocults, 

sempre mantenint els pendents estipulats. 

Tots els conductes seran de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U).  

5.2. Xarxa de recollida d’aigües fecals 

5.2.1. Dimensionat de la instal·lació  

El dimensionat de la xarxa d’aigües residuals de l’edifici s’ha realitzat atenent a les bases de càlcul que 

s’exposen en el Codi Tècnic de l’Edificació. DB-HS/ Salubritat. 

El dimensionat de la xarxa d’aigües residuals es fa a partir de les unitats de descàrrega que és necessari 

desguassar. Cada aparell sanitari te un nombre d’unitats de descàrrega associats que varia en funció si 

l’edifici és d´ús privat o ús públic (en el present projecte, ús públic). El nombre d’unitats de descàrrega 

associades a cada aparell i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions individuals corresponents 

són les que s’estableixen en la taula següent: 

 

Tipus d'aparell sanitari 
Unitats de descàrrega 

Diàmetre mínim del 
sifó i ramal de 
desguàs (mm) 

Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidet 2 3 32 40 

Dutxa 2 3 40 50 

Banyera (amb o sense dutxa) 3 4 40 50 

Inodor amb cisterna 4 5 100 100 

Inodor amb fluxòmetre 8 10 100 100 

Pica 
De cuina 3 6 40 50 

De laboratori, restaurant, 
etc 

- 2 - 40 

Safareig 3 - 40 - 

Abocador  - 8 - 100 

Font per a beure - 0,5 - 25 

Albelló sifònic  1 3 40 50 

Rentavaixelles 3 6 40 50 

Rentadora  3 6 40 50 

Inodor amb cisterna 7 - 100 - 
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Tipus d'aparell sanitari 
Unitats de descàrrega 

Diàmetre mínim del 
sifó i ramal de 
desguàs (mm) 

Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 

Sala de bany 
(lavabo, 
inodor, 
banyera i 
bidet) Inodor amb fluxòmetre 

8 - 100 - 

Sala  
(lavabo, 
inodor, 
i dutxa) 

Inodor amb cisterna 6 - 100 - 

Inodor amb fluxòmetre 
8 - 100 - 

 

Figura 5.1. UDs corresponents als distints aparells sanitaris  (Font: Taula 4.1 Secció HS 5 CTE DB-HS ) 

A partir de les següents taules poden dimensionar-se els baixants d’aigües residuals en funció del 

nombre de plantes de l’edifici i el nombre d’unitats de descàrrega que es vol desguassar en tota l’alçada 

del baixant i en cada ramal. Es pren com a diàmetre mínim necessari per al baixant el valor màxim 

obtingut a partir de les següents taules atenent als dos criteris de dimensionat: 

 

Màxim núm. UD per una alçada 
de baixant de 

Màxim núm. UD en cada ramal 
per una alçada de baixant de 

DN 
(mm) 

Fins a 3 plantes Més de 3 plantes Fins a 3 plantes Més de 3 plantes 

10 25 6 6 50 

19 38 11 9 63 

27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 

360 740 181 134 110 

540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 

2.200 3.600 1.680 600 200 

3.800 5.600 2.500 1.000 250 

6.000 9.240 4.320 1.650 315 

Figura 5.2. Diàmetre dels baixants segons el nombre d’altures de l’edifici i el nombre de UD  (Font: Taula 4.4 

Secció HS 5 CTE DB-HS ) 

 

El dimensionat dels trams de col·lectors d’aigües residuals es fa en funció del pendent i del nombre 

màxim d’unitats de descàrrega a partir de la taula següent, que imposa la condició de que els col·lectors 

treballen de mitja secció fins a 3/4 de secció plena, sota condicions del flux uniforme: 
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Màxim núm UD 

DN col·lector 
(mm) 

Pendent del col·lector 

1% 2% 4% 

- 20 25 50 

- 24 29 63 

- 38 57 75 

96 130 160 90 

264 321 382 110 

390 480 580 125 

880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 

2.900 3.500 4.200 250 

5.710 6.920 8.290 315 

8.300 10.000 12.000 350 

Figura 5.3. Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim de UD i la pendent adoptada  

(Font: Taula 4.5 Secció HS 5 CTE DB-HS ) 

Seguint el marcat a les taules anteriors s’ha fet el dimensionat dels conductes de sanejament de fecals. 

  

A l’annex de càlculs, es poden veure per cada baixant quins aparells es connecten i com es distribueixen 

els col·lectors horitzontals i els col·lectors enterrats. En els càlculs, apareixen els diàmetres que s’han 

considerat oportuns en cada cas, sempre anant per sobre dels mínims marcats per les taules anteriors 

i atenent a criteris de previsió, en alguns casos, de que en un futur la instal·lació de baixant i col·lectors 

sigui suficient si s’amplien els punts de desguàs.  

 

5.3. Xarxa de recollida d’aigües pluvials  

5.3.1. Dimensionat de la instal·lació  

El dimensionat de la xarxa d’aigües pluvials de l’edifici s’ha dimensionat atenent a les bases de càlcul 

que s’exposen en el Codi Tècnic de l’Edificació. DB-HS/ Salubritat. 

Per la xarxa de pluvials es realitzarà l’evacuació de les aigües de les cobertes de l’edifici i els condensats 

dels aparells de climatització: UTAs, fancoils i climatitzadors. 

El diàmetre de la baixant necessari pot determinar-se a partir de la projecció horitzontal de la superfície 

de coberta que cal desguassar segons la taula: 
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Diàmetre baixants aigües pluvials per a 
règim pluviomètric de 100 mm/h 

Superf. Projecció  
horitzontal (m2) 

Diàmetre nominal  
baixant (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200 

Figura 5.4. Taula Diàmetres dels baixants d’aigües pluvials per un règim pluviomètric de 100 mm/h (Font: 

Taula 4.8 del CTE DB-HS ) 

Per a un règim pluviomètric diferent de 100 mm/h, cal considerar un factor de correcció: 

𝑓 =
𝑖

100
 

(Eq. 5.1) 

on i és la intensitat de pluja que es vol considerar obtinguda a partir de la següent taula en funció de la 

isohieta i de la zona pluviomètrica corresponent. 

 

 

Figura 5.5. Mapa d’isohieta i zones pluviomètriques (Font: Figura B.1 del CTE DB-HS ) 

Intensitat Pluviomètrica i (mm/h) 
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Figura 5.6. Intensitat pluviomètrica (Font: Taula B.1 del CTE DB-HS ) 

Per a la localitat que centra el nostre estudi, Barcelona, considerem: 

- Isohieta: 50 

- Zona B 

Per tant, cal considerar una intensitat de pluja de i = 110 mm/h 

Així doncs, el factor de correcció és: 

𝑓 =
𝑖

100
=

110

100
= 1,1 

El diàmetre dels col·lectors de pluvials en els trams horitzontals pot determinar-se en funció del 

pendent i de la superfície de la projecció horitzontal que desguassa. Per a una intensitat de pluja de 

100 mm/h el diàmetre es pot obtenir a partir de la següent taula: 

 

Superfície projecteda (m2) 

DN col·lector 
(mm) 

Pendent del col·lector 

1% 2% 4% 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 

1.920 2.710 3.850 250 

2.016 4.589 6.500 315 

Figura 5.7. Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials per un règim pluviomètric de 100 mm/h (Font: Taula 4.9 

secció HS5 del CTE DB-HS ) 

L’aigua de les cobertes s’evacuarà de dues formes, per una banda algunes zones de coberta degut a la 

seva pendent disposaran de boneres, mentre que d’altres es realitzarà l’evacuació amb sobreeixidors 

i canalons. El nombre de canalons i sobreeixidors a instal·lar s’ha dimensionat atenent a la següent 

taula:  

Isohieta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 

Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 



Instal·lacions rehabilitació conjunt casa-fàbrica “CAN SEIXANTA”   

  37 

Nombre de boneres en funció de la 
superfície de coberta  

Superf. Projecció  
horitzontal (m2) Nombre de boneres 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

Figura 5.8. Nombre de boneres en funció de la superfície de coberta (Font: Taula 4.6 Secció HS5 del CTE DB-HS 

) 

Per dimensionar els canalons s’ha seguit el criteri de la taula: 

 

 Superfície projecteda (m2) 

DN col·lector 
(mm) 

Pendent del canaló  

0.5 % 1% 2% 4% 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

Figura 5.9. Diàmetre del canaló per un règim pluviomètric de 100 mm/h  (Font: Taula 4. secció HS5 del CTE DB-

HS ) 

A la documentació gràfica i a l’annex de càlculs s’aprecia que el diàmetre projectet per als baixants 

d’aigües pluvials i trams horitzontals, és superior al mínim necessari segons el CTE, observant-se que 

en tots els casos s’acompleix amb els criteris de dimensionat que s’estableixen en la secció HS 5 

Evacuació d’aigües del CTE. 

5.4. Xarxa horitzontal  

La xarxa horitzontal d’evacuació general se preveu efectuar-la penjant per planta soterrani i enterrada. 

S’evacuarà per gravetat pràcticament la totalitat de les aigües produïdes en l’edifici, tant fecals com 

pluvials, excepte els punts de sanejament de planta soterrani. Aquest inclouen les boneres de les sales 

de instal·lacions, els condensats de les UTAs (unitats de tractament d’aire) i climatitzadors situats a 

soterrani, les aigües fecals del bany de planta soterrani i els desguassos que venen del bar situat a la 

planta superior. Aquestes aigües aniran mitjançant col·lectors enterrats fins a un pou (veure 

documentació gràfica) i d’aquí bombejada fins a un del pericons. 
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La pendent dels col·lectors enterrats serà, com a mínim, del 2% en tot el recorregut dels col·lectors 

principals. En desguassos i col·lectors penjats, se utilitzarà pendents no inferiors al 1% per millorar i 

facilitar la evacuació. 

La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en consideració les pendents d’evacuació de manera 

que la velocitat de l’aigua no sigui inferior a 0,3 m/s (per evitat que es depositin materials en la 

canalització) i no superior a 6 m/s (evitant soroll i la capacitat erosiva o agressiva del fluid a altres 

velocitats).  

El recorregut dels col·lectors penjats i enterrats i els muntants així com els seus diàmetres es poden 

apreciar en la documentació gràfica adjunta amb el projecte. 

La connexió amb la claveguera pública es realitzarà a partir de dos pericons, que mitjançant dos 

claveguerons evacuaran tant l’aigua pluvial com la fecal de l’edificació. Aquesta connexió es pot veure 

a la documentació gràfica, on a partir de la informació de la claveguera pública de la zona 

proporcionada per BCASA s’ha realitzar un plànol de com seran les connexions. A partir de la façana de 

l’edifici, AGBAR és l’encarregat de construir el clavegueró i serà el que dictamini com es realitzarà 

aquesta instal·lació. 

5.5. Ventilació 

Tant la xarxa d’aigües pluvials com la de fecals disposaran d’un sistema de ventilació. 

Degut a que l’edifici té menys de 7 plantes la ventilació es realitzarà mitjançant un subsistema de 

ventilació primària, tal com marca el CTE-DBHS. 

Els baixants d’aigües es prolongaran al menys 1,30 m en llocs on la coberta no es transitable i 2,00 m 

en els casos on ho sigui. 

La sortida de la ventilació primària no es situarà a menys de 6 m de qualsevol presa d’aire exterior de 

climatització o ventilació i l’ha de sobrepassar en altura. 

Les sortides de ventilació estran protegides de l’entrada de cossos externs i el seu disseny ha de ser tal 

que la acció del vent afavoreixi l’expulsió de gasos.  

Per altre banda, com dictamina l’Ordenança de Medi Ambient a Barcelona, els claveguerons tindran 

un sistema de ventilació. Aquest sistema anirà connectat a algun muntant de pluvials. El pou de 

bombeig tindrà un sistema separat de ventilació amb un muntant que arribarà a la coberta de l’edifici. 
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5.6. Pou de bombeig 

Degut a que els punts de desaigua de la planta soterrani queden per sota del nivell de la xarxa municipal 

de connexió, es preveu la instal·lació d’un pou de recollida i evacuació d’aigües brutes. Aquest inclouen 

les boneres de les sales de instal·lacions, els condensats de les UTAs (unitats de tractament d’aire) i 

climatitzadors situats a soterrani, les aigües fecals del bany de planta soterrani i els desguassos que 

venen del bar situat a la planta superior, planta baixa. 

El pou de bombeig estarà format per dues bombes submergides per elevació d’aigües brutes, subjectes 

directament al fons del depòsit. Les dues bombes podran funcionar de forma alternativa o simultània 

en cas d’emergència i aniran alternant el seu funcionament. El pou disposa d’un joc múltiple de nivells 

per la posada en marxa, aturada independent de cada bomba, nivell superior d’alarma d’emplenat del 

depòsit i alimentació elèctrica per el funcionament de les bombes. 

Del pou de bombeig, mitjançant una canonada metàl·lica, es portarà l’aigua bruta a uns dels col·lectors 

d’aires residuals penjat de planta que connecta amb un dels dos pericons de evacuació exterior, tal i 

com queda reflectit en la documentació gràfica. 

Al pou hi arriba l’aigua residual d’un rentavaixelles, dues aigüeres, tres boneres, tres climatitzadors, 

dos inodors i dos lavabos. Això fa un total de 48 unitats, sabent que cada unitat de descarrega 

correspon a 0,47 dm3/s s’apoquen al pou 81,2 m3/h. 

Per assegurar que, en cas de fallada de les bombes, el pou no desbordi, s’ha considerat apropiat fer 

una instal·lació de 1000 m3 de volum. 

