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Resum 

El treball que es presenta en les següents pàgines tracta de la elaboració d’un projecte 
d’instal·lacions d’un habitatge plurifamiliar, tenint en compte i aplicant les diferents 
metodologies i conceptes de la gestió de projectes. 

D’una banda, s’estudiarà tot allò que ha de tenir qualsevol projecte en general i aquest 
projecte en concret per obtenir un producte satisfactori, tot analitzant els diferents mètodes 
de la gestió de projectes aplicables en aquest cas i buscant els beneficis de la implicació en 
els projectes d’habitatges d’aquests aspectes i definicions de la metodologia de la gestió de 
projectes. Es donarà importància als aspectes econòmics, tècnics i comunicatius del projecte 
i s’estudiarà tota la documentació necessària que cal per fer-lo realitat. També es tindrà en 
compte el paper de l’usuari final en el projecte. 

D’altra banda, es realitzarà el projecte d’instal·lacions de l’habitatge, un edifici plurifamiliar de 
4 pisos al carrer Laforja de Barcelona, amb l’objectiu de complir les especificacions desitjades 
pel promotor i l’arquitecte, validant la normativa vigent, tant local com europea, per complir 
tots els aspectes legals a considerar en el disseny d’instal·lacions d’un habitatge. A més, es 
buscarà assolir l’objectiu d’aquest projecte aplicant i desenvolupant totes les metodologies 
esmentades anteriorment. 

S’obtindrà una memòria d’instal·lacions completa, amb tots els elements necessaris i amb 
tots els estudis tècnics corresponents realitzats per a verificar tot allò dit i disposat a la 
memòria. També en resultarà, com a annexos, el pressupost de totes les instal·lacions 
segons el banc de preus de l’ITEC (Institut de la Tecnologia de la Construcció) i els plànols 
executius de les diferents plantes de l’habitatge. Tota aquesta documentació servirà perquè 
la direcció d’obra pugui executar el projecte plantejat, per tant s’obtindrà una documentació 
clara i concisa amb tots els apartats detallats. 
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1. Glossari 

Durant el document es poden presentar les següents abreviatures: 

• RD: Reial Decret 

• D: Decret 

• O: Ordenança 

• CAD: Fa referència al disseny assistit per computadora 

• CTE: Codi Tècnic de l’Edificació 

• ITC: Instrucció Tècnica Complementària 

• UNE: Una Norma Espanyola 
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2. Prefaci 

El següent projecte parteix de la feina realitzada en l’empresa e3 Solinteg en el marc de les 
pràctiques acadèmiques curriculars de final de grau. La feina realitzada a l’empresa en 
qüestió és donar servei integral durant tot el procés del projecte tècnic mitjançant una 
adequada gestió més enllà de la redacció i la construcció en tres àmbits diferents: enginyeria, 
energia i edificació.  

Un dels projectes realitzats a l’empresa ha estat el que es presenta en aquesta memòria, el 
projecte executiu d’instal·lacions d’un habitatge plurifamiliar al carrer Laforja de Barcelona. 
Per tant, aquest treball serveix, per una banda, per informar i presentar una de les feines 
realitzades en l’estada de pràctiques a e3 Solinteg i, per altra banda, serveix per establir la 
relació entre allò après als estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i el món 
real enginyeril, és a dir, en quin nivell els estudis de grau enunciats reflecteixen la realitat de 
l’àmbit laboral de l’enginyeria. Més concretament, en la present memòria, es parlarà de la 
gestió de projectes, realitzada el quadrimestre 7 del Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials, i s’observarà la influència de la gestió de projectes en la realització de projectes 
executius en una empresa d’enginyeria. 
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3. Introducció 

En aquest projecte es presentarà i desglossarà un projecte d’enginyeria d’instal·lacions. Un 
projecte d’instal·lacions inclou l’elaboració de plànols, pressupost i memòria d’instal·lacions. 
En aquest cas, el projecte és d’un habitatge plurifamiliar de tres plantes i un soterrani al 
carrer Laforja 54 del barri de Sant Gervasi, a Barcelona. 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és presentar, descriure i elaborar un projecte 
d’instal·lacions d’un habitatge. Per assolir i completar plenament aquest objectiu principal, es 
poden desglossar els següents sub-objectius de l’objecte principal del projecte: 

• Desenvolupar i conèixer els passos a realitzar en un projecte per poder assolir els 
objectius d’aquest satisfactòriament. Es seguiran les diferents eines i metodologies 
de la gestió de projectes. Aquestes eines poden ser comunes per a qualsevol tipus 
de projecte o específiques per a projectes de l’enginyeria o projectes de l’edificació. 
Més endavant s’abordaran aquestes metodologies. 

• Estudi i aplicació de normatives aplicades al projecte en qüestió. Aquestes 
normatives poden ser d’àmbit nacional, territorial o local, depenent del seu àmbit i 
aplicació. 

• Presentació i descobriment dels diferents organismes reguladors de l’àmbit de les 
instal·lacions. 

• Aprenentatge i coneixement d’eines de software per a l’elaboració dels projectes 
d’instal·lacions. Ús tant de programari CAD com de programari d’elaboració de 
pressupostos o programari ofimàtic. 

• Contacte i descobriment de diferents aspectes del món de l’arquitectura, més 
concretament en l’arquitectura de l’edificació. 

• Aprofundiment i implementació de conceptes de l’enginyeria industrial. 

Tots aquests objectius es presentaran i s’aprofundiran al llarg dels diferents apartats d’aquest 
projecte. 
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3.2. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte i la seva elaboració es pot orientar a dos fronts diferents depenent 
de l’àmbit de cada part del projecte. 

Per una banda, l’abast del projecte és l’àmbit de la gestió de projectes. La gestió de projectes 
inclou: el projecte en si amb les seves fases, la viabilitat tècnica, econòmica, social i 
ambiental del projecte, l’estudi de normativa del projecte, la direcció i comunicació, entre 
d’altres aspectes importants. En aquest àmbit es poden presentar termes i aspectes menys 
tècnics i més teòrics o de desenvolupament. Per exemple, si es parla de normativa es tracta 
d’un àmbit més jurídic o si es parla de pressupostos es tracta del món econòmic. Tots 
aquests temes s’abordaran i desenvoluparan en la present memòria. 

La memòria presentada abordarà les diferents fases de disseny d’un projecte, és a dir, en 
aquest treball es podrà veure el resultat final del disseny del projecte d’instal·lacions, 
observant com s’ha transformat una idea inicial en una realitat. Per aconseguir-ho, es passa 
per diferents fases, que inclouen l’ordre de magnitud del projecte, l’estudi preliminar o estudi 
de viabilitat, l’avantprojecte o disseny bàsic i el projecte o disseny detallat. En aquest projecte 
d’instal·lacions es veu el resultat de l’última fase, però cal considerar la importància de la 
resta de fases per poder obtenir el present resultat final. 

En un altre marc, l’abast del projecte és el món de l’enginyeria i, més concretament, 
l’enginyeria de l’edificació. Aquí es poden trobar aspectes més tècnics i científics, a diferència 
de l’apartat de la gestió de projectes abans mencionat. Els enunciats tècnics i lleis 
presentades en aquest projecte poden anar des de la física fins l’electrotècnia, passant per la 
mecànica. Al igual que la gestió de projectes, tots els aspectes tècnics i científics necessaris 
per a l’elaboració del projecte d’instal·lacions s’aniran presentant al llarg d’aquesta memòria.  

El projecte d’instal·lacions aquí presentat tractarà les següents instal·lacions: Es dissenyarà 
la xarxa d’aigua freda sanitària i aigua calenta sanitària per l’ús personal, ja sigui en lavabos, 
cuines i diferents serveis públics de l’habitatge, tenint en compte les diferents normatives 
estatal i totes les especificacions definides per la companyia d’aigües local, en aquest cas, 
Aigües de Barcelona. També es dissenyarà la xarxa d’evacuació d’aigües, definint els 
elements necessaris per evacuar les aigües fecals i pluvials dels habitatges. Es definiran les 
instal·lacions tèrmiques per tal de climatitzar l’habitatge, tenint consideració de les necessitats 
tèrmiques i de benestar de cada sala i disposant els diferents elements necessaris per 
aconseguir les especificacions desitjades. També es projectarà la xarxa de ventilació dels 
habitatges i serveis comuns de l’edificació, considerant la qualitat de l’aire necessària a cada 
espai. Es realitzarà la previsió de instal·lació elèctrica, tenint en compte tant electricitat com 
enllumenat de cada habitatge i dels serveis generals de l’edifici i prenent les diferents 
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normatives indicades al REBT i disposicions locals. Per últim, s’ha realitzat una part breu de 
les instal·lacions de telecomunicacions, considerant que la major part està dissenyada per 
l’enginyer de telecomunicacions i forma part d’un altre projecte. La part de telecomunicacions 
involucrada en aquest projecte es la elecció de la disposició de cada element responent a 
raons tècniques i estètiques. 

En resum, en la present memòria, basada en l’elaboració d’un projecte d’instal·lacions d’un 
habitatge, s’aniran intercalant termes de la gestió de projectes amb termes científics i, per 
tant, definicions jurídiques i econòmiques amb definicions físiques i científiques, depenent de 
cadascuna de les parts del projecte. Per tant, es pot definir el projecte d’enginyeria 
d’instal·lacions com un projecte multidisciplinari, el que requereix un gran coneixement i 
domini dels dos àmbits aquí presentats.  
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4. La gestió de projectes 

Tal i com s’ha mencionat als objectius, per poder assolir satisfactòriament la finalitat del 
projecte i, en aquest cas, del projecte d’enginyeria d’instal·lacions, és més que recomanable 
conèixer i desenvolupar els passos a realitzar segons la metodologia de la gestió de 
projectes per poder assolir els objectius d’aquest satisfactòriament. Per tant, es seguiran les 
diferents eines i definicions d’aquesta metodologia al projecte d’instal·lacions present.  

En aquest capítol, es farà una breu introducció a la gestió de projectes i a tot allò que forma 
part d’aquesta. 

4.1. Introducció a la gestió de projectes 

Prenent un punt de vista genèric, es defineix què és el projecte d’enginyeria. Segons Blasco 
[1], el projecte d'enginyeria és l'operació d'enginyeria que ens porta a aconseguir un objectiu 
a través d'una modificació de la realitat exterior, que es duu a terme mitjançant unes accions 
humanes, seleccionades i ordenades prèviament, atesa la confiança en l'assoliment, la 
seguretat dels participants i l'economia en la utilització de recursos. 

Després de definir el projecte d’enginyeria, es distingeixen quatre tipus de projectes 
d’enginyeria diferents, segons De Cos [3]: 

• Productes naturals: Enginyeria agronòmica, oceanogràfica, forestal, minera... 

• Infraestructures i edificacions: Enginyeria civil i construcció. 

• Productes manufacturats: Enginyeria industrial, mecànica, electrònica, automàtica, 
química, aeronàutica, naval... 

• Serveis: Enginyeria elèctrica, energètica, telecomunicacions, informàtica... 

Com es podrà veure, aquest projecte pren parts de la infraestructura i l’edificació, de la 
manufactura i dels serveis, així que aquest projecte es pot considerar un projecte 
d’enginyeria integrat. 

Havent definit el projecte d’enginyeria, es procedeix a distingir les diferents fases clàssiques 
d’un projecte, segons Gómez-Senent i De Cos [3] [4]: 

• Fases de disseny: són les que permeten la transformació de la idea inicial en un 
projecte definit. Depenen clarament del projectista. 
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• Fases de construcció: s'ocupen de la transformació del projecte en una realitat física. 
Depenen del gestor o director del projecte, però també dels subministradors i del 
promotor del projecte. 

• Fases d'explotació: comprenen tots els passos a donar durant la vida del producte o 
instal·lació objecte del projecte des de la seva construcció fins a la seva retirada. 
Depenen de l'empresa, usuari principal o explotador del projecte. 

És bastant habitual entendre un projecte com únicament la fase de disseny i la fase de 
construcció, ja que la fase d’explotació és més administrativa i s’escapa de l’àmbit creatiu i 
l’àmbit enginyeril. 

Dins la fase de disseny, es poden distingir quatre sub-fases diferents: 

• La Fase 0 o Pre-fase: Ordre de Magnitud, és una primera aproximació al projecte i sol 
tenir com a objectiu fixar els seus principals paràmetres i restriccions per a poder 
realitzar el seu plantejament. 

• La Fase 1: Estudi Preliminar o Estudi de Viabilitat, parteix d'un plantejament del 
projecte, l'analitza, identifica i investiga les possibles solucions alternatives, en funció 
de: possibilitat física de realització, cost econòmic i viabilitat financera. Se seleccionen 
les solucions potencialment útils per a, en la següent etapa, triar la millor. 

• La Fase 2: Avantprojecte o Disseny Bàsic o Projecte Preliminar, és considerada 
normalment com la més creativa i important del procés projectual. El seu objectiu és 
identificar i definir en termes bàsics la millor solució del projecte. 

• La Fase 3: Projecte o Projecte de Desenvolupament o Disseny Detallat, acaba de 
definir exhaustivament el conjunt com cadascuna de les parts del projecte, mitjançant 
el càlcul detallat dels elements, la seva avaluació i la planificació dels treballs 
necessaris per a la seva execució. Al final d'aquesta fase tindrem un projecte viable, 
provat i totalment documentat, però no construït ni fabricat a escala real o industrial. 

En resum, es pot entendre la fase de disseny com aquella fase en què es transforma una 
idea en un projecte, mitjançant la definició d’objectius i la particularització. 

Canviant a la fase de construcció, únicament s’observa una sub-fase: 

• La Fase 4, Realització, on, com el seu propi nom indica, es realitza o construeix allò 
dissenyat en les fases anteriors. És habitual, en determinats casos, iniciar aquesta 
fase abans que finalitzi la Fase 3, per a reduir el temps d'execució. En les fases de 
disseny l'equip de projectes o projectistes són els autors del projecte, mentre que en 



Pàg. 18  Memòria 

 

la fase de realització es transformen en directors o gestors de les operacions que 
porten a la seva construcció o fabricació. En aquesta fase, les funcions de revisió, 
seguiment, planificació, control i avaluació requereixen una gestió molt complexa. 
Aquesta gestió es diu direcció de projectes (encara que a vegades i en determinats 
àmbits se'l denomina també direcció d'obra). 

Per tant, a grans trets, la fase de construcció és la transformació del projecte en una realitat 
física, portat a terme per l’equip de projectes, els subministradors i l’empresa. 

De la mateixa manera que es pot classificar el projecte per les seves fases, també es pot 
classificar el projecte pel seu cicle de vida. Aquest guarda bastanta relació amb la divisió en 
fases del projecte però assigna un temps i una dedicació diferent a aquestes. El cicle de vida 
del projecte només inclou les fases clàssiques de disseny i construcció. 

Si definim el projecte segons el seu cicle de vida, trobem quatre fases diferents: A, B, C i D. 
Teòricament, cada fase ha de concloure amb un o diversos successos concrets, denominats 
comunament fites. L'etapa A finalitza amb l'aprovació de la inversió. El pas de B a C és més 
difícil de definir, ja que en moltes ocasions s'inicien les tasques de construcció amb 
anterioritat a estar finalitzada l'enginyeria de detall. En alguns casos, la realització de les 
comandes d'equips principals, de gran transcendència econòmica en el projecte, pot marcar 
la frontera. Així mateix, la fi de l'etapa C i començament de la D sol ser difús. L'etapa D 
finalitza amb la instal·lació finalitzada. Podem observar el cicle de vida del projecte i les seves 
diferents fases a la figura 1. 
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Cal remarcar que les fases de disseny (de 0 a 3, o etapes A i B) representen unes quantitats 
molt reduïdes de temps i de grau de terminació del projecte (que està relacionat amb els 
costos) respecte al total del projecte. Aquestes etapes, no obstant això, tindran una influència 
decisiva en el resultat final del projecte, ja que és quan es fixen els paràmetres de disseny 
que marcaran el funcionament futur de la instal·lació. 

A banda, si ens centrem en cadascuna de les fases, podem establir un desenvolupament 
marcat dins d’aquestes. Es poden definir els següents passos dins de cada fase: 

• Definició del problema 

o Identificar els objectius de la fase, quantificar-los i ordenar-los 

o Definir clarament els problemes més rellevants a resoldre en aquesta fase 

• Anàlisi i modelització del problema 

o Analitzar cadascun dels problemes identificats, assenyalant els factors 
importants (qui, quins, quan) 

Fig. 1. Cicle de vida d’un projecte [42] 
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o Estudiar i quantificar les possibles relacions causa-efecte (com, per què) 

o Establir un possible model o una aproximació del problema 

• Síntesi de solucions 

o Estudiar el model amb tècniques de simulació i optimització. o Establir 
diferents solucions alternatives 

• Avaluació i presa de decisions 

o Avaluar les diferents solucions des del punt de vista tècnic, econòmic i 
sociopolític 

o Comparar amb els objectius proposats o seleccionar la solució més idònia 

Sabent l’ordre de fases i el desenvolupament d’aquestes es pot arribar a fer la matriu 
d’activitats del projecte. 

En el cas del projecte d’un habitatge, la fase més important per l’enginyer és la fase 3, és a 
dir, la del projecte en si, ja que la resta de fases de disseny d’un habitatge són responsabilitat 
de l’arquitecte, ja que ha de decidir com serà l’habitatge en qüestió i fer diferents propostes 
fins obtenir el disseny definitiu. A vegades l’enginyer també intervé a la fase 2, la fase 
d’avantprojecte, per fer diferents propostes d’instal·lacions, ja que a vegades la decisió del 
punt de pas d’algunes instal·lacions pot provocar canvis a l’estructura de l’habitatge i és 
important tenir diferents esborranys i versions de l’habitatge per tal de decidir la millor solució 
al punt 3, on es concreta el disseny definitiu. A partir d’aquest disseny definitiu, la branca 
enginyeril pren més importància per acabar de tancar la fase 3 o fase de projecte, elaborant 
les instal·lacions definitives i revisant el pressupost de l’habitatge. Per tant, el director de 
projecte de l’habitatge és l’arquitecte, tot i que si ens centrem en projecte d’instal·lacions, el 
director és l’enginyer, formant part el projecte d’instal·lacions del projecte general de 
l’habitatge. A la fase 4, o fase de construcció, els enginyers poden intervenir com a direcció 
d’obra fent la supervisió de diferents aspectes de la realització del projecte. 

4.2. Metodologies de la gestió de projectes 

La gestió de projectes presenta moltes metodologies, definicions i camins a seguir al llarg de 
les diferents fases. En aquest cas, es posarà focus en aquelles metodologies importants i/o 
necessàries per la correcta realització del projecte d’enginyeria d’instal·lacions. Només 
s’enumeraran algunes definicions, però poden existir altres metodologies o, en alguns casos, 
no incloure algun dels casos que es presentaran a continuació. 
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4.2.1. Missió i objectius del projecte 

Una de les primeres coses que es realitza en un projecte és determinar la missió i els 
objectius principals d’un projecte. Per poder determinar aquests aspectes, es defineix la 
problemàtica inicial. Tot projecte té com a objectiu la resolució d'un conflicte. Aquest conflicte 
prové d'una necessitat individual o col·lectiva la solució de la qual, en els projectes 
d'enginyeria, passa per proporcionar un benestar mitjançant els béns materials de la 
tecnologia. Un cop determinada la problemàtica inicial, es passa a definir el concepte de 
missió. La missió d'un projecte és una declaració dels objectius i finalitat del projecte, en la 
qual se solen incloure el conflicte o necessitat que l'origina i l'abast d’aquest. 