Per el dimensionat de les bombes s’ha considerat que amb un cabal de 32,48 m3/h, aplicant un factor 

de simultaneïtat dels consums del 40% i una altura hidràulica de 5 m.c.a. 
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6. CAPÍTOL 7. Instal·lació d’aigua sanitària  

6.1. Descripció general de la instal·lació  

La instal·lació d’aigua sanitària constarà d’un circuit d’aigua freda sanitària, transportada fins als punts 

de consum amb pressió de la xarxa pública. Per altre banda, constarà d’un circuit d’aigua descalcificada, 

des de la que s’alimentaran els dipòsits d’aigua calenta i freda del sistema de calefacció amb geotèrmia 

i els sistemes de humidificadors per les UTAs i els climatitzadors. 

La instal·lació no comptarà amb aigua calenta sanitària degut a que no s’ha considerat necessària 

atenent als usos de l’edifici. 

6.2. Aigua freda sanitària 

6.2.1. Connexió de servei  

La instal·lació d’aigua freda per abastir l’edifici s’inicia en el punt de connexió a planta baixa, junt a 

l’entrada principal de l’edifici que dona accés al pati interior. El servei d’aigua prové de la xarxa 

d’abastiment exterior municipal, com indica a la documentació gràfica. La connexió de servei es 

realitzarà mitjançant l’escomesa enterrada en rasa fins arribar a la zona prevista per contenir la clau de 

pas i el comptador instal·lats en arqueta/pericó registrable segons dimensions especificades per 

companyia (AGBAR) per el cabal de contractació 3,38 m3/h. 

El diàmetre de l’escomesa i les seves claus de pas, es determinen a partir del cabal instantani de cada 

aparell sanitari i el nombre de subministraments (n) amb els que es contempla el funcionament no 

simultani dels aparells de l’edifici. Aquests càlculs estan presents a l’annex de càlculs. 

La canonada soterrada de connexió de servei es realitzarà amb canonada de polietilè de altra densitat 

de 16 kg/cm2 seguint UNE 53.966-EN 12.201, amb accessoris del mateix material, aniran muntats a 

l’interior de rasa segons especificacions del fabricant. 

El comptador general de subministrament de aigua estarà equipat amb un filtre per la retenció de 

impureses, una vàlvula de retenció per evitar retrocessos a la xarxa d’aprovisionament i vàlvules 

d’entrada i sortida per facilitar la reparació i el desmuntatge del propi comptador. 

Des del comptador es realitzarà un muntant soterrat fins arribar al sostre de planta soterrani, des d’on 

s’alimentaran els muntants de l’edifici i els punt d’aigua situats a soterrani, així com el sistema d’aigua 

descalcificada.  



Instal·lacions rehabilitació conjunt casa-fàbrica “CAN SEIXANTA”   

  41 

6.2.2. Distribució AFS 

Des de connexió de xarxa, a pressió de subministrament de companyia s’alimentaran els diversos 

muntants de l’edifici, els quals parteixen de planta soterrani.  

En el recorregut dels muntants es realitzaran les derivacions corresponents per alimentar als locals 

amb necessitat d’aquesta instal·lació a cada planta, amb recorreguts per sostre fins arribar a la vertical 

de cada aparell, que serà encastada. Els locals humits tindran una vàlvula de tall a la seva entrada per 

poder aïllar la instal·lació i així, en cas d’averia, poder seguir alimentat les altres estances.   

Les canonades estaran protegides amb tub de PVC corrugat que permet la lliure dilatació d’aquestes i 

evita desperfectes per el contacte entre el material d’obra i la canonada. 

En els trams no encastats s’aïllaran totes les canonades amb escuma elastomèrica.  

Pel que fa als materials emprats a la instal·lació descrita: 

- Totes les canonades de la instal·lació serà de polipropilè PVC--U 

- La vàlvula general de l’edifici és del tipus comporta. La resta de vàlvules de tall seran de bolla. 

 

6.2.3. Dimensionat de la instal·lació 

Subministrament  

Per conèixer quin és el cabal que necessita la instal·lació, els càlculs han estat basats amb les taules de 

cabals instantani mínims d’aigua freda de Codi Tècnic de l’Edificació. DB-HS/ Salubritat Secció HS4. 

Anant fent la suma de tots els aparells, se sabrà quin és el cabal que s’ha de contractar amb companyia. 

 

Tipus d'aparell 
Cabal instantani 

mínim d'aigua freda 

(dm3/s) 

Rentamans 0,05 

Lavabo 0,10 

Dutxa 0,20 
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Tipus d'aparell 
Cabal instantani 

mínim d'aigua freda 

(dm3/s) 

Banyera de 1,4 m o més 0,30 

Banyera de menys de 1,4 m 0,20 

Bidet 0,10 

Inodor amb cisterna 0,10 

Inodor amb fluxòmetre 1,25 

Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 

Urinaris amb cisterna 0,04 

Pica cuina domèstica 0,20 

Pica cuina no domèstica 0,30 

Rentavaixelles domèstic 0,15 

Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 

Safareig 0,20 

Rentadora domèstica 0,20 

Rentadora industrial (8 kg) 0,60 

Aixeta aïllada 0,15 

Aixeta garatge 0,20 

Abocador 0,20 

Figura 6.1. Cabal instantani mínim per cada tipo d’aparell (Font: Taula 2.1 Secció HS4 del CTE DB-HS ) 
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Per determinar el cabal que circula per una canonada es sumaran tots els cabals dels equips que 

aquesta alimenta i es multiplicarà per un factor de simultaneïtat. 

El factor de simultaneïtat serà 

𝐾 =
1

√𝑈𝑑 − 1
 

On 

K Factor de simultaneïtat 

Ud Nombre d’aparells a alimentar 

(Eq. 6.1) 

 

Derivacions als aparells 

Els diàmetres mínims de les derivacions als diferents aparells es determinen a partir dels valors de taula 

4.2 de la Secció HS4 Subministrament d’aigua del CTE per a tubs de coure i plàstic: 

 

Tipus d'aparell 

DN tub plàstic 

(mm) 

Rentamans 12 

Lavabo, bidet 12 

Dutxa 12 

Banyera > 1,4 m 20 

Banyera < 1,4 m 20 

Inodor amb cisterna 12 

Inodor amb fluxòmetre 25-40 

Urinaris amb aixeta temporitzada 12 

Urinaris amb cisterna 12 

Pica cuina domèstica 12 



  Memoria 

44     

Tipus d'aparell 

DN tub plàstic 

(mm) 

Pica cuina no domèstica 20 

Rentavaixelles domèstic 12 

Rentavaixelles industrial (20 serveis) 20 

Safareig 12 

Rentadora domèstica 20 

Rentadora industrial (8 kg) 25 

Abocador 20 

Figura 6.2. Diàmetre mínim de derivacions d’aparells sanitaris (Font: Taula 2.4 Secció HS4 del CTE DB-HS ) 

 

Comprovació de la pressió 

Cal comprovar que la pressió en el punt més desfavorable de la instal·lació, és a dir, el punt de major 

pèrdua de càrrega, deguda tant al fregament com a l’alçada geomètrica, supera els valors mínims 

establerts en el CTE DB-HS/Salubritat apartat 2.1.3 Secció HS 4 Subministrament d’aigua. Per a aixetes 

comuns s’estableix aquest valor en 100 Kpa (  10 m.c.a.). Es considerarà que la pressió a la xarxa 

d’aigües d’abastament en el punt de connexió amb la xarxa de l’edifici és de 45 m.c.a. 

Per calcular la pèrdua de carga degut a la fricció de l’aigua per les parets de la canonada s’ha utilitzat 

la fórmula de Flamant: 

ℎ𝑓 = 𝐾 ·
𝑉

7
4

𝐷
5
4

· 𝐿 

(Eq. 6.2) 

On 

ℎ𝑓 Pèrdues per fregament (m.c.a.) 

L Longitud del tram de canonada calculada (m) 

D Diàmetre interior de la canonada (m) 
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K Coeficient adimensional que depèn de la rugositat de les canonades i per tant del material  

 Fosa K=0,00074 

 Acer K=0,0007 

  Coure K=0,00057 

 PVC K=0,00056 

 PP K=0,0005 

V Velocitat de l’aigua per la canonada (m/s) 

𝑉 =
𝑄

𝑆
 

(Eq. 6.3) 

Q Cabal que circula per la canonada (m3/h) 

S Secció de la canonada (m2) 

Per considerar les pèrdues per accessoris (ℎ𝑎𝑐𝑐), engrandint el seu valor real, s’ha decidit que seran 

iguals a al 20% de les pèrdues per fregament. 

Finalment, les pèrdues per augment de altura (ℎ𝑎𝑙𝑡) són de 1 m.c.a per cada metre d’alçada guanyada. 

Per tant, les pèrdues de carrega totals seran: 

ℎ𝑡 = ℎ𝑝 + ℎ𝑎𝑐𝑐 + ℎ𝑎𝑙𝑡 (Eq. 6.4) 

El punt més desfavorable de la nostra instal·lació és una aixeta situada a la coberta de planta 3, veure 

annex de càlculs. Les pèrdues del sistema de canonades fins arribar a aquest punt són de 23,08 m.c.a. 

Suposant com s’ha dit, que aquest punt ha de tenir una pressió mínima de 10 m.c.a, la pressió mínima 

que ha d’aportar la xarxa de subministrament pública ha de ser de 33,08 m.c.a.  

 

6.2.4. Sistema de descalcificació 

El descalcificador permet rebaixar els nivells de calci i magnesi presents a l’aigua a uns nivells òptims 

per el perfecte funcionament de les instal·lacions. És important alimentar les bateries dels equips de 

climatització amb aigua descalcificada per evitar danys. 
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En el present projecte, el sistema de descalcificació servirà per subministrar l’aigua al sistema de 

geotèrmia, que serà el sistema que produirà l’aigua tant calenta com freda per climatitzar l’edifici. 

Apart, l’aigua descalcificada també serà usada per alimentar els humidificadors de les UTAs i 

climatitzadors. 

Aquest sistema estarà compost per un equip de descalcificació, un depòsit d’acumulació de l’aigua 

descalcificada i un grup de pressió.  

Els càlculs de la xarxa de canonades seran els mateixos que per el sistema AFS (aigua freda sanitària). 

Es preveu la instal·lació del descalcificador de la marca Culligan dúplex CTM 2” 200 litres. Aquest 

descalcificador permet controlar el funcionament de dos equips en alternança per proporcionar aigua 

24 hores. Redueix la duresa de l’aigua mitjançant resina de intercanvi catòdic fort en cicle de sodi per 

ser regenerada amb salmorra. 

Abans del descalcificador es tindrà un filtre EASY MAX de la marca Culligan automàtic, que permet 

llevar les impureses en suspensió de l’aigua mitjançant una malla filtrant. 
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7. CAPÍTOL 8. Instal·lació elèctrica de baixa tensió   

7.1. Descripció general de la instal·lació elèctrica  

 

L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230/400 V en 

trifàsica) a partir de l'Estació Transformadora de Mitja Tensió a Baixa Tensió existent en l'edifici actual, 

i s'adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió "(RD 842/2002) ia les 

seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el 

normal funcionament de la resta d'instal·lacions i serveis. 

Els subministraments i característiques de l’edifici seran: 

Subministrament normal 

- Contractació de 700 kW en Mitja Tensió (25kV) 

- Tensió d'utilització 3x400 / 230V 

- IGA general 1250A model NS-1250 de Schneider 

Subministrament complementari de socors: 

- Grup electrogen de 30 kW 

- Tensió d'utilització 3x400 / 230V 

- IGA 100A model NSX-100 de Schneider 

7.2. Esquema de les instal·lacions 

 

La distribució interior de les instal·lacions de baixa tensió es realitzarà a partir de dos quadre generals 

situats a planta soterrani.  

El primera quadre (quadre general de baixa tensió – QGBT) estarà format per les línies del 

subministrament normal de l’edifici les quals seran alimentades des de la xarxa pública d’electricitat .  

El segon quadre estarà alimentat des d’un quadre de commutació el qual permet, en el cas de fallada 

del subministra elèctric de la xarxa, ser alimentat des del grup electrogen. Es a dir, en funcionament 
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normal serà alimentat des dels QGBT. Aquest quadre serà el que alimentarà els subquadres de 

subministrament complementari (o de socors). 

A cada planta es situen dos quadres de comandament i protecció per als circuits elèctrics de la seva 

influència (normal i complementari), constituint els quadres secundaris o subquadres. Aquests quadres 

secundaris s'alimentaran directament dels quadres generals. 

Aquests quadres secundaris alimentaran els altres quadres secundaris de la planta on estiguin situats.  

En resum, partint dels quadres generals (de subministrament normal i complementari) s’alimentaran 

els quadres secundaris de cada planta, els qual alimentaran la resta de quadres. 

En la documentació gràfica es mostra un esquema de blocs amb la interconnexió dels diferents quadres 

elèctrics i la ubicació de cada un d'aquests quadres en els plànols de planta. 

7.3. Potència màxima prevista 

D'acord amb l'estimació de càrregues que es relaciona en la justificació de potències i els annexes de 

càlcul, la potència màxima prevista serà la següent: 

SUBMINISTRE NORMAL 

 POT. INST. 1.153.157 

 POT. CONT. 
691.894 

  
 

SUBMINISTRE COMPLEMENARI 

 POT. INST. 
45.835 

 POT. CONT. 
27.501 

Figura 7.1. Potència instal·lació elèctrica (Font: Font pròpia) 

 

7.4. Cablejat i canalitzacions 

La distribució de connexions elèctriques des dels quadres elèctrics fins a cada un dels receptors de la 

instal·lació s'efectuarà mitjançant cable de designació RZ1-K 0,6 / 1 kV, que compleixi la normativa CPR 

i la seva normativa d'aplicació EN50575 amb classe mínima Cca- S1B, d'1, a1. 