La missió del projecte d’instal·lacions és molt semblant a la missió del projecte general de 
l’habitatge, ja que el projecte d’instal·lacions ve inclòs dins el projecte general. Per tant, la 
majoria d’objectius són compartits entre els dos casos. Les úniques diferències resideixen en 
l’àmbit del projecte, ja que un és responsabilitat de l’arquitecte i l’altre de l’enginyer; i en 
l’objectiu principal, ja que en el primer cas l’objectiu és la realització de les instal·lacions 
necessàries i en el segon cas l’objectiu principal és la realització de l’habitatge. En qualsevol 
cas, l’enginyer ajuda a la consecució de la missió del projecte general elaborat per 
l’arquitecte. 

4.2.2. Identificació de les necessitats dels usuaris 

Un cop identificats els usuaris principals del projecte, es defineixen les necessitats d’aquests. 
Les necessitats dels usuaris s’han de complir tant al projecte genèric de l’edificació com al 
projecte d’instal·lacions. Aquestes necessitats venen determinades per l’arquitecte, per 
l’usuari raó de ser o a vegades per normatives i ordenances. Per exemple, l’aigua necessària 
per rentar plats o dutxar-se, una necessitat de l’usuari, ha de tenir una temperatura indicada 
per normativa, amb un rang d’oscil·lació de valors. Es poden determinar dos tipus de 
necessitats diferents:  

• Necessitats generals (definides per la piràmide de Maslow) [4]: Són aquelles 
necessitats bàsiques per les persones: Conservació de la vida, domini de l’ambient 
físic, integració en el grup, reconeixement de la pròpia tasca i autorealització. 

• Necessitats particulars dels usuaris d’un projecte: Són aquelles necessitats 
addicionals a les generals que són necessàries per l’assoliment de l’objectiu principal 
del projecte. Aquestes necessitats poden ser esperades, parlades, no parlades o 
factors d’entusiasme. 

A banda, cal considerar també les limitacions ergonòmiques dels usuaris a l’hora de 
dissenyar els diferents elements de l’habitatge. 
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4.2.3. Especificacions tècniques 

Molt relacionat amb les necessitats dels usuaris, es determinen les especificacions tècniques, 
allò que els usuaris necessiten o esperen del producte final. Es defineixen les especificacions 
tècniques en un projecte com la descripció precisa del que el producte o la instal·lació 
resultant han de fer per a complir els objectius del projecte. Aquestes venen definides, en la 
majoria de casos, per normatives i lleis, tot i que en alguns altres casos els enginyers o 
arquitectes poden intervenir definint valors objectiu o valors esperats en algunes variables. 
És important que el valor de les especificacions no superi un valor llindar per sobre o sota del 
qual l’experiència de l’usuari pot ser poc satisfactòria o inacceptable. 

4.2.4. Disseny tècnic 

La part de disseny tècnic d’un projecte d’instal·lacions és poc creativa i molt pautada, ja que 
ja majoria d’instal·lacions han de seguir uns criteris i unes prescripcions ja definides i 
l’enginyer té poca llibertat de moviment, només amb l’excepció de la elecció del tipus 
d’elements d’una instal·lació i la seva disposició. Potser els termes del disseny tècnic que 
adquireixen més importància en el projecte d’instal·lacions són: el plec de condicions, que 
defineix les funcions a realitzar i els seu rang de valors; l’anàlisi del valor, que busca entregar 
la màxima funcionalitat al mínim valor possible, que es pot aconseguir en instal·lacions 
reduint els metres de tubs i conductes o els elements de cada habitatge, sempre complint la 
normativa; el disseny ergonòmic, que estudia la interacció entre els diferents sistemes i 
l’usuari; el risc en l’ús de les instal·lacions, és a dir, el producte de la perillositat (probabilitat) 
que es produeixi un accident durant l'ús del producte o instal·lació que estem dissenyant per 
les conseqüències (danys) que pot ocasionar; i, per últim, la fiabilitat, és a dir, la probabilitat 
que un aparell, dispositiu o persona desenvolupi una determinada funció sota condicions 
fixades i durant un període determinat. Això depèn en gran part de l’elecció de materials i 
elements de les instal·lacions i de la seva qualitat. 

4.2.5. Estudi econòmic 

L’estudi de la viabilitat econòmica és una característica imprescindible perquè un projecte 
pugui acabar-se amb èxit. Aquesta viabilitat té a veure amb el fet que es disposarà dels 
recursos necessaris en el moment en què facin falta. A l’hora de definir la viabilitat econòmica 
d’un projecte, hi ha quatre aspectes importants a tenir en compte: 

4.2.5.1. Definició de l’entorn econòmic 

Abans de passar a veure com realitzar estudis de viabilitat econòmica, és necessari una 
petita introducció al context en el qual es desenvolupen els projectes d'enginyeria des d'un 
punt de vista econòmic. En particular, tres factors seran d'especial importància: l'organització 
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en el si del qual s'engloba el projecte, el mercat que tracta de satisfer i l'entorn 
macroeconòmic. Aquests factors influiran molt en la interpretació dels resultats de l'anàlisi de 
viabilitat econòmica i han d'estar bé presents durant aquest. En aquest cas, l’organització és 
l’empresa promotora de l’habitatge, que s’encarrega de contractar el personal per realitzar el 
projecte i supervisar que tot es realitzi correctament per l’assoliment de l’objectiu final. El 
mercat que es tracta de satisfer és el mercat de la immobiliària. En alguns casos, els 
habitatges ja tenen comprador abans de la seva construcció, però en altres casos la 
construcció s’efectua sense tenir encara uns inquilins definits i cal tenir molt en compte 
l’entorn social i econòmic de la zona de construcció per fer el millor disseny possible per tenir 
un futur comprador. Per últim, cal considerar l’entorn macroeconòmic. En el cas del sector de 
la construcció, al llarg del segle hi ha hagut una bombolla immobiliària però la situació al llarg 
dels últims deu anys ha millorat, tot i que el preu de compra i de lloguer d’habitatges en tot el 
país, i sobretot a Barcelona, està a màxims històrics. Tots aquests factors s’hauran de tenir 
en compte per la construcció, el disseny i els elements a escollir. 

4.2.5.2. Estimació de costos 

El primer pas en un estudi de viabilitat econòmica és el de l'estimació dels costos del 
projecte. En aquesta estimació hauran de tenir-se en compte els costos associats a tot el 
cicle de vida del projecte. En el cas del projecte d’un habitatge es poden definir dos grans 
costos diferents: el cost de construcció, que dependrà del disseny de l’habitatge i els 
materials escollits per l’arquitecte; i el cost de les instal·lacions, que dependrà del disseny de 
les instal·lacions i els materials i elements escollits per l’enginyer. Per tant, en aquest projecte 
ens interessarà el segon tipus de costos. No existeix una forma única i adequada per a 
classificar costos que sigui vàlida per a tots els projectes. Encara que els conceptes bàsics 
es mantinguin, en general cada organització tindrà la seva manera de repartir els costos en 
els diferents conceptes. 

Per estimar els costos d’un projecte, podem trobar tres metodologies que depenen del nivell 
de profunditat i de desenvolupament del projecte: per analogia, mètodes paramètrics o 
factorials i mètodes de detall. En el cas del projecte d’instal·lacions, es fan servir mètodes de 
detall ja que el nivell de definició de tots els elements necessaris és bastant acurat i es pot fer 
una estimació bastant exacta del preu de les instal·lacions de l’habitatge. Aquests costos es 
poden classificar dins el grup de costos de fabricació. Més enllà d’això el projecte global 
tindrà altres costos, com per exemple el personal del projecte, la mà d’obra o els costos 
comercials. 

4.2.5.3. Model econòmic-financer i anàlisi de rentabilitat 

Per a poder fer una anàlisi de viabilitat econòmica, necessitarem realitzar un model 
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econòmic-financer del nostre projecte. Per a això haurem d'estimar els fluxos de caixa, tant 
positius com negatius que es vagin a produir al llarg del cicle de vida del projecte. Aquests 
fluxos de caixa hem de repartir-los en els intervals en què considerem convenient usar, 
generalment mesos, trimestres, semestres o anys. 

En el cas d’aquest projecte, l’anàlisi de rentabilitat corre a càrrec de l’empresa promotora del 
projecte, que ha de revisar i quantificar les diferents despeses del projecte i el finançament i 
els beneficis que es poden obtenir al llarg del temps. Les instal·lacions no deixen de ser una 
despesa més del projecte i habitualment són considerades com una única despesa 
realitzada a l’inici de la construcció, a no ser que es faci finançament d’alguns dels elements 
que en formen part.  

L’anàlisi de la rentabilitat del projecte es pot realitzar amb diversos càlculs, com el marge 
sobre ventes, el Valor Actual Net (VAN), la Taxa Interna de Retorn (TIR) o el Període de 
Retorn Actualitzat. En qualsevol cas, aquestes metodologies no s’apliquen en aquest 
projecte. 

4.2.5.4. Anàlisi de sensibilitat 

L’anàlisi de sensibilitat serveix per anticipar-se a possibles problemàtiques futures i 
determinar quins serien els canvis en el pressupost en cas de que aquestes problemàtiques 
succeeixin. Per tant, en els projectes d’instal·lacions d’habitatges sempre cal donar un marge 
extra a cada element del pressupost (s’acostuma a incrementar un tant per cent determinat 
el preu de cada element) per poder prevenir canvis en costos de material, costos de mà 
d’obra, necessitat de més material, etc. 

4.2.6. Impacte ambiental 

Els últims anys ha anat adquirint molta importància en tot tipus de projectes, i especialment 
en projectes de l’àmbit de l’enginyeria, la consideració de factors i criteris ambientals per tal 
de protegir el medi físic, fer un ús racional de recursos i valorar els aspectes socials. 

Tot tipus de projecte genera un cert impacte ambiental. S’entén per impacte ambiental tot 
efecte positiu o negatiu que les diverses actuacions produeixen sobre diversos factors 
ambientals. Es considera impacte la diferència entre l'estat que tindria el factor ambiental per 
canvi natural, és a dir, de no dur-se a terme l'actuació i el que previsiblement tindrà quan es 
dugui a terme. És a dir, marca la diferència entre l'estat previ al projecte i l'estat final després 
de l'acció humana i serveix per a valorar les conseqüències que un determinat efecte té 
sobre el mitjà. Un projecte o activitat no produeix sempre els mateixos efectes, aquests 
depenen del mitjà en el qual s'executa l'acció. 
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Per poder valorar l’impacte ambiental d’un determinat projecte es realitza una Avaluació de 
l’Impacte Ambiental (AIA). Els estudis d'impacte ambiental realitzats en el si d'una AIA tenen 
com a objectiu identificar, descriure i valorar els efectes previsibles que la realització d'una 
acció o l'execució d'una activitat produirà sobre la salut, els recursos naturals i el medi 
ambient, amb l'objectiu de minimitzar-los. S'apliquen als projectes (industrials d'instal·lacions 
o civils) en la seva fase de planificació a fi de definir el seu efecte potencial sobre el medi 
ambient, incorporar les mesures correctores dels efectes negatius ja en el propi disseny, 
decidir la ubicació en zones de menor impacte o bé prohibir l'execució dels projectes no 
compatibles amb el mitjà receptor.  

Depenent del tipus de projecte, una AIA és obligatòria o optativa. El RD 1/2008 defineix 
quins projectes han de sotmetre's a una Avaluació d'Impacte ambiental. En alguns casos, 
aquesta llei defineix directament la necessitat que cert tipus de projectes realitzi una AIA. En 
altres casos, la llei estipula que l'autoritat ambiental competent és la que ha de decidir si és 
necessària o no l'avaluació, sobre la base d'uns criteris també especificats en la llei. En el cas 
del projecte d’instal·lacions d’un habitatge, no és obligatòria la realització d’una AIA, tot i que 
és recomanable considerar diferents aspectes mediambientals de cara a la construcció de 
l’habitatge per tal de produir un impacte ambiental mínim. Algunes de les mesures que es 
poden considerar són la elecció de materials i maquinària poc contaminants per a la 
construcció de l’habitatge i la tria d’aparells i sistemes eficients (ja siguin aixetes, llums, 
ventiladors, etc) per l’interior de l’habitatge. 

4.2.7. Viabilitat tècnica i normativa 

Per determinar la viabilitat tècnica cal fer una avaluació tècnica del projecte. En l'avaluació 
tècnica s'analitzen aspectes referents al comportament del mercat, la tecnologia disponible, 
normativa legal i l'estructura organitzacional. També es revisa el compliment de les 
especificacions tècniques del disseny projectat garanteix, si aquestes han estat correctament 
desenvolupades, la viabilitat tècnica del projecte, etc. 

Com s’ha pogut veure fins ara, la normativa és un aspecte molt important a tenir en compte 
en un projecte d’enginyeria i, sobretot, en un projecte d’instal·lacions. D'altra banda, 
l'enginyer ha de conèixer els tràmits, documents a preparar i presentar, així com les 
inspeccions i autoritzacions que són preceptives segons la legislació. 

En aquest projecte s’han de considerar les normatives estatals i les normatives locals. La 
normativa estatal ve marcada, en gran part, per la normativa europea. La Comunitat Europea 
influeix en la legislació espanyola per dues vies, a través de directives, que han de ser 
transposades, abans de tenir força legal a Espanya, mitjançant la legislació espanyola 
corresponent que ha de publicar-se en el BOE, i reglaments, que tenen força legal, després 
de la publicació en el BOE. Una altra font supranacional de la legislació espanyola són els 



Pàg. 26  Memòria 

 

acords internacionals als quals s'adhereix Espanya i que es publiquen en el BOE adquirint 
després d'això la força legal. 

La legislació espanyola es materialitza en diversos esgraons legislatius: 

• Lleis 

• Reglaments, formats, en gran part, per dos tipus de documents: 

o Reials Decrets 

o Instruccions Tècniques Complementàries 

Les competències reglamentàries poden ser atribuïdes a l'Estat central, a les Comunitats 
autònomes, entitats regionals, locals o organismes de control autoritzats. El punt de partida 
en l'inici d'una nova instal·lació és l'estudi de les necessitats concretes que existeixen sobre 
aquest. En l'actualitat, és una necessitat que l'enginyer en l'etapa de disseny posseeixi el 
coneixement de la normativa aplicable, sàpiga què buscar i on buscar-la. És essencial 
disposar de coneixements de la legislació que és probable afecti al camp de la instal·lació. 

4.2.8. Programació 

En aquest apartat es posarà focus en la programació i, més concretament, en la planificació 
de temps d’un determinat projecte. La programació de temps inclou els processos necessaris 
per assegurar que el projecte (o fase del projecte) es conclou de manera correcta en el 
temps objectiu. Es pot definir programació en un projecte com la concreció de dates d'inici i fi 
de cara a optimitzar recursos i temps necessaris per al projecte complet. A la figura 2 es 
poden observar els diferents processos de planificació i programació temporal. 

Per tal de definir una correcta programació temporal d’un projecte, la primera tasca a realitzar 
consisteix a definir totes les activitats que són necessàries per produir els lliurables del 
projecte. Si s'ha realitzat una correcta Estructura de Desglossament de Tasques (EDT), això 
només implicarà dividir cada paquet de treball en les activitats que facin falta per a complir 
amb aquest paquet de treball particular. S’entén per Estructura de Desglossament de 
Tasques a una descomposició jeràrquica, orientada al producte o instal·lació lliurable, del 
treball que ha de ser executat per l'equip del projecte per a aconseguir els seus objectius. 
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El següent pas consisteix a establir relacions seqüencials o dependències entre les activitats. 
Per a això és comú l'ús de diagrames de xarxa. Algunes d'aquestes relacions seqüencials o 
dependències seran de compliment obligatori i unes altres mostraran seqüències preferibles. 

Una vegada llistades totes les activitats i definides les dependències entre elles arriba el torn 
d'assignar una durada estimada a aquestes. Per a això, en general, haurà estat necessari 
l'identificar per a cada activitat quins recursos són necessaris i quina disponibilitat d'ells 
tindrem. L'estimació de durada d'activitats és un procés difícil i en general estarà basat en 
l'experiència, així com el coneixement dels processos involucrats. 

L'últim pas en el procés és ja la programació de temps, per a la qual generalment s'elabora 
un cronograma del projecte (o fase). El cronograma d'un projecte és una eina 
extremadament útil, no sols de planificació, sinó de comunicació i organització interna. 
Desenvolupar el cronograma d'un projecte (o fase) és un procés iteratiu en el qual es revisen 
i corregeixen estimacions de recursos i durades. Malgrat que a l'inici del projecte o fase es 
defineix un cronograma base, a mesura que s'avança en el mateix és necessari actualitzar el 
cronograma per a incorporar la nova informació disponible. 

Dins de la planificació i programació de temps és important el concepte de camí crític. El 
camí crític és la seqüència d'activitats del cronograma que determina la durada total del 
projecte. De la definició anterior es dedueix que un retard en qualsevol de les activitats del 
camí crític comportarà un retard de tot el projecte. És important notar que la majoria de les 
activitats dels projectes no estan en el camí crític, d'aquí la importància de conèixer aquelles 
que sí que mereixen una especial atenció per part de l'equip de projectes. 

La programació de temps en el present projecte pot tenir dos enfocaments. Per una banda, 
si considerem el projecte de l’habitatge, del qual el responsable és el promotor, l’elaboració 

Fig. 2. Processos de programació i planificació de temps [42] 
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de les instal·lacions és una de les activitats a realitzar dins del projecte, entre d’altres 
activitats responsabilitat, per exemple, del arquitecte. D’altra banda, si focalitzem en el 
projecte d’instal·lacions, l’enginyer és el responsable del projecte i ha de definir les activitats a 
realitzar i la programació temporal d’aquestes per a l’entrega del projecte dins del termini 
marcat. Algunes de les activitats programables dins el projecte d’instal·lacions són 
l’elaboració de plànols o l’escriptura de la memòria d’instal·lacions. Més endavant es veurà 
un cronograma del projecte d’instal·lacions amb l’organització de les activitats. En molts 
casos no es defineixen períodes de temps per a cada activitat ja que aquest tipus de projecte 
té una estructura i dependència entre activitats molt definida i la duració de les activitats pot 
anar variant segons la quantitat d’informació que van transmetent l’arquitecte i el promotor 
del projecte.  

4.2.9. Documentació 

La documentació en un projecte és la principal font de la comunicació escrita d’aquest. En 
aquest punt convé distingir clarament que, quan parlem de la documentació del projecte, 
podem referir-nos a dues coses diferents: 

• La documentació del projecte, entenent aquest com el conjunt d'escrits, càlculs i 
dibuixos que es recopilen en la fase final de disseny i que serveixen d'instruccions per 
a l'execució o construcció. Per a no confondre'ns, cridarem a això la documentació 
clàssica del projecte. 

• La documentació usada en el projecte, que inclou a la documentació clàssica, però 
que pot abastar també molta més, per exemple cartes, informes preliminars o 
posteriors, cronogrames, informes de seguiment, etc. 