El cablejat anirà instal·lat sota tub o safata, en funció de l'altura disponible en sostre. 
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La connexió a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica partirà des dels quadres 

elèctrics, que també estaran units a la xarxa principal de connexió a terra existent a l'edifici. Les safates 

metàl·liques estaran connectades a terra mitjançant cable nu de 16 mm2 de coure en tot el seu 

recorregut. 

7.4.1. Línies principals  

Són les línies d'enllaç entre un quadre principal (QGBT) i els transformadors que l'alimenten. Per al 

càlcul de la secció d'aquestes línies s'haurà de considerar una caiguda de tensió màxima de l'1,5% al 

tractar-se d’un subministra per un únic usuari. 

 

7.4.2. Línies a quadres secundaris 

Són les línies d'enllaç entre el quadre principal (QGBT) i els quadres secundaris de zona i planta. 

Els conductors emprats per aquestes línies seran de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta 

de poliolefines, no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius, i 

correspondran a la designació RZ1 0,6 / 1 kV que compleixi la normativa CPR i la seva normativa 

d'aplicació EN50575 amb classe mínima Cca-S1B, d'1, a1. Es canalitzaran sobre safates de reixa d'acer 

galvanitzades en calent, tub o safata metàl·lica. 

Per al càlcul de la secció d'aquestes línies s'haurà de considerar una caiguda de tensió màxima de l'1% 

(línies a quadres d'enllumenat) o el 2% (línies a quadres de només força). 

 

7.5. Quadres elèctrics  

Els quadres estaran formats per armari metàl·lic combinable amb plafons de xapa tractada 15/10 sobre 

estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, 

plaques de suport i tapes, contenint al seu interior els mecanismes de control i protecció, mesura i 

gestió. Els quadres disposaran d'espai lliure per a possibles ampliacions futures. Es retolarà cada 

element i circuit i es deixarà un pla plastificat amb l'esquema elèctric corresponent a la porta del 

quadre. Acabat en pintura epoxi-polièster IP-31 amb tots els seus elements i accessoris per a la seva 

connexió. 

La connexió entre aparellatge es realitzarà amb platines de coure seguint l'esquema de projecte. 
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7.5.1. Elements de maniobra i protecció  

En els quadres generals principals (normal i complementari) a la sortida de estaran constituïdes per un 

interruptors automàtics de baixa tensió en caixa modelada que hauran de complir les condicions 

fixades en les Especificacions Tècniques (Interruptors automàtics compactes), equipats amb relés 

magnetotèrmics regulables o unitats de control electròniques amb els corresponents captadors. En 

general estaran dotades de telecomandament motoritzat, per gestionar l'entrada esglaonada de 

càrregues en cas de funcionament amb grups. 

El poder de tall de les proteccions previst és de 25 kA eff (380/415 V) en els quadres elèctrics generals. 

Aquests interruptors incorporaran, una protecció diferencial regulable en sensibilitat i temps, d'acord 

amb les característiques que s'assenyalen en l'esmentada Especificació Tècnica. 

Tots els elements compliran normativa general UNE-EN 60947. 

En els quadres secundaris l'interruptor general serà del tipus manual en càrrega, en caixa modelada 

aïllant, de tall plenament aparent, amb indicació de "sense tensió" només quan tots els contactes 

estiguin efectivament oberts i separats per una distància convenient. Totes les sortides estaran 

constituïdes per interruptors automàtics magnetotèrmics modulars per a comandament i protecció de 

circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits, de les característiques següents: 

- Calibres: 6 A 63 A regulats a 20 ° C 

- Tensió nominal: 230/400 V AC 

- Freqüència: 50 Hz 

- Poder de tall: Mínim 10 kA 

Totes les sortides estaran protegides contra defectes d'aïllament mitjançant interruptors diferencials 

de les següents característiques: 

- Calibres: Mínim 25 A 

- Tensió nominal: 230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars) 

- Sensibilitat: 30 mA (enllumenat i preses de corrent) 300 mA (màquines) 
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7.6. Correcció del factor de potència  

Es col·locaran bateries automàtiques de condensadors per compensar el factor de potència de la 

instal·lació. En les sortides BT del QGBT utilitzant una compensació global, per beneficiar-nos de les 

següents avantatges: 

- Suprimir les penalitzacions per un consum excessiu d'energia reactiva. 

- Ajustar la potència aparent a la necessitat real de la instal·lació. 

- Descarregar el centre de transformació (potència disponible en kW). 

 

Utilitzarem una compensació variable ja que ens trobem davant d'una instal·lació on la demanda de 

reactiva no és fixa, subministrant la potència segons les necessitats de la instal·lació. 

La bateria de condensadors serà trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 240 kVAr de potència 

reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'harmònics, amb regulador d'energia reactiva amb 

pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors 

autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-

21, de peu. 

 

7.7. Instal·lació interior 

La instal·lació interior de l'edifici es realitzarà amb: 

Cables 

Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de poliolefines per 

a 1.000 V amb designació RZ1 0,6 / 1 kV que compleixi la normativa CPR i la seva normativa d'aplicació 

EN50575 amb classe mínima Cca-S1B, d'1, a1 en trams per safates i 750 V amb designació 07Z1 que 

compleixi la normativa CPR i la seva normativa d'aplicació EN50575 amb classe mínima Cca-S1B, d'1, 

a1 en trams de derivació amb tub. 

Tubs 

Execució superfície: Seran aïllants rígids blindats de PVC, compliran amb normativa UNE-EN 50086. 

Execució encastada: Seran de PVC doble capa grau de protecció 7. 
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Safates 

Estaran fabricades amb reixa de barres d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, galvanitzades per 

immersió en calent (70 micres), proveïdes d'envà separador. 

Caixes 

Superfície: Seran material aïllant de gran resistència mecànica i autoextingibles. 

Encastades: Seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica. 

Per a la col·locació dels conductors es seguirà l'indicat en la Instrucció ITC-BT-20. 

Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del nombre, classe i secció 

dels conductors que han allotjar, segons el sistema d'instal·lació i classe de tub, seran els fixats en la 

instrucció ITC-BT-21. 

Les caixes de derivacions estaran dotades d'elements d'ajust per a l'entrada de tubs. Les dimensions 

d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar còmodament tots els conductors que hagin de 

contenir. La seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub major més un 50% del 

mateix, amb un mínim de 40 mm per la seva profunditat i 60 mm per al diàmetre o costat interior. 

Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se 

premsaestopes adequats. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors, amb empalmaments o derivacions per simple 

retorciment entre si dels conductors. Haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió 

muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, es pot permetre també la utilització 

de brides de connexió. 

 

7.8. Enllumenat  

En el present projecte no es realitzarà un estudi d’il·luminació de l’edifici, ja que en el projecte real serà 

realitzar per un equip d’interiorisme. Per preveure la potència elèctrica s’ha fet una distribució de 

lluminàries i s’ha elegit diferents models comercials del fabricant Troll, com es pot veure en la 

documentació gràfica.  
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7.8.1. Enllumenat especial 

Seguint les prescripcions assenyalades en la instrucció ITC-BT-28, es disposarà un sistema d'enllumenat 

d'emergència, en concret el de seguretat, per preveure una eventual manca de l'enllumenat normal 

per avaria o deficiències en el subministrament de xarxa. 

L'enllumenat de seguretat permetrà l'evacuació de les persones de forma segura i haurà de funcionar 

com a mínim durant 1 hora. S'inclouen dins de l'enllumenat de seguretat les següents parts: 

- Enllumenat d'evacuació: Proporcionarà a nivell del sòl en l'eix dels passos principals una 

il·luminació horitzontal mínima de 3 lux. En els punts amb instal·lacions de protecció contra 

incendis i en els quadres elèctrics d'enllumenat, la il·luminació mínima serà de 5 lux. 

- Enllumenat antipànic: Proporcionarà una il·luminació ambient adequada per accedir a les 

rutes d'evacuació, amb una il·luminació mínima de 0,5 lux. A les zones d'alt risc la il·luminació 

serà de 15 lux. 

L'enllumenat d'emergència estarà constituït per aparells autònoms alimentats en subministrament 

complementari (xarxa-grup electrògen) la posada en funcionament es realitzarà automàticament al 

produir una fallada de tensió a la xarxa de subministrament o quan aquesta baixi del 70% de seu valor 

nominal. 

7.9. Posta a terra 

La posada a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica partirà del quadre general 

que, al seu torn, estarà unit a la xarxa principal de posada a terra de què s’ha de dotar l'edifici. 

Els conductors de protecció seran independents per circuit i tindran el dimensionat següent, d'acord 

amb la instrucció ITC-BT-18. Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el conductor de 

protecció serà de la mateixa secció que els conductors actius. Per a les seccions compreses entre 16 i 

35 mm² el conductor de protecció serà de 16 mm². Per seccions de fase superiors a 35 mm² el 

conductor de protecció serà la meitat de l'actiu. 

Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en 

qualsevol cas el seu traçat serà paral·lel a aquests i presentarà les mateixes característiques d'aïllament. 

Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d'acord amb les condicions assenyalades en la 

instrucció ITC-BT-18, ITC-BT-19, Normativa NTE IEP i Especificacions Tècniques (Posada a terra). 
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Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de 

terra una separació i aïllament apropiat a les tensions induïdes que apareixen en aquests conductors 

en cas de falta, d'acord amb ITC-BT-18. 

7.10. Sistema de protecció contra descarregues atmosfèriques 

A causa del risc de l'impacte de llamp, s'instal·larà a l'edifici un sistema de protecció contra 

descàrregues atmosfèriques format per 1 conjunt de captació situat a la coberta de l’edifici. 

Els capçals seran del tipus PDC (parallamps amb dispositiu d'encebament, UNE 21.186). Model 4.3 de 

54 metres de radi (Nivell I) de zona de protecció acoblat a un pal de tub de ferro galvanitzat d'uns 3 

metres de longitud, fix a l'estructura. La determinació del radi de protecció es realitzarà d'acord amb 

la UNE 21.186 / CTE-SU8. 

Estarà construït en acer inoxidable AISI 316 (18/8/2), UNE-EN 10088 i aniran proveïts d'un sòlid sistema 

d'adaptació que ha de permetre la unió entre parallamps, pal i cable de baixada. El parallamps ha de 

ser el punt més alt de la instal·lació, quedant dos metres per sobre de qualsevol altre element a 

protegir. El pal serà tubular autoportant construït en acer galvanitzat DIN 2440, amb un diàmetre 

nominal de 1 1/2 polzades i una alçada de 3 m. 

Els ancoratges del pal a murs o elements de la construcció que sobresurtin de la coberta no estaran 

separats més de 700 mm i estaran constituïts en acer galvanitzat. 

El sistema disposarà de dues baixants, ja que l'estructura a protegir supera els 28 m d'alçada o quan la 

projecció horitzontal del conductor de baixada superi a la projecció vertical. Com conductors de 

baixada es farà servir cable de coure descobert recuit de 50 mm² de secció amb una resistència màxima 

a 20 ºC de 0,386 Ohm / km. 

Les baixants es portaran fins al corresponent elèctrode de posada a terra específic preferentment per 

l'exterior de l'edifici o estructura a protegir. En cap cas la baixant quedarà embeguda en l'estructura. 

En cas de baixants per l'interior de patis o patinets el conductor anirà sota tub d'acer de 50 mm de 

diàmetre. En qualsevol cas s'evitarà especialment la proximitat de conduccions de gas o d'electricitat i 

telecomunicacions, i en general qualsevol conducció metàl·lica que discorri paral·lelament al baixant 

amb la finalitat que no apareguin corrents per inducció. 

Els conductors de baixada hauran d'estar distribuïts de la manera més homogènia possible al voltant 

del perímetre de l'edifici, començant des de les cantonades del mateix. La conducció del cable a terra 

descriurà el camí més curt i dret possible, no efectuant corbes amb radi inferior a 20 cm, ni canvis de 

direcció amb angle inferior a 90º. 
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La instal·lació de posada a terra es realitzarà d'acord amb les condicions assenyalades en la Instrucció 

ITC-BT-18, Normativa NTE i Especificacions Tècniques (Posada a terra). Els elèctrodes de posada a terra 

específics per a cada baixant, amb un mínim de dos, hauran de poder-se desconnectar de l'element 

captador mitjançant sengles ponts de comprovació situats a les corresponents arquetes o caixes de 

registre. 

La resistència de la instal·lació de posada a terra de cada captador serà inferior a 10 ohms. D'acord amb 

la Norma Tecnològica NTE-IEP i la norma UNE 21186 es connectaran a la presa de terra de l'edifici per 

tal de garantir la equipotencialitat d'aquesta instal·lació. 

Les antenes i equips de captació de senyals de televisió així com els elements metàl·lics que sobresurtin 

per sobre de la coberta es connectaran a la baixant del parallamps més propera intercalant una via 

d'espurnes al conductor de connexió de les antenes. A més s'instal·larà un protector contra 

sobretensions per al cable coaxial de l'antena. 

 

7.11. Bases de càlcul 

Per al càlcul de la potència i la secció dels conductors s'ha seguit el que especifica el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, actualment en vigor i el que especifiquen els Fulls de Interpretació del 

Ministeri d'Indústria. 

7.11.1. Conductes de fase i neutre  

Per al càlcul de les seccions dels conductors s'han seguit els següents passos. 

S'ha calculat la intensitat del circuit mitjançant les fórmules següents: 

Circuit monofàsic 

𝐼 =
𝑃

𝑈 · cos 𝜑
 

(Eq. 7.1) 

Circuit trifàsic 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · cos 𝜑
 

(Eq. 7.2) 
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On: 

I  Intensitat (A) 

P  Potència (W) 

U  Tensió entre fase i neutre (V) 

V  Tensió entre fases en (V) 

cos 𝜑 Factor de potència (0-1) 

 

Un cop coneguda la intensitat en ampers, s'ha elegit el conductor segons les indicacions de les 

instruccions ITC-BT-06, ITC-BT-07 i ITC-BT-19. 

S'ha tingut en compte si el cable és unipolar o en mànega, si el circuit és monofàsic o trifàsic, el material 

de l'aïllament, el tipus d'instal·lació i els factors de correcció a causa de agrupacions de cables. 

A l’hora de fer l’elecció de la secció del cablejat, s’ha comprovat (veure annexes de càlculs) que la secció 

elegida per cada tram de cablejat compleixi amb els tres mètodes següents: 

- Càlcul per caiguda de tensió màxima  

- Càlcul de intensitat màxima admissible  

- Càlcul en cas de curtcircuit 

Càlcul per caiguda de tensió màxima 

Les caigudes de tensió màxima permeses, en el cas de la instal·lació del present projecte: 

- 3% Enllumenat 

- 5% Força i altres 

- 1,5% Derivació individual 

El mètode consisteix en elegir una secció del cablejat de manera que no es superi les caigudes de tensió 

mencionades. 

Per fer el càlcul de la secció a partir de la caiguda de tensió es fan servir les expressions: 

Circuit monofàsic 
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𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛥𝑉
 

(Eq. 7.3) 

Circuit trifàsic 

𝑆 =
√3 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛥𝑉
 

(Eq. 7.4) 

 

On 

S   Secció del cable (mm²) 

P  Potència (W) 

L  Longitud del conductor (m) 

𝜌   Resistivitat del conductor (mm² × W/m) 

𝛥𝑉  Caiguda de tensió (V) 

I  Intensitat (A) 

 

S’ha de tenir present que la caiguda de tensió màxima es comptabilitza partint del comptador, és a dir, 

s’ha d’anar sumant la caiguda de tensió acumulada de cada tram fins arribar a l’alimentació de la 

carrega. 

 

Intensitat màxima admissible 

El pas de corrent elèctrica per un conductor provoca que aquest s’escalfi per afecta Joule. Aquest fet 

pot provocar que el conductor es deteriori en el cas que no estigi dimensionat en funció de la corrent 

que circula per ell.  

El primer que s’ha fet és calcular la intensitat amb les formules presentades a l’inici d’aquest apartat. 

Amb les següents taules extretes de la UNE-HD 60364-5-52, tenint en consideració la intensitat que 

circula, el tipus de muntatge del cablejat i l’aïllament dels conductors. 
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Figura 7.2. Intensitats màximes admisibles (Font: Taula C.523.1 de la UNE-HD 60164-5-52) 

 

Figura 7.3. Mètodes de instal·lació del cablejat (Font: Taula A.52.3 de la UNE-HD 60364-5-52) 
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Càlcul en cas de curtcircuit 

El cablejat ha de suportar una intensitat màxima de curtcircuit, la qual depèn de la resistència de 

curtcircuit del tram de cablejat.  

Les equacions usades seran les que segueixen: 

Circuit monofàsic 

𝑅𝑐𝑐 =
0.018 · 2 · 𝐿

𝑆
 

(Eq. 7.5) 

Circuit trifàsic 

𝑅𝑐𝑐 =
0.018 · √3 · 𝐿

𝑆
 

(Eq. 7.6) 

 

𝐼𝑐𝑐 = 0.8 ·
𝑈

𝑅𝑐𝑐
 

(Eq. 7.7) 

 

On 

𝐼𝑐𝑐  Intensitat de curtcircuit (A) 

𝑅𝑐𝑐  Resistència de curtcircuit (Ω)  

U Tensió (V) 

L Longitud del tram (m) 

S Secció del conducte  

 

Com a detall de tot l'anterior s'adjunten els fulls de càlcul on apareixen les potències previstes, 

intensitats màximes admissibles, caigudes de tensió, coeficients de simultaneïtat, etc. que juntament 

amb els esquemes dels quadres completen la informació. 
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7.11.2. Conductes de protecció 

La secció dels conductors de protecció es determinarà d'acord amb la taula 2 d'ITC-BT-18. 
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8. CAPÍTOL 9. Instal·lació solar fotovoltaica 

8.1. Descripció general de la instal·lació  

Es preveu la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic situat a la coberta de l’edifici, tal com està 

representat en la documentació gràfica.  

La potència que es pot instal·lar, limitada per la mida de la coberta, és petita comparada amb la 

potència contractada amb companyia. Degut a aquest fet, no s’ha considerat adient tenir un sistema 

d’emmagatzematge d’energia fotovoltaica ja que aquesta serà consumida completament durant la 

seva producció per la instal·lació interior elèctrica de l’edifici. 

La normativa aplicable en el present projecte en l’àmbit solar fotovoltaica és: 

- Decret del document HE5 del Codi Tècnic de l’Edificació (HE5-CTE) 

- Ordenança de medi ambient de Barcelona  

8.2. Radiació 

Per l’assignació de la zona climàtica s’han extret les dades de radiació solar global mitjana anual 

recollides al document “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos de SAF de Clima de 

EUMETSAT” tal com recomana el propi codi tècnic. A Barcelona insereix una radiació solar global 

mitjana de 4.56 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑑𝑖𝑎
. 
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Figura 8.1. Taula de radiació solar mitjana  (Font: Atlas de Radiació Solar en España utilizando datos de SAF de 

Clima de EUMETSAT ) 

Sabent quina és la radicació solar global mitjana diària anual, amb la següent taula extreta del CTE-HE, 

es pot determinar la Zona climàtica de l’edifici. 

 

Figura 8.2. Taula radiació solar global mitjana diària anual  (Font: Taula 4.4 Secció HE4 del CTE DB-HE ) 

 

L’edifici  es troba a Zona Climàtica III. 
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8.3. Superfície afectada 

De cara al càlcul de potència mínima a instal·lar, s’ha de tenir en consideració la superfície de l’edifici 

sota coberta.  

 

RESUM SUPERFICIES PER PLANTA INTERIORS 

PLANTA 
Superficie Útil 

(m2) 

Planta Soterrani 1.175,00 

Planta Baixa 695,73 

Planta Primera 695,73 

Planta Segona 682,66 

Planta Tercera 73,48 

Superficie Total Edifici 3.322,60 

Figura 8.3. Taula resum superfície interiors per planta  (Font: Producció Pròpia) 

8.4. Potència mínima a instal·lar  

Les dues normatives mencionades determinen la potència mínima a instal·lar de producció 

fotovoltaica.  

Seguint el Codi Tècnic de l’Edificació document bàsic de estalvi d’energia apartat HE5, la potència 

mínima a instal·lar es calcula seguint la següent equació. 

𝑃 = 𝐶 · (0,002 · 𝑆 − 5) 

on: 

P: Potència nominal (kW)  

C: Coeficient definit en la taula 2.1 del CTE-HS5 

S: Superfície construïda del edifici (m^2)  

 

(Eq. 8.1) 
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Figura 8.4. Taula coeficient climàtic  (Font: Taula 2.1 Secció HE5 del CTE DB-HE) 

Per tant la potència nominal mínima a instal·lar ha de ser: 

𝑃𝑚í𝑛 = 1.2 · (0,002 · 3322,6 − 5) = 1,974 𝑘𝑊 

L’Ordenança de medi ambient de Barcelona, títol 8 capítol 2, dictamina que s’ha 

d’instal·lar una potència elèctrica igual o superior com a mínim a 7 Wp per metre 

quadrat de sostre construït dels usos afectats. 

 Seguit aquest criteri la potència pic subministrada pel sistema solar ha de ser: 

𝑃𝑝 = 7𝑊𝑝 · 3322,6𝑚2 = 23258,2 𝑊𝑝 

Per falta d’espai, es preveu instal·lar un sistema que proporciona 10,29 kWp.  

Amb aquesta potència es compleix les restriccions del Codi Tècnic de l’Edificació tot i 

que no es compleix l’Ordenança de medi ambient.  

 

8.5. Superfície de captació   

Es preveu instal·lar un total de 36 mòduls de captació solar. 

Les dimensions de cada placa són 1648 mm x 990 mm, amb una superfície de captació de 1.63 m2.  Per 

tanta la superfície total de captació seran 58.73 m2. 

 



Instal·lacions rehabilitació conjunt casa-fàbrica “CAN SEIXANTA”   

  65 

8.6. Descripció de la instal·lació 

8.6.1. Captació 

Els sistema de captació estarà compost per un total de 36 mòduls fotovoltaics situats a la coberta a la 

zona delimitada en la descripció gràfica.  

Els mòduls, compostos per 60 cèl·lules policristal·lines de silici, amb un rendiment del 17,5 % segons 

declara fabricant.  

Cada placa serà de 285Wp, amb una potència pic del conjunt de 10,26 kWp.  

El model de les plaques serà el P285AD del fabricant VIESSMAN. 

8.6.2. Inversor  

Es preveu la instal·lació d’un sol inversor, el qual serà dimensionat en funció dels paràmetres de tensió 

i corrent aportats pel conjunt de plaques. 

L’inversor serà interior i estarà situat a la planta soterrani, tal com es pot veure en la descripció gràfica.  

La potència nominal de l’inversor serà de 10 kW, complint així el determinat per l’Ordenança Municipal 

de Barcelona que dictamina que la potència dels inversors serà com a mínim el 80 % de la potència pic 

real del generador fotovoltaic, la qual és de 10,26 kWp.   

El rendiment màxim de l’inversor es del 98 % i el rendiment europeu del 97,6 % segons declara 

fabricant. 

El model de l’inversor serà STA 10000TL-20 de la marca SMA. 

Tindrà un total de dues entrades de corrent contínua, amb corrents màximes de 11 A i 10 A. La potència 

màxima de l’equip és de 10000W/10000VA de injecció trifàsica. 

Aquest model d’inversor té un seguidor PMP, que té la funció d’optimitzar la producció fotovoltaica. 

8.6.3. Cablejat 

Les connexions dels mòduls es realitzaran amb cables de 1 m de longitud amb un secció de 4 mm2 a 

través de caixes de connexions amb grau de protecció IP67. Les caixes de connexió apart connectar en 

sèrie els mòduls, tindran fusibles de protecció dimensionats segons corrent dels mòduls, un 

seccionador per poder aïllar l’string (conjunt de panells en sèrie) i un descarregador de sobretensions. 



  Memoria 

66     

Les connexions dels subcamps fotovoltaics amb l’inversor es realitzaran a dos cables de 4 mm2. 

El conductor que connectarà els mòduls i l’inversor a terra serà de 4 mm2. 

El cablejat de la sortida de l’inversor es farà amb quatre cables de 10 mm2 ja que és alterna trifàsica.  

 

8.6.4. Proteccions  

El sistema contarà amb les proteccions adients per garantir la seguretat tant de les persones com de la 

pròpia instal·lació. L’empresa instal·ladora serà la que s’ocuparà de que aquestes proteccions estiguin 

ben dimensionades. 

Les caixes de connexió dels mòduls tenen fusibles i protecció contra sobretensions transitòries.  

A continuació de l’inversor hi haurà un quadre de proteccions trifàsiques amb una protecció diferencial 

de 30 mA de sensibilitat per a la protecció de contactes indirectes i una protecció magnetotèrmica per 

la protecció contra sobreintensitats.  

Atenent que la corrent nominal de la instal·lació serà de 14,43 A  (potencia nominal=10000 W i tensió 

nominal 400 V), i que el conductor de 10 mm2 en instal·lació trifàsica i aïllament XLPE aguanta 57 A 

segons la norma UNE-HD 60364-5-52:2014, les proteccions es posaran de 25 A en trifàsica.   

Algunes de la proteccions que es preveu implementar seran: 

- Díodes de pas entre els mòduls per evitar que alguns mòduls actuïn com carregues degut a 

sobres o altres averies. 

- Díodes de bloqueig permeten l’aïllament de les diverses cadenes de mòduls de manera que 

un defecte en una d’aquestes cadenes no afecti a les demés. 

- Fusibles de connexió sèrie que protegeixen la instal·lació contra sobreintensitats evitant la 

transmissió de defectes entre les diferents rames. 

- Interruptors de continua que permeten realitzar maniobres de manteniment sense perill ja 

que aïlla l’inversor del generador. 

- Limitadors de màxima i mínima tensió i freqüència a l’inversor. 

- Mesures de protecció per evitar la introducció d’energia elèctrica a les línies de distribució 

quan estiguin desconnectades de la xarxa principal d’energia. 

- Quadre general de baixa tensió on hi haurà proteccions magnetotèrmiques, diferencials i un 

quadre de protecció i mesura on anirà un seccionador el qual permet aïllar la instal·lació de 

generació de la xarxa, un comptador bidireccional i fusibles. 



Instal·lacions rehabilitació conjunt casa-fàbrica “CAN SEIXANTA”   

  67 

 

8.6.5. Comptador d’energia 

Els equips de mesura estran capacitats per a la facturació de preus, tarifes, càrrecs o petges que se li 

apliquin. 

Es realitzarà una mediació de potència en el punt de connexió de la xarxa, la qual serà bidireccional ( 

mesura tant el consum com la injecció de potència a la xarxa). 

 

8.6.6. Connexions 

Els mòduls es connectaran amb dos subcamps (string) de 18 plaques en sèrie cada un, donant així una 

tensió de en Mpp de 564,84 V i una corrent contínua de Mpp de 9,09 A. Aquests subcamps s’instal·laran 

en paral·lel a les dues entrades de l’inversor, el qual està dimensionat per suportar aquests valors 

d’entrada.  