Pel que fa a la documentació clàssica del projecte, trobem cinc tipus de documents diferents: 

• Memòria: Es tracta del document informatiu, justificatiu i descriptiu d'allò que s'ha dut 
a terme durant la fase de disseny. Ha de redactar la planificació i la programació de 
les operacions a realitzar en les següents fases i pot contenir annexos, depenent del 
tipus de projecte del qual es tracti. La memòria, com a document informatiu que és, 
ha de contenir la descripció i justificació de les solucions adoptades i ha de fer 
referència a la resta dels documents (fonamentalment, annexos i plànols). 

• Annexos: Els Annexos de la Memòria (en el cas que n'hi hagi) recullen les hipòtesis i 
mètodes emprats per a resoldre el projecte i serveixen per a comprovar la validesa de 
les solucions. Inclouen documentació, càlculs justificatius, planificacions, estudis... 

• Plànols: Són la representació gràfica del projecte, ja que el defineixen des de 
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l'aspecte constructiu. Es tracta d'un document indispensable en qualsevol projecte i, 
a més, són l'enllaç entre el contractista i el propietari. D'aquesta manera, tots els 
aspectes constructius han d'estar perfectament detallats per a dur a terme el projecte. 

• Plec de condicions: És un document de caire tècnic i legal que recull les exigències 
tècniques del projecte que han de regir per a l'execució d'aquest. El plec de 
condicions ha de descriure les condicions generals del treball, la descripció d'aquests, 
els plans que el defineixen, la seva localització i emplaçament, les característiques de 
materials i equips, la forma d'execució, etc. 

• Pressupost: És el document on figura el cost del projecte. Es detallen tots els 
elements necessaris per l’obtenció del producte final, inclosos el preu dels materials i 
la mà d’obra necessària. També ha de presentar un amidament exacte de cada 
element del disseny, tot i que s’acostuma a fer un sobredimensionament per evitar la 
manca de materials. S’acostumen a usar bancs de preus genèrics per buscar els 
preus de matèries primeres i mà d’obra. 

En el cas del projecte d’instal·lacions, podem trobar la memòria d’instal·lacions, els annexos 
a la memòria, els plànols d’execució i el pressupost de l’obra. En aquest cas, el plec de 
condicions és responsabilitat del promotor o redactor del projecte de l’habitatge. Per tant, en 
els següents punts del present projecte es podran veure els quatre punts abans descrits 
detallats i desenvolupats pel projecte d’instal·lacions de l’habitatge del carrer Laforja. 
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5. Memòria d’instal·lacions 

5.1. Descripció de l’edificació 

Objecte del projecte: Construcció d’edifici d’habitatges plurifamiliar al carrer Laforja número 
54 del districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona. Es contemplen tres habitatges diferents, 
un d’ells dúplex, distribuïts en quatre plantes diferents. També es construirà un soterrani a 
l’habitatge amb trasters per a cada habitatge. 

Ús: Habitatge 

Número: 3 

Descripció: Edifici d’ús Residencial d’Habitatges constituït per planta soterrani, planta baixa, 
primer pis, segon pis, tercer pis i planta coberta (practicable). Els habitatges estan conformats 
per 2 dormitoris dobles, zona d’estar-menjador i cuina. L’habitatge 1 té tres lavabos repartits 
en les dues plantes que ocupa i l’habitatge 2 i 3 tenen 2 lavabos. A efectes de càlcul d’ACS 
s’estima l’ocupació de cada habitatge en 3 persones. 

Període d’utilització de l’edifici: Habitatge habitual. 

Condicions particulars del tipus d’utilització: No es contemplen. 

5.2. Instal·lacions d’aigua 

5.2.1. Introducció 

En aquest apartat es definiran les característiques i els sistemes de distribució per al consum 
d’aigua freda i calenta. El càlcul de la major part de la instal·lació s’ha realitzat gràcies al 
software CYPECAD. La normativa aplicable és: 

• CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua. RD 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 28/03/06) [5] 

• CTE DB HS 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. RD 314/2006 Codi  
Tècnic de l’Edificació (BOE 28/03/06) [5] 

• Criteris sanitaris de l’aigua de consum humà. RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) [5] 

• Condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 



Elaboració d’un projecte constructiu de les instal•lacions d’un habitatge plurifamiliar Pàg. 31 

 

352/2004 (DOGC 29/07/04) [7] 

• Criteris higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. RD 865/2003 
(BOE 18/07/2003) [8] 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco-eficiència en els edificis. D 21/2006 
(DOGC 16/02/06) [9] 

• Regulació dels comptadors d’aigua freda. O 28/12/88 (BOE 6/3/89) [10] 

• Reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE). RD 1027/2007 (BOE 
20/07/2007) [11] 

• Abastiment d’aigua. Dimensionat d’instal·lacions d’aigua per a consum humà dins 
dels edificis. UNE 149201:2017 [12] 

5.2.2. Aigua freda sanitària 

5.2.2.1. Descripció de la instal·lació 

• Clau de pas general de l'edifici i el seu tub d'alimentació 

El subministrament d'aigua per a tota la promoció es realitzarà mitjançant tub d'alimentació 
de polipropilè. La clau de pas general de l'edifici serà PN-16 i tindrà un diàmetre d'acord amb 
el del tub d'alimentació. La clau de pas general es trobarà en una arqueta situada en el sòl 
de Planta Baixa de l'edificació, segons plànols adjunts. 

• Escomesa 

La instal·lació d'aigua s'inicia en l'arqueta d'allotjament de la clau de pas, que uneix la seva 
escomesa amb el tub d'alimentació. 

Aquesta arqueta allotjarà el corresponent filtre, vàlvula antiretorn i aixeta de comprovació, 
conjuntament amb la clau de pas, segons especificacions de la companyia subministradora i 
el Codi Tècnic de l'Edificació. Aquesta arqueta s’ubicarà al vestíbul, segons indiquen els 
plànols d’instal·lacions. 

Els tubs d'alimentació fins a les bateries de comptadors es realitzaran amb tub de polipropilè, 
acceptable segons CTE per a subministrament d'aigua potable, amb diferents diàmetres 
segons el seu tram i bateria a alimentar (reflectits en els esquemes de principi). 

• Bateries de comptadors 
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Estaran situades en un armari segons plànols i destinades únicament a aquest fi. Disposaran 
d'una sortida individual per a cadascun dels subministraments previstos. 

Les bateries de comptadors seran de polipropilè, homologades. Tots els tubs que conformen 
la bateria tindran com a mínim el mateix diàmetre que el tub d'alimentació respectiu.  

En l'armari de comptadors s'instal·larà, de forma visible, una placa amb el quadre de 
distribució que permetrà reconèixer el comptador de cada habitatge. Aquest local disposarà 
d'embornal i estarà impermeabilitzat. 

En el local de comptadors s'instal·larà, en la connexió del tub d'alimentació amb cada bateria, 
una vàlvula de pas del tipus comporta i una vàlvula de retenció per evitar reculades de la 
xarxa interior cap a l'exterior. Cadascun dels comptadors divisionaris disposarà de les seves 
corresponents claus de pas d'entrada, sortida i retenció. 

• Definició dels tipus de subministraments 

El nombre i la classificació dels subministraments són els indicats en els esquemes de 
principi de cadascuna de les instal·lacions reflectides en l'esquema de principi corresponent. 

• Diàmetres dels tubs de distribució 

Des del local tècnic de comptadors d'aigua en planta baixa començarà la distribució als 
habitatges corresponents i els seus serveis generals, segons els traçats dibuixats en els 
plànols. 

Sortirà per canal soterrada fent servir els espais comuns fins arribar als muntants 
corresponents a cadascun dels habitatges. 

Els tubs soterrats i el tub ascendent als habitatges, o muntant, serà de polietilè multicapa i el 
seu diàmetre està especificat en l'esquema de principi corresponent. 

• Clau de pas d'abonat 

La clau de pas general de l'habitatge estarà instal·lada en el seu interior, a partir de la qual 
començarà la distribució de la xarxa interior. El diàmetre de la clau de pas anirà en 
concordança amb el diàmetre del muntant corresponent que es troba reflectit en l'esquema 
de principi. 

• Distribució interior 

Es realitzarà amb canonada PERT. Des de la clau de pas de cada habitatge es faran les 
derivacions en horitzontal pel cel ras (sempre a un nivell superior al dels aparells com a 
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mínim a una altura de 2,30 m) cap als diferents locals humits de l'habitatge (banys i cuines), 
disposant-se d'una clau de pas per independitzar cadascun dels locals. A l'interior de cada 
local humit es realitzarà la distribució fins a la vertical de cada aparell a alimentar. Els 
diàmetres de cada tram queden reflectits en els corresponents plànols.  

Els baixants individuals de subministrament d'aigua freda i calenta a cada aparell sanitari 
s'encastaran en les parets. Per permetre el lliure moviment de dilatació dels tubs i evitar el 
contacte directe amb els materials d'obra, es protegiran amb tubs de PVC corrugat, i en el 
pas pels forjats, murs, etc., disposaran de maniguets protectors que deixaran un espai lliure. 

La instal·lació d’aigua freda que hi vagi en muntatge superficial anirà protegida davant la 
corrosió amb aïllament del tipus Armaflex Tubolit DG [47]. Es tracta d’un aïllament en 
escuma de polietilè amb un coeficient de conductivitat tèrmica a 10 ºC de λ = 0,038 W(m.K), i 
classificació M1 de reacció al foc. 