 

8.7. Rendiment  

 

Figura 8.5. Gràfica de rendiment energètic per més del sistema de inversor + plaques  (Font: Càlculs realitzats 

per l’empresa Viessmann per aquest projecte) 
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Mes  Rendiment energètic[kWh] Coeficient de rendiment 

 

1  682 (4,5 %)   88 % 

2  905 (6,0 %)   89 % 

3  1322 (8,8 %)   89 % 

4  1518 (10,1 %)   89 % 

5  1737 (11,5 %)   88 % 

6  1777 (11,8 %)   87 % 

7  1932 (12,8 %)   86 % 

8  1670 (11,1 %)   86 % 

9  1297 (8,6 %)   87 % 

10  989 (6,6 %)   87 % 

11  649 (4,3 %)   87 % 

12  571 (3,8 %)   87 % 

 

 

Figura 8.6. Taula de rendiment energètic per més del sistema de inversor + plaques  (Font: Càlculs realitzats 

per Viessmann per aquest projecte) 

El fabricant de les plaques solars és qui ha proporcionat la informació del rendiment del sistema, tenint 

en consideració tant el sistema de plaques, com l’inversor i connexions.  

 

8.8. Modalitat retributiva  

En aquesta instal·lació en pretén optar per una modalitat retributiva d’autoconsum tipus II, per tant la 

instal·lació serà donada d’alta en el registre administratiu. 

La injecció d’energia a la xarxa en aquest tipus de modalitat es retribueix econòmicament, segons el 

estipulat a la Llei 24/2013 del sector elèctric. 
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9. CAPÍTOL 10. Instal·lació de climatització  

9.1. Descripció de la instal·lació 

La ventilació en el present projecte es realitzarà mitjançant UTA (Unitat de tractament d’aire) i 

climatitzadors.  Es tindrà un total de 10 aparells de la marca AIRLAN, dels quals aniran 4 situats a la 

coberta de l’edifici els altres 6 al soterrani. 

Les UTAs i els climatitzadors tindran sistema de recuperació d’energia de l’aire d’expulsió. Aquest 

sistema permet realitzar un pretractament tèrmic de l’aire d’impulsió amb l’aire d’expulsió que prové 

de les sales.  La recuperació es realitzarà amb un recuperador rotatiu dimensionat segons la potència 

de cada aparell, veure documentació adjunta sobre UTAs i climatitzadors dels annexes. 

En les estances en les quals l’aire primari provingui de les UTAs, es farà un control de temperatura 

mitjançant fancoils, els quals seran de quatre tubs i bues bateries (fred i calor) i aniran alimentats amb 

l’aigua provinent del sistema de geotèrmia, el qual proporcionarà tan aigua calenta per la climatització 

en l’hivern, com aigua freda per l’estiu. Els fancoils seran AIRLAN mentre que el sistema de geotèrmia 

NIBE. 

Els climatitzadors ja realitzen tot el control de temperatura de l’aire, per tant les estances alimentades 

de climatitzadors no necessiten de fancoils. Les UTAs també tindran dues bateries (fred i calor) per fer 

un preescalfament de l’aire, apart del recuperador de calor, tot i que aquestes no estan dimensionades 

per realitzar la totalitat del sal tèrmic desitjat. 

Tots els aparells de climatització seran d’aigua-aire i seran alimentats per el sistema de geotèrmia.  

Per altre banda, es realitzarà un control de la humitat mitjançant humidificadors, els quals aniran 

connectats a la impulsió del les UTAs i dels climatitzadors amb llances.    

9.2. Ventilació  

9.2.1. Descripció de la instal·lació  

La ventilació es realitzarà de forma mecànica mitjançant les unitats de tractament d’aire i els 

climatitzadors.  

Tindrem un total de 6 unitats de tractament d’aire i 4 climatitzadors de la marca AIRLAN. Tots els 

aparells són del model FMA-HP, el que diferencia entre climatitzador i UTA serà la potència de les 

bateries d’aigua. 
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Tant les UTAs com els climatitzadors duran filtres d’aire. Aquests seran del tipus indicat per el RITE a la 

següent taula: 

Classes de filtració  

Qualitat de l’aire exterior  

Qualitat de l’aire interior  

IDA  1 IDA  2  IDA 3  IDA 4  

ODA-1 F9 F8 F7 F5  

ODA-2 F7+ F9 F6+ F8 F5+ F7 F5+ F6  

ODA-3 F7+ G7 (*)+F9 F7+ G7+ F9 F5+ F7 F5+ F6  

(*) GF= Filtre de gas (filtre de carbono) i, o filtre químic o físico-químic (fotocatalític) i sols serà necessari en cas 

de ODA 3 s’hi arribi per excés de gasos. 

Figura 9.1. Classes de filtració  (Font: IT 1.1.4.2.4 del RITE) 

L’exigència de l’aire interior de totes les estances de l’edifici es IDA 2 i s’ha considerat que l’aire exterior 

és ODA 2, degut a la contaminació present en el barri del Raval. Per això tots els climatitzadors i UTA 

tindran filtres F6 i F8. 

L’aire de impulsió dels aparells situats a planta soterrani entrarà per un seguit de patis que comuniquen 

amb l’exterior per on sortirà l’aire d’expulsió mitjançant conducte (veure documentació gràfica). Les 

UTA situades a les cobertes agafen aire directament exterior al igual que expulsen directament l’aire.  

A continuació s’exposa la taula resum dels resultats del càlculs de ventilació, indicant els cabals de 

ventilació, la situació de les màquines amb mides i el dimensionat de la presa d’aire exterior.  

Els equips disposaran de sistema de recuperador de calor rotatiu, sistema freecooling i ventilador amb 

variador de freqüència. 

 

CABALS TOTALS EDIFICI    

UNITAT TRACTAMENT AIRE 
CABAL 

VENTILACIÓ 
SITUACIÓ 

DIMENSION
S VENT 

MIDES UTA 

H*A*L 

          UTA 1 (espais exclusius factoria) 1.800,00 m3/h 
coberta 
tarruella 

directe 200x90x450 

          UTA 2 (espais propis ateneu p1 i p2) 2.160,00 m3/h 
coberta 
tarruella 

directe 
230x130x49
0 

          UTA 3 (ps, expo, i p3 joves st pacia) 4.950,00 m3/h coberta riereta directe 
230x130x49
0 

          UTA 4 ((p1 i p2 joves st pacia) 3.960,00 m3/h coberta riereta directe 
230x130x49
0 

          UTA 5 (pb a p2 espai acordió) 2.925,00 m3/h PS st pacia 2 patis 1m2 
280x170x55
0 

          CL 6 (auditori) 9.000,00 m3/h PS st pacia 2 patis 1m2 
280x170x55
0 

          CL 7 (cantina) 2.160,00 m3/h PS sta elena 2 patis 0,3m2 200x90x450 

          CL 8A (pb joves)  5.220,00 m3/h PS sta elena 2 patis 0,7m2 
230x130x49
0 
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          CL 8B (pb info-joves)  0.000,00 m3/h PS sta elena 2 patis 0,7m2 
230x130x49
0 

          CL 9 (pb radio)  2.565,00 m3/h PS sta elena 2 patis 0,7m2 
230x130x49
0 

          UTA 10 (joves P1+P2)  5.220,00 m3/h PS sta elena 2 patis 0,7m2 
230x130x49
0 

 39.960,00 
m3/h 

   

Figura 9.2. Cabals de ventilació  (Font: Creació pròpia) 

En els climatitzadors, no tot l’aire d’impulsió serà aire primari. Part de l’aire d’impulsió serà aire de 

l’extracció que mitjançant un sistema de recirculació es tornarà a impulsar tractat. Com tot l’aire 

d’extracció, degut als usos dels locals és de categoria AE 1, està permès la seva recirculació segons el 

RITE. 

Es realitzarà un control de la humitat mitjançant humidificadors per tal de tenir a la impulsió una 

humitat relativa de entre 45 i 60% en l’estiu i entre 40 i 50 % en l’hivern. Els models d’humidificadors 

projectets seran els HEATERSTEAM de la marca CAREL. El fabricant és qui ha realitzat els dimensionats 

pertinents dels equips amb la informació proporcionada sobre les UTA i climatitzadors. 

Cada conducte portador d’aire de ventilació d’impulsió anirà regulat mitjançant una comporta, la qual 

permet no sols controlar el cabal d’impulsió sinó tallar completament l’aportació d’aire (important en 

cas d’incendi per no propagar fums) 

 

9.2.2. Dimensionat de la instal·lació  

Cabals mínims d’aire exterior de ventilació 

El cabal mínim d’aire d’extracció de ventilació es calcula amb algun dels cinc mètodes descrits en el 

RITE IT 1.1.4.2.3 cabals mínims de l’aire exterior de ventilació. 

A. Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona  

B. Mètode indirecte per qualitat de l’aire percebut  

C. Mètode directe per concentració de CO2 

D. Mètode de dilució  

En el present projecte, el mètode que es farà servir serà el mètode A, càlcul indirecte de cabal d’aire 

exterior per persona.  

Per realitzar aquest càlcul es faran servir les ocupacions calculades en el capítol de protecció contra 

incendis, amb els ratis donats al CTE-DBSI. Per altra part, també s’ha de determinar quina és la qualitat 



  Memoria 

72     

de l’aire interior (IDA) a cada local i un cop determinat, amb la següent taula del RITE, calcular el cabal 

de ventilació. 

Categoria dm3/s per persona 

IDA-1 20 

IDA-2 12,5 

IDA-3 8 

IDA-4 5 

Figura 9.3. Cabal mínim d’aire exterior de ventilació  (Font: IT 1.1.4.2.3 del RITE) 

Multiplicant l’ocupació de cada local per aquests ratis ja s’ha determinat el cabal mínim d’aire exterior 

de ventilació.  

A l’annex de càlculs es poden veure quin són els cabals per cada un dels locals. 

 

Càlcul de diàmetres de conductes  

El bon dimensionament de la xarxa de conductes és molt important ja que influeix directament en la 

velocitat de l’aire a través d’ells i a la sortida als difusors i reixes. 

Si un conducte té un diàmetre molt reduït, la velocitat de l’aire augmentarà proporcionalment ja que 

𝑣 =
𝑄

𝑆
 

(Eq. 9.1) 

On: 

v Velocitat de l’aire (m/s) 

Q Cabal (m3/s) 

S Secció del conducte (m2) 

 

L’augment de velocitat implica augment del soroll dels conductes i augment de les pèrdues de carrega 

per fricció. 

Per altre banda, si el conducte està molt sobredimensionat, pot dificultar una correcta difusió de l’aire 

ja que aquest anirà a velocitat insuficient. En la correcta difusió de l’aire també té molt a veure el 

sistema de difusors (nombre de difusors, mida i tipus). 
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El càlcul de conductes també serveix per dimensionar els ventiladors de les UTA. Al fer el càlcul de 

conductes es van sumant les pèrdues acumulades en cada tram i així s’escull un ventilador que pugui 

proporcionar una pressió igual a la suma de les pèrdues fins al difusor més desfavorable més la pressió 

mínima que es vol tenir l’aire en aquest punt.  

Com a criteris de càlcul, s’han considerat acceptables velocitats sota de 6 m/s, intentant que estiguin 

per sota de 5 m/s en els llocs on transcorren conductes per locals silenciosos (despatxos, llocs de 

treball, etc.). 

Càlcul pèrdues de carrega  

Factors a considerar: 

- Cabal d’aire (𝑄) 

Per determinar quin cabal d’aire surt per cada reixa, es suma el de ventilació proporcional pel nombre 

de reixes més el proporcionals procedent del ventilador del fancoil (en els locals on hi ha). 

- Velocitat teòrica (𝑣𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎) 

Velocitat de base per començar a calcular. 

- Superfície teòrica (𝑆𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎) 

𝑆𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝑄

𝑣𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎
 

(Eq. 9.2) 

- Factor de reixa (𝑓𝑟𝑒𝑖𝑥𝑎) 

En el càlcul de conductes també apareixen les reixes per així poder determinar la pèrdua de carrega 

acumulada. Per fer un símil entre reixa i conducte s’aplica el factor reixa, augmentat per aquestes un 

60 % la velocitat de l’aire per poder assimilar pèrdues. 

- Superfície efectiva (𝑆𝑒𝑓) 

𝑆𝑒𝑓 =
𝑆𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑓𝑟𝑒𝑖𝑥𝑎
 

(Eq. 9.3) 

- Velocitat real (𝑣) 

𝑣 =
𝑄

𝑆𝑟𝑒𝑎𝑙/𝑓𝑟𝑒𝑖𝑥𝑎
 

(Eq. 9.4) 
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- Diàmetre equivalent (𝐷𝐻) 

El càlcul de pèrdues de conductes sols és pot fer amb diàmetres. Per això, es calcula el diàmetre 

equivalent o diàmetre hidràulic per els conductes rectangulars. 

𝐷𝐻 =
1,3 (𝑎 · 𝑏)0,625

(𝑎 + 𝑏)0,25
 

(Eq. 9.5) 

 

- Pèrdues de carga 

 

𝑃𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷𝐻
·

𝑓 · 𝑣2

2
 

(Eq. 9.6) 

On  

L Longitud del tram de conducte 

v Velocitat real de l’aire 

𝐷𝐻  Diàmetre equivalent 

f Coeficient de fricció  

𝑓 = {
0,85 · 𝑓′ + 0,28, 𝑓′ < 0,018

𝑓′, 𝑓′ ≥ 0,018
 

 

(Eq. 9.7) 

On  

𝑓′ = 0,11 (
0,15

𝐷𝐻
+

68

𝑅𝑒
)

0,25

 
(Eq. 9.8) 

Re Nombre de Reynolds  

𝑅𝑒 = 70 · 𝑣 · 𝐷𝐻 (Eq. 9.9) 

- Pèrdues de carrega per accessoris i colzes 
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Es considera per cada tram unes pèrdues per accessoris del 20% del les pèrdues de carrega totals. Es 

fa d’aquesta manera perquè, fins a obra realment no se sap exactament el nombre de colzes i 

accessoris i així es fa una aproximació conservadora de les seves pèrdues. 

- Pèrdues acumulades  

Es van sumant les pèrdues dels conductes pels quals ha de passar l’aire fins arribar a un punt en 

concret. 

9.3. Control de temperatura 

9.3.1. Descripció de la instal·lació  

La temperatura del locals es controla de dues formes. En alguns local tenim un sistema de UTA+ fancoil, 

on la UTA realitza un preescalfament de l’aire i el fancoil s’ocupa del salt tèrmic restant. En altres el 

control de la temperatura es realitza directament des del climatitzador, el qual també s’encarrega 

d’entrar l’aire primari de ventilació als locals. 

S’ha optat per dos models de fancoils de la marca AIRLAN.  

El model FPMI K es tracta de fancoil de baixa silueta de conducte, la potència dels quals varia de 3,4 a 

22,3 kW en potència frigorífica i de 3 fins a 29 kW en potència calorífica.  

El model FCZI P es un fancoil de 1 a 8,6 kW de potència de frigorífica i de 1 a 8,51 kW de potència 

calorífica. 

Els aparells tindran un total de 4 tubs ja que tenen dues bateries, una de fred i una de calor. Els tubs 

d’alimentació seran els indicats per fabricant. Els dos models tindran motors inverter per així poder 

tenir un control més precís de la màquina.  

Els fancoils operaran amb salts tèrmics de 7ºC-12ºC per refrigeració i 45ºC-40ºC per calefacció. 

Són fancoils amb baix nivell soroll ja que estan fabricats amb panells de xapa galvanitzada amb 

aïllament de fibra de vidre de 20 mm. És necessari que el nivell de soroll estigui esmorteït ja que alguns 

del aparells estan situats en zones silencioses. 

Els climatitzadors seran de la marca AIRLAN, el model FMA-HP. Es tindrà un total de 4 climatitzadors i 

tots alimentaran locals situats a planta baixa. Les potència dels climatitzadors seran: 

 

Climatitzador Potència fred (total/sensible) [kW] Potència calor [kW] 
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CL06 56,2 / 35 76,3 

CL07 17,3 / 10,1 22,1 

CL08 30 / 17,5 38,3 

CL09 73,6 / 44,5 97,1 

Figura 9.4. Potència climatitzadors  (Font: Fitxes climatitzadors AIRLAN) 

 

Les potencies de les UTA seran:  

 

Unitats de tractament d’aire 
(UTA)  Potència fred (total/sensible) [kW] 

Potènci
a calor 
[kW] 

UTA01 7,6 / 4,5 5,3 

UTA02 7,3 / 4,3 5,1 

UTA03 16,8 / 9,9 11,8 

UTA04 13,6 / 7,9 9,4 

UTA05 9,9 / 5,8 6,9 

UTA10 16,8 / 9,9 11,8 

Figura 9.5. Potència unitats de tractament d’aire  (Font: Fitxes climatitzadors AIRLAN) 

 

En l’annex de càlculs es troben els dimensionats tant dels climatitzadors com de les unitats de 

tractament d’aire, aquest càlculs estan realitzats per l’empresa AIRLAN a la qual se li va proporcionar 

la informació pertinent de potències de climatització, cabals de ventilació, filtratge de l’aire primari, 

entre altres indicacions proporcionades. 

 

9.3.2. Dimensionat de la instal·lació  

Càlcul de carregues tèrmiques 

El càlcul de carregues tèrmiques té com objectiu determinar la potència de refrigeració i la potència de 

calefacció dels equips de climatització.  

Els càlculs s’ha realitzat mitjançant el software Mitsusoft de Mitsubishi, els resultats es troben a l’annex 

de càlculs.  
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Els paràmetres de l’edifici que influeixen a la carrega tèrmica dels diferents locals seran els valors que 

introduirem al programa. Aquests seran: 

- Localització 

La localització de l’edifici té una gran influència a la carrega dels equips de clima ja que determina 

totalment la temperatura exterior. 

- Condicions en la que volem l’interior 

El RITE et marca al IT1.1.4.1.2, unes temperatures entre les que ha d’oscil·lar la temperatura interior 

d’un local habitable. Aquests seran entre 23...25 ºC en l’estiu i 21...23 ºC en l’hivern. 

S’ha considerat com a referència 25 ºC en l’estiu i 21 ºC a l’hivern. 

- Descripció dels locals  

Cal descriure les dimensions del local. La superfície en planta, superfície dels tancaments (parets i 

vidres) i tipus de tancaments, altura del local i orientació. 

- Altre paràmetres  

Altres factors que influeixen en la carrega tèrmica seran la potència d’il·luminació, el cabal de ventilació 

(ja que l’aire que entra esta a menor temperatura que l’aire interior) i l’ocupació del local amb el tipus 

d’activitat que realitzen ja que s’emeten diferents nivells de calor. 

 

Aïllament tèrmic  

Els conductes i accessoris de la xarxa de impulsió d’aire disposaran d’un aïllament tèrmic suficient per 

que la pèrdua de calor no sigui major que el 4% de la potència tèrmica que transporta i sempre que 

sigui suficient per evitar condensacions.  

Per un material amb conductivitat tèrmica de referencia de 10 ºC de 0,04 W/mK el gruix de l’aïllament 

serà el següent: 

- En interior 30 mm 

- En exterior 50 mm 

Al ser la potència tèrmica de la instal·lació major de 70 kW s’ha de justificat que les pèrdues no son 

majors que les mencionades.  
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La xarxa de canonades per alimentar els aparells de climatització portaran l’aïllament determinat 

segons les taula que segueixen extretes del RITE. 

 

Espessors mínims de aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten 
fluids calents que discorren per l’interior de edifici   

Diàmetre exterior (mm) 

Temperatura màxima del fluid 
(ºC) 

 

40...60 >60...100 >100...180  

D≤35 25 25 30  

30<D≤60 30 30 40  

60<D≤90 30 30 40  

90<D≤140 30 40 50  

140<D 35 40 50  

Figura 9.6. Espessors mínim aïllament calor  (Font: Taula 1.2.4.2.1 del RITE) 

 

Espessors mínims de aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten 
fluids freds que discorren per l’interior de edifici   

Diàmetre exterior (mm) 

Temperatura màxima del fluid 
(ºC) 

 

>-10...0 >0...10 >10  

D≤35 30 25 20  

30<D≤60 40 30 20  

60<D≤90 40 30 30  

90<D≤140 50 40 30  

140<D 50 40 30  

Figura 9.7. Espessors mínim aïllament fred  (Font: Taula 1.2.4.2.3 del RITE) 

Per les canonades que transcorren per l’exterior de l’edifici, per determinar l’espesor de l’aïllament, es 

seguiran les taules 1.2.4.2.2 i 1.2.4.2.4. 

9.4. Sistema de geotèrmia 

El sistema de geotèrmia es el que produirà tant la calefacció com la refrigeració per la calefacció. En 

aquest projecte no es preveu la producció de ACS (aigua calenta sanitària) amb geotèrmia. 

La projecció del sistema de geotèrmia no es objecte del present projecte. En aquet apartat es realitzarà 

una descripció del sistema, dels components que el formen i de les seves característiques principals. 

Els càlculs de bombes de calor, del pous de geotèrmia i del sistema de acumulació i impulsió d’aigua 
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per climatització seran realitzats per una empresa externa i no s’adjuntaran al present treball tot i que 

si que es trobaran al projecte executiu real.  

A la documentació gràfica es pot veure l’esquema de principi de les bombes proporcionat per 

l’empresa NIBE i la distribució dels pous a planta soterrani.  

El sistema de geotèrmia tindrà un total de 68 pous de geotèrmia situats a una distància de 5,5 metres 

els uns dels altres a planta soterrani. Es tracten de pous de 100 metres de profunditat per on circulen 

les sondes de geotèrmia les quals porten el fluid calor-portador. Les sondes projectedes seran sondes 

en U de la marca Ferroterm. 

La connexió de les sondes es realitzarà mitjançant 5 pericons on es situaran col·lectors i tots aniran a 

parar a un col·lector principal al costat de les bombes de geotèrmia a la sala de instal·lacions. 

Es tindran 6 bombes de geotèrmia de la marca NIBE situades a planta soterrani a la sala de 

instal·lacions.  

El model de bomba projecteda serà la bomba de calor geotèrmica NIBE FIGHTER 1354-60 de 60 kW 

trifàsica amb doble compressor de 30 kW, la qual inclou bombes de circulació de velocitat variable tant 

a la part d’evaporador com a la de condensador (producció fred/calor), refrigerant R410A, potència 

sonora de 51 dB, dimensiona de 60x60x180cm i un pes de 353 kg. 

Es tindrà un potència total de 360 kW. El sistema està dimensionat per proporcionar una temperatura 

de calor de 7 ºC en funcionament de producció de fred i de 45 ºC en producció de calor. 

S’ha projectet tres dipòsits d’acumulació. Dos de fred de 3000 litres, amb un total d’acumulació d’aigua 

freda de 6000 litres i un dipòsit de 3000 litres de calor. També es tindrà un sistema de bombeig 

dimensionat per poder alimentar els aparells de climatització (fan coils, UTAs i climatitzadors), seran 

dos grups separats, un alimentat pels depòsits de aigua freda i l’altre pel depòsit d’aigua calenta. 

 

9.5. Distribució de l’aire  

L’aire de ventilació arribarà a les diferents estances a través de conductes. En el cas dels climatitzadors, 

aquests aire ja està tractat tèrmicament i per tant ja pot sortir directament mitjançant reixes o difusors. 

Per altre banda, a les sales on l’aire de ventilació prové de UTA, abans de ser distribuït l’aire ha de 

passar per un fancoil el qual li proporcionarà el salt tèrmic desitjat. Hi ha unes quantes excepcions, a 

les sales camerino 1, camerino 2 i a la sala d’actes-exposicions on l’aire que prové de una UTA no serà 
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tractat tèrmicament i a les estances 0.33 i 0.34 la ventilació es realitzarà de forma natural ja que té 

suficient superfície d’obertures exteriors. 

Per la distribució de l’aire s’usaran dos mètodes. 

Per una bada està la distribució a través de conducte rígid (de secció rectangular o circular) que passa 

pel sostre de la planta a climatitzar des d’on es connecten els difusors/reixes directament a través de 

conductes flexibles i es realitza tant l’aportació d’aire com l’extracció. Aquest mètode serà usat per 

climatitzar les plantes primera, segona, tercera, part de la planta baixa i part de la planta soterrani. 

L’altre mètode  consisteix en fer passar els conductes per la planta inferior a la que es vol climatitzar i 

mitjançant conductes flexibles alimentar els difusors que estaran instal·lats a terra. Aquest difusors ja 

estan especialment dissenyats per aquests tipus de muntatges. 

Per el primer mètode la impulsió de l’aire del conducte es realitzarà mitjançant dues classes de difusors 

diferents: 

- Difusors lineals de 3 o 4 vies model DSX-XXL-P de la marca Schako  

- Difusors rotacionals DQJ-R-SR de la marca Schako  

Els difusors rotacionals tenen una inducció alta i creen un flux d’aire circular que evita venes d’aire fred 

molestes.  

Els difusors lineals són estèticament més agradables ja que queden més ocults però a nivell de 

distribució d’aire no tenen cap avantatge. 

 L’elecció d’un difusor ò una altre és bàsicament estètica, en els llocs on el difusor rotacional pot quedar 

dissimulat  enrassat amb el cel ras continu o sota el cel ras de làmines de fusta serà col·locat, en les 

altres estances es decantarà per difusor lineal. 

El retorn es realitzarà mitjançant dos models de reixes: 

- Reixa KQ-R de la marca Schako  

- Reixa PA1 de la marca Schako 

Pel segon mètode s’usaran dos tipus de difusors diferents per la impulsió: 

- Difusor lineal terra PIL-B RE de la marca Schako 

- Difusor circular de terra PIL-B R de la marca Schako 

El retorn es realitzarà mitjançant dos models de reixes: 
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- Reixa lineal de terra PA-3 Schako 

- Reixa de paret de làmines verticals IB-Q 10 de Schako 

Els retorns seran alts de conductes ocults amb tancaments de Pladur. 

Tots els difusors i reixes han estat elegides segons els cabal que han de distribuir atenent a les dades 

proporcionades per fabricant Schako tangent en consideració pèrdues e carrega i soroll. Les 

dimensions, models a instal·lar i cabals de tots els difusors i reixes es poden trobar en la documentació 

gràfica adjunta. 

 

9.6. Justificació del compliment de l’exigència de higiene  

La preparació d’aigua calenta pel sistema de calefacció es realitzarà complint amb la normativa vigent 

de higiene i sanitat per la prevenció i control de legionel·losis i es realitzaran les operacions de 

prevenció pertinents a criteri d’equip de manteniment. 
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10. CAPÍTOL 11. Instal·lacions de protecció contra incendis 

10.1. Descripció general de la instal·lació  

L’edifici estarà protegit amb les instal·lacions contra incendis exigides per la normativa aplicable.  

Aquestes instal·lacions seran descrites i dimensionades en els propers apartats i a l’annex de càlculs i 

documentació gràfica. 