Els gruixos dels aïllaments de la xarxa d’aigua freda en funció del diàmetre de la canonada 
són, en interiors (Taula 1): 

Fluid interior fred 
Diàmetre exterior (1) 

mm 
Temperatura del fluid (2) 

ºC 
 - 20 a - 10 - 9,9 a 0 0,1 a 10 > 10 

D ≤ 35 40 30 20 20 
35 < D ≤ 60 50 40 30 20 
60 < D ≤ 90 50 40 30 30 

90 < D ≤ 140 60 50 40 30 
140 < D 60 50 40 30 

(1) Diàmetre exterior de la canonada sense aïllar 
(2) S’agafa la temperatura mínima de la xarxa  

 
Quan els components estiguin instal·lats a l’exterior, el gruix indicat a la taula anterior serà incrementat, com 

a mínim, en 20 mm.  

5.2.2.2. Càlculs 

Les condicions mínimes de subministrament de cada punt de consum, segons el tipus 
d’aparell, s’observen en la Taula 2: 

 

 

 

Taula 1. Taula de gruixos d’aïllaments d’aigua freda [11] 
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Condicions mínimes de subministrament a garantir en cada punt de consum 

Tipus d’aparell  Qmin AF  
(l/s)  

Qmin A.C.S.  
(l/s)  

Pmin  
(m.c.a.)  

Aixeta en garatge 0.20 - 12 
Inodor amb cisterna 0.10 - 12 
Lavabo 0.10 0.065 12 
Dutxa 0.20 0.100 12 
Rentadora domèstica 0.20 0.150 12 
Safareig domèstic 0.20 0.100 12 
Rentavaixelles domèstic 0.15 0.100 12 
Banyera de 1,40 m o més 0.30 0.200 12 
Bidet 0.10 0.065 12 

   
Abreviatures utilitzades 

Qmin AF  Cabal instantani mínim d’aigua freda Pmin  Pressió mínima 
Qmin A.C.S.  Cabal instantani mínim d’A.C.S.       

 

La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 40 m.c.a. 

La temperatura d’A.C.S. en els punts de consum ha d’estar compresa entre 50°C i 65°C, 
excepte a les instal·lacions ubicades en edificis dedicats a ús exclusiu d’habitatges, sempre 
que aquestes no afectin l’ambient exterior dels esmentats edificis. 

5.2.2.3. Trams 

El càlcul s’ha realitzat amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable i 
obtenint-se uns diàmetres previstos que posteriorment s’han comprovat en funció de la 
pèrdua de càrrega obtinguda amb els mateixos, a partir de la formulació següent: 

• Factor de fricció: 

 

sent: 
ε: Rugositat absoluta 
D: Diàmetre [mm] 
Re: Nombre de Reynolds 

Taula 2. Taula de condicions mínimes de subministrament d’aigua freda [5] 
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• Pèrdues de càrrega: 

 

Sent: 
   Re: Nombre de Reynolds 

εr: Rugositat relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diàmetre 
v: Velocitat [m/s] 
g: Acceleració de la gravetat [m/s2] 

Aquest dimensionat s’ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i els 
diàmetres obtinguts són els mateixos que fan compatibles el bon funcionament i l’economia 
de la mateixa. 

El dimensionat de la xarxa s’ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per això s’ha 
partit del circuit més desfavorable que és el que compta amb la major pèrdua de pressió 
deguda tant al fregament com a la seva alçada geomètrica. 

El dimensionat dels trams s’ha realitzat d’acord amb el procediment següent: 

o el cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de 
consum alimentats pel mateix d’acord amb la taula que figura a l’apartat 
'Condicions mínimes de subministrament'; 

o establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord amb el 
criteri seleccionat (UNE 149201 [12]): 

• Canonades d'escomesa i d'alimentació: 

 

 sent: 
Qc: Cabal simultani 
Qt: Cabal brut 

• Muntants i instal·lació interior: 



Pàg. 36  Memòria 

 

 

sent: 
Qc: Cabal simultani 
Qt: Cabal brut 

Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient 
de simultaneïtat corresponent. Elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins els intervals 
següents: 

o Canonades metàl·liques: entre 0.50 i 1.50 m/s. 

o Canonades termoplàstiques i multicapa: entre 0.50 i 2.50 m/s. 

Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 

5.2.2.4. Comprovació de la pressió 

S’ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els 
valors mínims indicats a l’apartat 'Condicions mínimes de subministrament' i que en tots els 
punts de consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d’acord amb el 
següent: 

• S’ha determinat la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total 
de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades s’estimen en un 20% al 30% de la 
produïda sobre la longitud real del tram i s’avaluen els elements de la instal·lació on 
és coneguda la pèrdua de càrrega localitzada sense necessitat d'estimar-la. 

• S’ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els valors de 
les pèrdues de pressió del circuit, s’ha comprovat si són sensiblement iguals a la 
pressió disponible que queda després de descomptar a la pressió total l’alçada 
geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable. 
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5.2.2.5. Derivacions a cambres humides i ramals d’enllaç 

 

Es pot observar l’esquema de derivacions a cambres humides a la figura 3. Les branques 
d’enllaç als aparells domèstics s’han dimensionat conforme al que s’ha establert en la taula 
3. En la resta, s’han tingut en compte els criteris de subministrament donats per les 
característiques de cada aparell i han estat dimensionats en conseqüència. 

 
Diàmetres mínims de derivacions als aparells 

Aparell o punt de consum  Diàmetre nominal del ramal d’enllaç  
Tub d’acer ('')  Tub de coure o plàstic (mm)  

Aixeta en garatge --- 16 
Inodor amb cisterna --- 16 
Lavabo --- 16 
Dutxa --- 16 
Rentadora domèstica --- 20 
Safareig domèstic --- 16 
Rentavaixelles domèstic --- 16 
Banyera de 1,40 m o més --- 20 
Bidet --- 16 

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament s’han dimensionat 
conforme al procediment establert a l’apartat 'Trams', adoptant-se com a mínim els valors 
següents (Taula 4): 

Taula 3. Diàmetres mínims de derivacions als aparells [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Derivacions a cambres humides 
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Diàmetres mínims d'alimentació 

Tram considerat 
Diàmetre nominal del tub 
d'alimentació 
Acer ('') Coure o plàstic (mm) 

Alimentació a cambra humida privada: bany, 
lavabo, cuina. 3/4 20 

Alimentació a derivació particular: habitatge, 
apartament, local comercial 3/4 20 

Columna (muntant o descendent) 3/4 20 
Distribuïdor principal 1 25 

5.2.3. Aigua calenta sanitària 

Es portarà aigua fins al dipòsit d’acumulació i allà es produirà l’aigua calenta sanitària 
necessària mitjançant l’energia aerotèrmica provinent del sistema de climatització. A l’apartat 
corresponent es descriu aquesta instal·lació i se’n justifiquen els càlculs. 

Per suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics se seguiran les 
indicacions de muntatge del fabricant de la canonada. Es preveu la instal·lació de dilatadors 
als trams rectes de la instal·lació. 

L’aïllament de les canonades s’ajustarà tant en impulsió com en retorn a allò que disposa el 
“Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias” [11] per a les xarxes de calefacció.  

Per tal d’evitar la formació de condensacions i l’intercanvi de calor amb l’ambient, l’aïllament 
de les canonades que transportin ACS serà l’indicat a la taula 5: 

Fluid interior calent 
Diàmetre exterior (1) 

Mm 
Temperatura del fluid (2) 

ºC 
 40 a 65         66 a 

100 
     101 a 

150 
   151 a 

200 
D ≤ 35 20 20 30 40 

35 < D ≤ 60 20 30 40 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 50 

90 < D ≤ 140 30 40 50 50 
140 < D 30 40 50 60 

(1) Diàmetre exterior de la canonada sense aïllar 

(2) S’agafa la temperatura màxima de la xarxa  

Taula 5. Diàmetres exteriors segons temperatura del fluid calent [11] 

 

 

 

 

Taula 4. Diàmetres mínims d’alimentació [5] 
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Quan els components estiguin instal·lats a l’exterior, el gruix indicat a la taula anterior serà 
incrementat, com a mínim, en 10 mm.  

La temperatura d’emmagatzematge de l’aigua calenta serà com a mínim de 55 ºC, intentant 
sempre assolir la temperatura de 60 ºC. De totes maneres, el sistema d’escalfament de 
l’aigua serà capaç de portar la temperatura de l’aigua fins 70 ºC de forma periòdica per a la 
seva pasteurització, quan sigui necessari. 

S’assegurarà, en tota l’aigua emmagatzemada en l’acumulador d’aigua calenta, una 
temperatura homogènia evitant el refredament de zones interiors que propiciïn la formació i 
proliferació de la flora bacteriana. 

La temperatura de l’aigua de distribució no serà inferior a 50 ºC en el punt més allunyat del 
circuit. Aquesta temperatura és un compromís entre la necessitat d’oferir un nivell de 
temperatura acceptable per a l’usuari, per prevenir el risc de cremades, i la d’aconseguir la 
temperatura necessària per reduir la multiplicació de la bactèria. 

5.2.4. Dimensionat 

5.2.4.1. Escomeses 

Tub de polietilè PE 100, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2 [43]. Característiques a la 
Taula 6. 

Càlcul hidràulic de les escomeses 

Tram  Lr  
(m)  

Lt  
(m)  

Qb  
(l/s)  K  Q  

(l/s)  
h  

(m.c.a.)  
Dint  

(mm)  
Dcom  
(mm)  

v  
(m/s)  

J  
(m.c.a.)  

Pent  
(m.c.a.)  

Psal  
(m.c.a.)  

1-2 5.63 6.75 5.85 0.23 1.37 2.50 28.00 32.00 2.23 1.37 49.50 44.63 
   

Abreviatures utilitzades 
Lr  Longitud mesurada sobre plànols Dint  Diàmetre interior 
Lt  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  Dcom  Diàmetre comercial 
Qb  Cabal brut v Velocitat 
K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de carga del tramo 
Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K)  Pent  Pressió d’entrada 

h Desnivell Psal  Pressió de sortida 
 

5.2.4.2. Tubs d’alimentació 

Tub d’acer galvanitzat segons UNE 19048 [44]. Característiques a la Taula 7. 