10.2. Paràmetres d’avaluació del risc d’incendi  

Segons la normativa bàsica aplicable en la seguretat contra incendis de l’edifici en qüestió, el CTE-DB-

SI, ja que no és una edificació industrial, s’han de definir els usos dels recintes interiors. Cada ús diferent 

implica un risc intrínsec, la Taula 1.1 de la secció 1 “Propagación interior” del DB-SI indica com s’han de 

compartimentar aquests espais, tenint en compte les seves condicions com la superfície o els materials. 

La Taula 1.2 de la mateixa secció indica la resistència al foc d’aquests tancaments. 

En l’apartat 2 de la mateixa secció (secció 1), es defineixen els possibles locals de risc especial, com ara: 

sala de màquines de climatització, magatzems, magatzem de combustible sòlid, locals comptadors 

elèctrics, centre de transformació, arxiu etc. Les variables a tenir en compte són: superfície o volum, 

potència elèctrica instal·lada o densitat de càrrega de foc. La Taula 2.2 indica la resistència al foc dels 

tancaments dels locals de risc especial. 

Els apartats 3 i 4 regulen el comportament al foc dels passos d’instal·lacions i el mobiliari de la 

construcció. 

Així com es protegeix l’estructura interna de l’edifici, la secció 2 “Propagación exterior” defineix la 

resistència al foc de les mitjaneres, façanes i cobertes. Cal tenir en compte les dimensions de l’edifici, 

sobretot l’alçada i com interacciona amb les estructures confortades. 

10.3. Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici  

10.3.1. Aproximació als edificis  

Els vials d’aproximació dels edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 metres han 

de complir les següents condicions: 
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Condicions dels vials d’aproximació 

                                                               Normativa  Projecte 

    Amplada Mínima lliure  3,50  m. (1) = 3,67  m. 

Façanes accessibles > 10 m.  4,00 m. (2)  20 m 

Carrers amplada total >12m.  6,00 m. (2)  6 m 

Carrers  amb  trams   corbats  7,20 m. (2)  ---- ---- 

Alçada de pas  4,50 m. (1) = Lliure m. 

Capacitat portant = 20,00 kN/m2 (1) 
(2) 

= 20,00 kN/m2 

Vehicle = 150,00 kN (2) = 150,00 kN 

Pendent  < 10,00 % (2) = 2,00 % 

        
(1) DB-SI                 

(2) Decret 241/1994 
       

 

Figura 10.1. Taula condicions dels vials d’aproximació  (Font: Creació pròpia) 

 

Hi ha un hidrant situat a una distància inferior a 100 m des de qualsevol punt de la façana accessible. 

(Veure plànol de situació i emplaçament). 

 

10.3.2. Accessibilitat per façana  

Les façanes accessibles tenen forats que permeten l’accés des de l’exterior al personal d’extinció 

d’incendis, i compleixen les següents condicions: 

- L’alçada des de l’ampit de la finestra fins al nivell de planta a la qual s’accedeix és inferior a 

1,20 m. 

- Tenen unes dimensions mínimes de 0,80 m horitzontalment i 1,20 m a la vertical i la distància 

màxima entre els eixos verticals dels forats consecutius no pot superar els 25 m, mesurat sobre 

la façana. 

- A la façana no hi ha elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a l’interior de l’edifici 

pels forats. 

 

10.3.3. Evacuació a l’exterior de l’edifici  

Les cinc sortides d’emergència de l’edifici comuniquen directament amb el vial exterior. 
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10.4. Compartimentació de l’edifici  

10.4.1. Compartimentació   

És un edifici que es qualifica com de pública concurrència, fet que implica que la superfície màxima de 

sector és de 2500  m2. 

A nivell de sectors s’estableix  

- Planta soterrani 

- Planta baixa sala auditori 

- De planta baixa a tercera 

Al ser un edifici destinat a pública concurrència, la resistència al foc de parets, sostres i portes que 

delimiten sectors d’incendi serà de 120, tant a planta sota rasant com a sobre rasant. 

 

Resistència al foc  

 Planta sota 
rasant 

Planta sobre rasant amb altura d’evacuació 
ℎ ≤ 15 𝑚 15 <  ℎ 

≤ 28 𝑚 
ℎ > 28 𝑚 

Parets i sostres 
que no separen 
una planta 
superior 

EI 120 EI 90 EI 120 EI 180 

Sostres que 
separen una 
planta superior  

REI 120 REI 90 REI 120 REI 180 

Portes (sense 
vestíbul de 
independència) 

𝐸𝐼2 60 − 𝐶5 𝐸𝐼2 45 − 𝐶5 𝐸𝐼2 60 − 𝐶5 𝐸𝐼2 90 − 𝐶5 

Portes (amb 
vestíbul de 
independència) 

𝐸𝐼2 30 − 𝐶5 𝐸𝐼2 30 − 𝐶5 𝐸𝐼2 30 − 𝐶5 𝐸𝐼2 45 − 𝐶5 

Figura 10.2. Taula resistència al doc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi  (Font: 

Realització pròpia a partir de dades de Taula 1.2 del CTE DBSI secció SI1) 

A nivell de planta soterrani hi haurà dos casos (arxiu de documentació de l’Ateneu i magatzem jove) 

que per ser local de risc alt, tindrà estabilitat al foc de 180. La resistència al foc de les parets serà EI 180 

i les portes seran EI2 45-C5 amb vestíbul d’independència.  
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Els forats d’ascensors i muntacàrregues es sectoritzen amb parets EI-120 i les portes dels mateixos 

seran E-30. 

 

10.4.2. Local de risc especial 

Els locals de risc especial se centralitzen a la planta sota rasant: 

- Magatzem bucs: està considerat com a un local de risc baix atès que el seu volum és de 72 m3, 

tot i així es sectoritza com a risc mig, amb parets, sostres i portes amb una resistència al foc EI-

120, REI-120 i EI2 60-C5 respectivament. 

 

- Magatzem Factoria: està considerat com a local de risc mig atès que el volum és de 313,5 m3. 

Així es sectoritza amb parets, sostres i portes amb una resistència al foc EI-120, REI-120 i EI2 

60-C5 respectivament. L’accés es fa mitjançant un vestíbul d’independència que es sectoritza 

amb parets EI-120 i portes EI2 60-C5. 

 

- Sales d’instal·lacions (geotèrmia, QGBT, Sala d’aigües, PCI, Bateries Energia, CPD, UTA 5 i 6 i 

UTA 7 i 8): són tots ells locals de risc baix, i es sectoritzen independentment de la resta d’espais 

de la planta on es situen amb parets EI-120 i portes EI-60 C5. 

 

- Arxiu de documentació i Magatzem Joves: estan considerat com a un local de risc alt atès que 

el seu volum és d’uns 854 m3 en el cas de l’Arxiu i 403,15 m3 en el cas del Magatzem Joves. Així 

es sectoritza amb parets, sostres i portes amb una resistència al foc EI-180, REI-180 i EI2 90-C5 

respectivament. L’accés es fa mitjançant un vestíbul d’independència que se sectoritza amb 

parets EI-180 i 2 portes EI2 45 C5. 

 

10.4.3. Passos de instal·lacions  

Es garanteix la continuació de la sectorització als passos d’instal·lacions que creuin sectors d’incendi 

diferents mitjançant elements que en cas d’incendi obturi automàticament la secció de pas i asseguri 

a aquest punt una resistència al foc igual a la que té l’element que travessa o bé mitjançant elements 

passants que aportin una resistència al menys igual a al que té l’element que travessa.  
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10.4.4. Classes de reacció al foc dels materials  

Tal i com indica la taula 4.1 del SI 1 punt 4 els elements constructius compleixen amb les següents 

classes de reacció al foc: 

 

      Sostres i parets  Terres 

Zones ocupables       C-s2, d0   EFL 

Passadissos i escales protegides  B-s1,d0   CFL-s1 

Recintes de risc especial        B-s1,d0   BFL-s1 

Espais ocults no estancs: 

patinets, fals sostres, etc.         B-s3,d0   BFL-s2 

 

Figura 10.3. Classes de reacció al foc dels elements constructius  (Font: Taula 4.1 secció SI1 del CTE DB-SI) 

 

Els paviments seran tots Bs1,d0 atès que són de formigó i de mosaic hidràulic. 

 

Els materials que formen la façana tenen una classificació al foc similar a BS1,d0 atès que és de 

morter de calç sobre paret de maó massís. 

 

Els elements decoratius i de mobiliari compliran les següents condicions:  

 

a. Butaques i seients fixos que formin part del projecte: 

- Tapissats: passen l'assaig segons les normes següents: 

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapissat - Part 1: font de 

ignició: cigarret en combustió”. 

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapissat - Part 2: font de 

ignició: flama equivalent a un llumí”. 
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- No tapissats: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Assaigs de reacció al foc dels 

materials de construcció. Classificació dels materials utilitzats en la construcció”. 

 

b. Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc. 

- Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Tèxtils i productes tèxtils. Comportament 

al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació”. 

 

10.5. Evacuació 

En la següent taula s’indiquen les superfícies i l’ocupació corresponent a cada planta. En l’annex 

de càlculs, se’n justifica l’obtenció dels valors. 

 

TOTAL EDIFICI 

Planta 

Superfície Útil  

(m2) 

Ocupació  

(pers) 

Ocupació simultània 

 (pers) 

Planta Soterrani 1.175,00 37 32 

Planta Baixa 1.561,34 590 523 

Planta Primera 1.236,46 200 185 

Planta Segona 696,12 164 147 

Planta Tercera 483,15 10 10 

  
5.152,07 1.001 897 

Figura 10.4. Ocupació de l’edifici i ocupació simultània (Font: Producció pròpia) 

10.5.1. Ús  i previsió d’ocupació  

Els usos als que està destinat l’edifici són pública concurrència i ús docent o administratiu, tots 

pertanyen a la mateixa activitat i a l’edifici no hi ha previst cap ús que sigui independent de 
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l’activitat principal a la qual es destina l’edifici com pública concurrència, exceptuant sales 

d’instal·lacions. 

10.5.2. Configuració dels elements d’evacuació  

En l’annex de càlculs es troba la justificació del compliment de les mides dels elements 

d’evacuació.  

Aquesta són: 

- Escales  

- Passadissos i rampes 

- Portes  

 

Sortides i recorreguts d’evacuació 

L’origen de l’evacuació es considerarà tot punt ocupable dins de l’edifici i des de l’extrem més 

llunyà. 

El recorregut d’evacuació serà el comprés per escales protegides i passadissos que connecten les 

diferents dependències en direcció a la sortida de planta. A la planta baixa, part de l’evacuació es 

farà per dins un espai obert en aire lliure que connecta amb una sortida exterior a l’edifici. 

 

Les longituds màximes d’evacuació són: 

- Planta soterrani: consta de dues sortides de evacuació de planta, la longitud del 

recorregut d’evacuació fins a una de les dues sortides no excedeix dels 50 m, sent de 25 

m fins a un punt on parteixen dos recorreguts possibles. 

- Planta baixa: ús pública concurrència amb 5 sortides de l’edifici, la longitud del recorregut 

d’evacuació fins a una de les sortides no excedeix dels 50 m, sent de 25 m fins a un punt 

on parteixen dos recorreguts possibles. Part de l’evacuació es fa a través d’un espai al 

aire lliure on el risc d’incendi es irrellevant, per tant la longitud del recorregut d’evacuació 

pot ser fins a 75 m. Tots els recorreguts que es fan fins a l’espai lliure mencionat no 

superen els 25 m ni els 75m sumant la distància recorreguda per l’espai al aire lliure. 

- Planta primera i planta segona: tenen 4 sortides de planta (a través d’escales protegides), 

la longitud del recorregut d’evacuació fins a una de les dues sortides no excedeix dels 50 

m, sent de 25 m fins a un punt on parteixen dos recorreguts possibles. 

- Planta tercera: té una única sortida de planta, té una ocupació menor de 100 persones i 

la longitud del recorregut d’evacuació fins a la sortida no excedeix dels 25 m.  
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L’edifici té varies sortides (superior a una, donat que l’ocupació és major de 100 persones). La 

disposició d’aquestes és la següent: 

 

- Planta soterrani : té un total de 3 sortides de planta. Dues són portes d’accés a una 

mateixa escala protegida i l’altre sortida es una porta d’accés a la segona escala protegida 

existent. Les escales són ascendents direcció planta baixa.  

- Planta baixa: té un total de 10 sortides de planta. Cinc de les sortides donen a espai 

exterior dins el recinte de l’edifici i les altres cinc són sortides exteriors segures que 

donen al Carrer de la Riereta. 

- Plantes primera i segona: tenen un total de 6 sortides de planta que comuniquen amb les 

quatre escales protegides que van a parar a la planta baixa. 

- Planta tercera: té una sortida que comunica amb una escala protegida direcció planta 

baixa. 

 

Les sortides dels espais d’ocupació nul·la no es consideren. 

 

Protecció de les escales 

Segons la taula 5.1. del SI 3 del Codi Tècnic de l’Edificació per edificis d’ús pública concurrència, 

totes les escales de l’edifici són protegides.  

Totes elles estan delimitades per paraments EI120, i a nivell de ventilació totes menys una estaran 

sobrepressionades per no disposar de façanes on practicar apertures d’1 m2 per planta. 

 

Portes situades als recorreguts d’evacuació 

Les portes de sortida de planta o de l’edifici són abatibles en el seu eix de gir vertical i el seu 

sistema de tancament no funcionarà o bé consisteix en un sistema de fàcil i ràpida obertura des 

del costat d’on provenen les persones que evacuen, sense haver de fer servir cap clau i sense 

haver d’actuar sobre cap mecanisme. 

Les portes previstes per l’evacuació de més de cent persones obren en el sentit de l’evacuació així 

com les previstes per una evacuació de més de cinquanta persones d’un local o recinte. 
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10.5.3. Senyalització dels mitjans d’evacuació  

 

Els recorreguts d’evacuació estan senyalitzats mitjançant senyals segons la UNE 23034:1988 i 

seguint els següents criteris: 

- Les sortides de recinte amb una superfície superior a 50 m2, les de planta o de l’edifici 

tenen una senyal amb el rètol “Sortida”. 

- Les sortides utilitzades exclusivament com a sortida d’emergència porten el rètol “Sortida 

d’Emergència”. 

- Es disposen senyals indicatives de direcció en els recorreguts d’evacuació, visibles des de 

tot origen d’evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus 

senyals indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació 

major que cent persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

- En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin 

induir a error, també es disposaran les senyals abans citats, de manera que quedi 

clarament indicada l'alternativa correcta. Aquest és el cas de determinades creus o 

bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que, en la planta de sortida de 

l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes, etc. 

- En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a 

error en l'evacuació es disposarà el senyal amb el rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment 

visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

- Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es 

pretengui fer a cada sortida. 

 

La grandària dels senyals serà: 

- 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m 

- 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m 

- 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 

 

En la documentació gràfica es poden consultat els plànols indicatius dels recorreguts d’evacuació 

indicant la situació dels mitjans de protecció contraincendis i les possible sortides i recorreguts 

d’evacuació a les habitacions i les zones d’ús comú de l’edifici. 
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10.5.4. Enllumenat d’emergència  

Es dotaran d’enllumenat d’emergència els recorreguts generals d’evacuació (passadissos i 

escales), els locals de risc, els lavabos col·lectius i les sales on hi hagi previst una ocupació 

superior a cent persones. 

La instal·lació serà fixa, tindrà una font pròpia d’energia i entrarà en funcionament en produir-

se una fallada d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat, entenent-se per fallada el descens 

de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. Durant mínim una hora, la 

instal·lació proporcionarà una il·luminància d’3 lux a l’eix de terra dels recorreguts d’evacuació, 

i 5 lux a les zones on hi ha equips de protecció contra incendi. 

L’alçada de l’enllumenat de senyalització i emergència serà de 2,5 m. 

 

10.5.5. Control de fum d’incendi  

Segons el CTE es necessari instal·lar un sistema de control de fums en moments d’evacuació 

de l’edifici als següents casos: 

- Zones d’us aparcament (que no sigui aparcament obert) 

- Establiments d’us Comercial o Pública concurrència amb ocupació superior a 1.000 

persones. 

- Atris, quan la ocupació del conjunt de les zones i plantes que constitueixen un mateix 

sector d’incendi, excedeixi de 500 persones o quan estigui previst per ser utilitzat per 

l’evacuació de més de 500 persones. 

Al nostre edifici no s’aplica debut a la previsió d’ocupació del mateix. 

 

10.5.6. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi  

Segons el CTE-DB SI en edificis d’us administratiu o docent amb una alçada d’evacuació 

superior a 14 m, i en edificis de pública concurrència amb una alçada d’evacuació superior a 

10 m; tota planta que no sigui zona d'ocupació nul·la i que no disposi d'alguna sortida de 

l'edifici accessible disposarà de possibilitat de pas a un sector d'incendi alternatiu mitjançant 

una sortida de planta accessible o bé d'una zona de refugi apta per al nombre de places que 

s'indica a continuació: 
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- una per a usuari de cadira de rodes per cada 100 ocupants o fracció, d'acord amb 

SI3-2; 

Al nostre edifici l’alçada d’evacuació es aproximadament de 17,20 m, pel que es d’aplicació 

disposar de zones de refugi. Tota planta que disposi de zones de refugi o d'una sortida de 

planta accessible de pas a un sector alternatiu comptarà amb algun itinerari accessible entre 

tot origen d'evacuació situat en una zona accessible i aquelles. 

A la documentació gràfica es mostren les zones de refugi previstes a cada planta. 

A la zona de consergeria, lloc de control permanent durant el seu horari d'activitat, es comptarà 

amb un intercomunicador visual i auditiu des de les zones de refugi de cada planta. Es pot 

considerar suficient que l'intercomunicador emeti un missatge gravat com a senyal auditiva i 

que compti, com a senyal visual, amb un dispositiu lluminós per indicar que la sol·licitud 

d'assistència ha estat rebuda en el lloc de control permanent. 

 

10.6. Dotació de instal·lacions de protecció contra incendis 

L’ús principal de l’edifici és el de pública concurrència. Així segons el SI 4 del Codi Tècnic de l’Edificació 

es dotarà l’edifici amb els mitjans de protecció contraincendis que es descriuen a continuació. 

10.6.1. Instal·lació de Boca d’Incendi Equipada (BIE) 

El fet de que l’edifici, amb ús de pública concurrència, superi els 500 m2 de superfície construïda fa 

necessari que l’edifici disposi de sistema de boques d’incendi equipades (BIE’s). 

El sistema de boca d’incendi equipada estarà compost per una font d’abastiment d’aigua (xarxa 

pública), una xarxa de canonades per l’alimentació d’aigua i les boques d’incendi equipades. En aquest 

projecte també es disposarà d’un equip de pressió per obtenir la pressió necessària pel correcta 

funcionament de totes les BIE’s. 

Les BIE’s a instal·lar seran de tipus 25 mm / 20m. És a dir, el diàmetre nominal de la mànega serà de 25 

mm i la longitud d’aquesta serà de 20 metres.  

Les BIE’s es situaran de manera que qualsevol punt ocupable estigui protegit dintre del radi d’acció de 

la màniga (20m) i la projecció de 5 metres del doll. Es muntaran sobre un suport rígid encastat a una a 

una altura del seu centre fins al terra màxim de 1,50 metres o més sempre que la boca y la vàlvula de 

la BIE estiguin situats a la cota esmentada.  
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Càlcul de BIE’s 

Pel càlcul de les BIEs, es realitza la hipòtesi que com a màxim funciones dues BIE simultàniament. 

La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant com a mínim una hora, amb hipòtesis de 

funcionament de les dues BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 2 bar a la 

sortida de la màniga de qualsevol BIE. 

Per altre banda, s’ha de garantir un cabal mínim de 1,6 l/s per les boques de 25mm. 

Per comprovar si es compleixen les condicions mencionades s’ha de realitzar el càlcul de pèrdues de 

càrrega del sistema.  

ℎ𝑇 = ℎ𝑙 + ℎ𝑎 + ℎ𝑣 + ℎ𝐵𝐼𝐸  (Eq. 10.1) 

on: 

ℎ𝑇: Pèrdues de carga del sistema (bar) 

ℎ𝑙: Pèrdues de carga del canonades (bar) 

ℎ𝑎: Pèrdues de carga de accessoris (bar) 

ℎ𝐵𝐼𝐸 : Pèrdues de carga de la BIE (bar) 

 

Per calcular la pèrdua de carga de les canonades s’han usar les mateixes equacions que per calcular les 

pèrdues de carga del sistema de canonades d’aigua sanitària, explicades en el seu capítol. 

A l’annex de càlculs es poden veure el resultat i la pressió que ha de tenir el grup de pressió que 

alimenta les BIEs. 

 

10.6.2. Instal·lació de columna seca 

L’alçada d’evacuació des de planta més elevada fins a la sortida a l’exterior de l’edifici situada a planta 

baixa és de 17,20 m pel que, segons l’ús pública concurrència, no es fa necessari la instal·lació de 

columna al no supera 24 m. 
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10.6.3. Instal·lació del sistema de detecció i alarma  

Atès que la superfície d’ús públic es superior a 1000 m2 s’instal·larà sistema de detecció d’incendi, que 

permeti transmetre una senyal a un centre de control, de forma manual o automàtica. Com es supera 

l’ocupació de 500 persones en les zones d’ús públic, serà instal·lat un sistema de alarma, apte per 

emetre missatges per megafonia.  

Els polsadors es situaran als passadissos de manera que la distància màxima a recórrer de qualsevol 

punt fins a un polsador no superi els 25 m.  

El sistema de comunicació de l’alarma permetrà emetre un senyal acústic audible diferenciat, tant a 

l’interior com a l’exterior de l’edifici, amb activació manual o automàtica. 

 

10.6.4. Extintors portàtils 

Es disposaran extintors en nombre suficient per a què el recorregut real a cada planta des de qualsevol 

origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 m.  

En las zones de risc especial, es situarà un extintor a l'exterior del local o de la zona i pròxim a la porta 

d'accés, el qual podrà servir simultàniament a diversos locals o zones. A l'interior del local s'instal·laran 

a més els extintors necessaris perquè el recorregut real fins algun d'ells, inclòs el situat a l'exterior, no 

sigui més gran que 15 m en locals i zones de risc especial mig o baix, o que 10 m en locals o zones de 

risc especial alt. 

Els extintors se situaran en emplaçaments que permetin que siguin fàcilment accessibles, estaran 

situats propers als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar-se l’incendi, a ser possible propers a 

les sortides d’evacuació. Es col·locaran preferentment sobre suports fixats a paraments verticals de 

manera que la part superior de l’extintor estigui entre 80 i 120 cm del paviment. 

A les sales d’instal·lacions i quadres elèctrics els extintors seran de CO2 amb una eficàcia 55B i a la resta 

d’emplaçaments de pols polivalent d’eficàcia mínima 21A-113B. 

10.6.5. Hidrants exteriors 

Es considera necessari la instal·lació d’un hidrant exterior quan la superfície construïda estigui entre 

5.000 i 10.000 m2 (ampliant una unitat mes cada fracció de 10.000 m2). La superfície total de l’edifici 

supera els 5000 m2 amb el que és necessari. A una distancia de 45 m existeix un hidrant a la via publica 

pel que no es fa necessari la instal·lació de nou. 
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10.6.6. Equips tallafocs  

Tots els conductes d’aire i gasos amb secció major a 0.5 m² estaran protegits amb comportes tallafoc, 

en el seu pas d’un sector d’incendi a un altre. 

Les portes que separen sectors d’incendi i hagin d’estar en posició normalment oberta, estaran 

equipades amb electroimants, que governats des de la centraleta de detecció d’incendis, seran 

desactivats i tancaran les portes en cas d’incendi. 

10.6.7. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, polsadors 

manuals d'alarma i dispositius de tir de sistemes d'extinció) se senyalitzen mitjançant senyals definits 

en la norma UNE 23033-1 la grandària de la qual sigui: 

a) 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m 

b) 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m 

c) 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 

Els senyals seran visibles en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan siguin 

fotoluminiscentes, les seves característiques d'emissió lluminosa ha de complir l'establert en la norma 

UNE 23035-4:1999. 
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11. CAPÍTOL 11. Anàlisi de l’impacte ambiental  

Per l’elaboració d’aquest projecte s’ha intentat que el consum energètic de l’edifici sigui el màxim 

reduït possible i que es suporti en gran part per font d’energia renovables.  

Les instal·lacions que tenen més impacte amb el consum energètic són, per una banda l’electricitat i 

per l’altre la climatització de l’edifici. 

Per reduir els consum elèctric, com ja s’ha explicat en els capítols anteriors, s’ha realitzat una instal·lació 

de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici de 10 kW de potència amb la qual cosa es disminueix 

el consum energètic de fonts d’energia convencionals i s’aposta per energies renovables, les quals 

tenen menys impacte ambiental. Apart, la instal·lació de enllumenat serà pràcticament tot de 

tecnologia LED, la tecnologia de menor consum per llums. 

Per disminuir el consum energètic del sistema de climatització, per una banda s’ha apostat per la 

geotèrmica com a font productora tant de calefacció com de refrigeració, la qual està considerada com 

a energia renovable i té una gran eficiència. Per altre banda, s’ha realitzat un bon aïllament dels 

tancaments de les zones habitables i dels conductes de climatitzadors el que redueix les pèrdues de 

calor i per tant augmenta l’eficiència de l’edificació. 

En quan a la maquinaria (bombes, climatitzadors, unitats de tractament d’aire, etc) s’ha tingut en 

consideració alhora de l’elecció que tinguessin una certificació energètica com a mínim A. 
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12. CAPÍTOL 12. Pressupost 

El pressupost detallat es pot consultar en el Volum 4 del present projecte. 

Els preus ha estat extret de les següents fonts contrastades: 

- Banc de preus BEDEC del ITEC 

- Banc de preus de l’empresa Valeri Consultors  

- Ofertes dels fabricants dels equipaments  

- Ofertes de empreses instal·ladores  

El pressupost ha estat realitzat amb el programa TCQ de l’ITEC. A partir del banc de preus del 

pressupost, el programa TCQ et crea el plec de condicions a partir de la seva base de dades. 

Els preus extrets del BEDEC i alguns del banc de preus de Valeri Consultors estan justificats, els altres 

són partides alçades on el preu inclou tots els materials, muntatge i posada en marxa. 

 

Taula resum pressupost instal·lacions 

 Instal·lació Import (€) 

01 Sanejament 72.598,00 

02 Aigua sanitària 70.826,86 

03 Electricitat 759.142,60 

04 Solar fotovoltaica 17.134,41 

05 Climatització 528.677,58 

06 Protecció contra incendis  165.502,95 

Total  165.502,95 

Figura 12.1. Potència unitats de tractament d’aire  (Font: Fitxes climatitzadors AIRLAN) 

A els preus de la taula resum anterior se’ls ha de sumar l’IVA. 

Els honoraris de l’enginyeria per la realització del projecte són 30.598,95 €, trenta mil cinc-cents 

noranta-vuit amb noranta-cinc cèntims més IVA. Aquest preu contempla tan honoraris de l’enginyer 

proteccionista com despeses generals.  
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