Taula 6. Càlcul hidràulic de les escomeses 
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Càlcul hidràulic dels tubs d’alimentació 

Tram  Lr  
(m)  

Lt  
(m)  

Qb  
(l/s)  K  Q  

(l/s)  
h  

(m.c.a.)  
Dint  

(mm)  
Dcom  
(mm)  

v  
(m/s)  

J  
(m.c.a.)  

Pent  
(m.c.a.)  

Psal  
(m.c.a.)  

2-3 6.45 7.74 5.85 0.23 1.37 -2.20 36.00 32.00 1.35 0.47 44.63 46.36 
   

Abreviatures utilitzades 
Lr  Longitud mesurada sobre plànols Dint  Diàmetre interior 
Lt  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  Dcom  Diàmetre comercial 
Qb  Cabal brut v Velocitat 
K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de carga del tram 
Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K)  Pent  Pressió d’entrada 
h Desnivell Psal  Pressió de sortida 

 

5.2.4.3. Bateries de comptadors 

A la Figura 4 i a la Taula 8 es poden observar les característiques i els càlculs de les bateries 
de comptadors. 

 
Càlcul hidràulic de les bateries de comptadors 

Bat  Dbat  
(mm)  Ni  Nf  A  

(m)  
Dvalv  
(mm)  

Y  
(m)  

Dcont  
(mm)  

Jent  
(m.c.a.)  

Jind  
(m.c.a.)  

Jt  
(m.c.a.)  

Pent  
(m.c.a.)  

Psal  
(m.c.a.)  

3 32.00 4 2 0.80 50.00 0.08 20.00 0.50 5.90 6.40 46.36 39.96 
   

Abreviatures utilitzades 
Bat Bateria de comptadors divisionaris Dcont  Diàmetre dels comptadors 
Dbat  Diàmetre de la bateria Jent  Pèrdua por entrada 
Ni  Número de comptadors Jind  Pèrdua por comptador 
Nf  Número de files Jt  Pèrdua total (Jent + Jind)  
A Ample de l’àrea de manteniment Pent  Pressió d’entrada 
Dvalv  Diàmetre de la vàlvula de retenció Psal  Pressió de sortida 
Y Alçada de la vàlvula de retenció       

 

Taula 7. Càlcul hidràulic dels tubs d’alimentació 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. I Taula 8. Càlcul hidràulic de les bateries de comptadors 
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5.2.4.4. Muntants 

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2 [45]. Els 
càlculs es presenten a la taula 9. 

Càlcul hidràulic dels muntants 

Tram  Lr  
(m)  

Lt  
(m)  

Qb  
(l/s)  K  Q  

(l/s)  
h  

(m.c.a.)  
Dint  

(mm)  
Dcom  
(mm)  

v  
(m/s)  

J  
(m.c.a.)  

Pent  
(m.c.a.)  

Psal  
(m.c.a.)  

Planta 1 
3-4 24.15 28.98 1.65 0.43 0.71 11.35 26.20 32.00 1.33 2.46 39.96 25.65 

   
Abreviatures utilitzades 

Lr  Longitud mesurada sobre plànols Dint  Diàmetre interior 
Lt  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  Dcom  Diàmetre comercial 
Qb  Cabal brut v Velocitat 
K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de carga del tramo 
Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K)  Pent  Pressió d’entrada 
h Desnivell Psal  Pressió de sortida 

 

5.2.4.5. Instal·lacions particulars 

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2 [45]. Es 
poden visualitzar els càlculs hidràulics de les instal·lacions particulars a la taula 10. 

Càlcul hidràulic de las instal·lacions particulars 

Tram  Ttub  Lr  
(m)  

Lt  
(m)  

Qb  
(l/s)  K  Q  

(l/s)  
h  

(m.c.a.)  
Dint  

(mm)  
Dcom  
(mm)  

v  
(m/s)  

J  
(m.c.a.)  

Pent  
(m.c.a.)  

Psal  
(m.c.a.)  

4-5 Instal·lació interior (F) 0.10 0.12 1.65 0.43 0.71 0.00 20.40 25.00 2.19 0.03 25.65 25.62 
5-6 Instal·lació interior (F) 2.41 2.89 1.30 0.48 0.63 0.00 20.40 25.00 1.92 0.66 25.62 24.96 
6-7 Instal·lació interior (F) 2.76 3.31 0.90 0.57 0.51 0.00 16.20 20.00 2.48 1.62 24.96 23.34 
7-8 Instal·lació interior (F) 0.13 0.15 0.20 1.00 0.20 0.00 16.20 20.00 0.97 0.01 23.34 22.82 
8-9 Puntal (F) 9.17 11.00 0.20 1.00 0.20 4.19 12.40 16.00 1.66 3.60 22.82 15.03 

   
Abreviatures utilitzades 

Ttub  Longitud mesurada sobre plànols Dint  Diàmetre interior 
Lr  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  Dcom  Diàmetre comercial 
Lt  Cabal brut v Velocitat 
Qb  Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de carga del tramo 
K Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K)  Pent  Pressió d’entrada 
Q Desnivell Psal  Pressió de sortida 
h Longitud mesurada sobre plànols       

 

Instal·lació interior: P1 (Habitatge) 

Punto de consumo con major caiguda de pressió (Ag): Aixeta en garatge 

Taula 10. Càlcul hidràulic de les instal·lacions particulars 

 

 

 

 

 

Taula 9. Càlcul hidràulic dels muntants 
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5.2.4.6. Producció i acumulació d’ACS 

Per a la producció de l'ACS dels habitatges, s'ha previst la instal·lació d’un sistema de bomba 
de calor aerotèrmica amb hidrokit. Aquest hidrokit serà l'encarregat de la producció de 
calefacció, refrigeració i ACS mitjançant un acumulador per a cada habitatge de 200L. El 
sistema compta també amb una resistència elèctrica en cas de fallada en la bomba de calor. 

La xarxa de distribució, així com els materials i elements utilitzats en la instal·lació d'aigua 
calenta sanitària, tindran les mateixes característiques que les descrites per a la instal·lació 
d'aigua freda. 

La distribució de canonades es farà segons el reflectit en els plànols. 

A més, caldrà afegir un tub de retorn d’aigua calenta des de la planta baixa fins a la planta 
coberta, al ubicar-se alguns dels recintes humits a més de 15m de la seva corresponent 
unitat interior a coberta. 

5.2.5. Energia solar tèrmica 

Segons CTE DB-HE4 [39], la contribució solar mínima per a ACS i/o climatització de piscines 
cobertes podrà substituir-se de manera parcial o total mitjançant una instal·lació alternativa 
d'altres energies renovables, processos de cogeneració o fonts d'energia residuals 
procedents de la instal·lació de recuperadors de calor aliens a la pròpia instal·lació tèrmica de 
l'edifici; bé realitzada al propi edifici o bé a través de la connexió a una xarxa de climatització 
urbana. La classificació climàtica correspon a la zona III i fixa la contribució solar mínima en 
un 40%. 

El Decret 21/2006 [9] d’Ecoeficiència als edificis de la Generalitat de Catalunya classifica la 
zona climàtica del Barcelonès com a III i, per una demanda a l’edifici de fins a 5.000 litres 
d’ACS, fixa la contribució solar mínima en un 50%. 

I finalment, segons la modificació integral de l’annex sobre captació solar tèrmica de 
l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, la contribució solar mínima per 
una demanda de fins a 10.000 litres d’ACS (cas general) ha de ser del 60%.  

El requeriment diari per habitatge més exigent a efectes de contribució solar es el de l’OMA: 
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Zona climàtica Barcelona
Base de càlcul litres / persona dia
Consum d'ACS a 50ºC 22
Núm. d'usos 3 persones / pis
Ocupació mitjana 100%
Demanda total diària a 50ºC 66 litres /pis
Cobertura solar mínima exigida 60%
Aportación solar exigida 39,6 litres /pis

 

 

 

 

 

 
 Superfície útil (m2) 

Habitatge 1 Planta baixa 53,36 

Planta altell 41,28 

Habitatge 2 Planta primera 66,59 

Habitatge 3 Planta segona 66,59 

L’edifici d’habitatges substitueix totalment el sistema de plaques solars per a la producció 
d’ACS per un sistema d’aerotèrmia de la marca Mitsubishi. Concretament s’empraran els 
models PUHZ-SW75VHA, PUHZ-SW100VHA utilitzant com a unitat interior el kit hidrònic 
Hydrobox DUO EHST20C-VM2C amb una capacitat d’emmagatzematge d’ACS de 200L que 
cobreixen sobradament la contribució solar mínima més restrictiva amb l’energia renovable 
alternativa que proporciona aquest sistema. L’ús d’un sistema d’aerotèrmia o un altre 
dependrà de la superfície de cada habitatge (Taula 11). 

5.3. Evacuació d’aigües 

5.3.1. Introducció 

En aquest apartat es definiran les característiques i els sistemes de recollida d’aigües pluvials 
i aigües residuals. La normativa aplicable és: 

• CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües [5] 

• Ordenances municipals 

La xarxa de sanejament públic transcorre pel carrer Laforja, a una profunditat aproximada de 

Taula 11. Superfície de cada habitatge 
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2,45 m. 

Es preveu una xarxa de sanejament separativa d’aigües residuals i d’aigües netes. Les dues 
xarxes horitzontals discorren soterrades fins arribar al carrer Laforja, on es connecten a la 
xarxa pública de sanejament. Abans de la connexió, tant de pluvials com de residuals, s’ha 
previst la instal·lació d’una arqueta sifònica registrable. El recorregut de les xarxes de 
sanejament es troba indicat en el plànol de sanejament. 

La xarxa d’aigües residuals s’executarà amb tubs de polietilè de paret tricapa, segons norma 
UNE-EN 1451 [46], sobre una solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb 
formigó. 

La xarxa d’aigües pluvials es farà amb tubs de polietilè de paret tricapa. Tots els tubs 
horitzontals que vagin col·locats al fons de rases seran de com a mínim 160 mm. 

Els baixants es troben encastats en els tancaments interiors, en els calaixos que s’han 
previst a l’estructura de l’edifici per a tal fi, i el seu recorregut es troba indicat en els plànols de 
plantes d’instal·lacions. 

Els càlculs justificatius de la instal·lació tant de pluvials com de residuals segueixen els 
criteris establerts en el DB HS 5 del CTE [5], segons els quadres 4.1, 4.3 i 4.4.  A l’esquema 
de la xarxa de sanejament s’han indicat els diàmetres resultants d’aquests càlculs, en el 
plànol de sanejament.  

S’han previst boneres a les cobertes, de diàmetre 125 mm de PP rígid i tapa rígida a la 
coberta, i el nombre de boneres previstes a cada coberta segueix allò indicat a la taula 4.6 
del DB HS 5 del CTE [5], i també es troba indicat en el plànol de sanejament. 

A les estàncies humides susceptibles de negar-se  es disposarà d’una bunera sifònica.  

Se situarà un pericó sifònic registrable al final de la instal·lació de la xarxa de residuals i 
d’aigües netes. Les dues xarxes s’uniran abans de connectar-se a la xarxa de clavegueram 
municipal  i disposaran d’una ventilació fins a coberta. 

Els condensats de les màquines de climatització es connectaran a la xarxa de pluvials, ja 
que aquestes aigües es consideren netes. 

5.3.2. Elements que composen les instal·lacions 

• TANCAMENTS HIDRÀULICS 

Els tancaments hidràulics seran tipus sifons individuals propis de cada aparell sanitari, 
boneres sifòniques a les boneres pròpies dels locals humits i dutxes i arquetes sifonades a 



Elaboració d’un projecte constructiu de les instal•lacions d’un habitatge plurifamiliar Pàg. 45 

 

les connexions amb la xarxa de clavegueram municipal. 

Els tancaments hidràulics hauran de complir les especificacions del Document Bàsic HS5 del 
CTE [5].  

• XARXES DE PETITA EVACUACIÓ 

Totes les connexions i els canvis de gir es faran utilitzant peces especials adequades per a 
aquest ús. 

Tots aquells aparells sanitaris dotats de sifó individual compliran: 

o A aigüeres, lavabos i bidets, la distància al baixant serà de 4 m com a màxim 
amb pendents compreses entre el 2,5% i el 5%. 

o A les dutxes, les pendents seran menors o iguals al 10%. 

o Els desaigües dels inodors als baixants es realitzaran directament o 
mitjançant un maniguet d’escomesa de menys d’1 metre de llarg. 

o Els ramals dels desaigües dels altres aparells sanitaris s’uniran a un tub de 
derivació que desemboqui directament al baixant o al maniguet dels inodors. 

La unió entre el baixant i els desaigües tindrà una inclinació inferior a 45º. 

• BAIXANTS 

Els baixants es realitzaran sense desviaments ni reculades i amb diàmetres uniformes, 
sempre i quan, en baixants de residuals, no existeixi un obstacle insalvable. Es podrà 
augmentar el diàmetre dels baixants en el cas que hi hagi cabals de magnitud molt més gran 
que els trams situats aigües a dalt.  

• COL·LECTORS PENJATS 

Els baixants es connectaran als col·lectors mitjançant peces especials per a aquest ús. No es 
connectaran mitjançant simples colzes de 90º encara que aquests estiguin reforçats. Tindran 
una pendent de, com a mínim, un 1% i no coincidiran en un punt més de dos col·lectors. 
S’instal·laran arquetes de registre especials per a aquest ús de tal manera que els trams 
entre registre i registre no superin els 15 m, quedi accessible qualsevol connexió i es tingui 
accés a un canvi de direcció.  

Aquestes arquetes de registre seran arquetes prefabricades de formigó amb tapa i xassís 
d’acer.  
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• COL·LECTORS ENTERRATS 

Les rases tindran una amplada igual al diàmetre del tub més 0,5 m i de com a  mínim 0,6 m. 
La profunditat vindrà marcada per la pendent i la cota de connexió a la xarxa municipal.  

Els tubs aniran recolzats sobre un llit de graves o terra sense pedres. Es compactaran els 
laterals i el replè es realitzarà amb capes de 10 cm compactant-les fins a l’última capa de 30 
cm, on es realitzarà la compactació final. 

Els col·lectors enterrats tindran una pendent de com a mínim el 2%.  

La connexió entre els diferents baixants i els col·lectors enterrats es realitzarà mitjançant una 
arqueta de peu de baixant (aquesta no ha de ser sifònica). 

S’instal·laran arquetes de registre especials per a aquest ús de tal manera que els trams 
entre registre i registre no superin els 15 m, quedi accessible qualsevol connexió i es tingui 
accés a un canvi de direcció. 

• ELEMENTS DE CONNEXIÓ 

Qualsevol unió o derivació de les xarxes enterrades s’ha de realitzar mitjançant arquetes 
amb tapa registrable. 

Sempre que el col·lector segueixi enterrat, en una unió entre un baixant i el col·lector caldrà 
instal·lar-hi una arqueta de peu de baixant registrable.  

Totes les arquetes seran registrables mitjançant tapa.  

A les arquetes de pas només hi poden accedir un màxim de 3 col·lectors.  

• ELEMENTS ESPECIALS 

Està previst instal·lar un sistema de bombeig i elevació a la plana soterrani per evacuar les 
aigües generades a l’espai entre parets de la planta soterrani, tal i com indiquen els plànols 
de sanejament. 

• SISTEMES DE VENTILACIÓ  

Es realitzarà un sistema de ventilació primària consistent en allargar per sobre de la coberta 
tots els baixants 1,30 m. Aquestes estaran a més de 6 metres de qualsevol presa d’aire de 
climatització i ventilació.  

La sortida de ventilació primària sobrepassarà 50 cm qualsevol obertura practicable de 
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l’edifici. A més, anirà protegida per impedir l’entrada de cossos estranys. 

5.3.3. Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües fecals 

L’adjudicació d’UD a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions 
individuals s’estableixen en funció de l’ús privat o públic segons la taula següent. 

S’han considerat les UD i els diàmetres mínims de sifó i de derivació individual que apareixen 
a la taula 12: 

 

Per a aquells aparells sanitaris no contemplats a la llista anterior es consideraran les UD 
següents (Taula 13): 

 

Els diàmetres mínims dels ramals col·lectors de les xarxes de petita evacuació segons la 
seva pendent i les UD es contemplen a la taula 14: 

Tipus d’aparell UD ø mínim (mm)
Lavabo 2 40
Bidet 3 40
Dutxa 3 50
Banyera 4 50
Inodor amb cisterna 5 100
Inodor amb fluxòmetre 10 100
Urinari en pedestal 4 50
Urinari suspés 2 40
Urinari en bateria 3,5 -
Pica de cuina 6 50
Pica de laboratori, restaurant, etc. 2 40
Safareig - -
Abocador 8 100
Font 0,5 25
Bunera sifònica 3 50

ø de desaigüe (mm) UD
32 1
40 2
50 3
60 4
80 5
100 6

Taula 12. UD i diàmetres mínims per tipus d’aparell [5] 

 

 

 

 

 

 

 Taula 13. Diàmetre del desguàs segons UD [5] 
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5.4. Instal·lacions tèrmiques 

5.4.1. Introducció i normativa 

En aquest apartat es definiran les característiques i els sistemes de distribució de les 
instal·lacions tèrmiques de l’habitatge. El càlcul de la major part de la instal·lació s’ha realitzat 
gràcies al software CYPECAD. La normativa aplicable és: 

• Reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE). RD 1027/2007 (BOE 
20/07/2007) [11] 

 

5.4.2. Descripció de la instal·lació de climatització 

• S'ha previst un sistema mitjançant conductes per a calefacció i refrigeració mitjançant 
bomba de calor aerotèrmica amb hidrokit interior. Aquest hidrokit serà l'encarregat de 
la producció de calefacció, refrigeració i ACS. 

• El sistema s’ha dissenyat de forma que la distància entre la unitat evaporadora i la 
seva condensadora no suposi un minvament en el rendiment que afecti les seves 
prestacions. 

• Cada habitatge disposarà de sistema de climatització independent. 

Diàmetre 
nominal (mm)

1% 2% 4%

32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1150 1680

Pendent
Màxim nombre d’unitats de descàrrega 

Taula 14. Màxim nombre d’unitats de descàrrega [5] 
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• Els diàmetres de canonada per a totes les unitats de climatització seran les 
corresponents a cada unitat especificada en plànols, tant per a la línia de líquid com 
de gas. 

• Les unitats interiors (evaporadores) seran unitats inverter de conducte amb aigua 
instal·lades a la planta coberta. Es preveu que les unitats interiors estaran 
connectades amb el sistema Hydrobox Duo mitjançant tubs d’acer galvanitzat aïllats 
de forma independent, de dimensions previstes en plànols segons característiques 
de les unitats a instal·lar. Cada unitat interior incorpora una bomba de recollida de 
condensats. El seu desguàs, amb sifó, es conduirà al baixant més proper. 

• Aquestes unitats estaran situades en la planta coberta. 

• El termòstat programable de la unitat se situarà en el saló menjador de cada 
habitatge. 

• Es disposa d’un sistema de regulació mitjançant termòstats ambient. 

• Les unitats exteriors (condensadors) estaran situades en la planta coberta, tal com 
queda reflectit en plànols. 

5.4.3. Exigències tèrmiques 

Les instal·lacions tèrmiques de l’edifici objecte del present projecte han estat dissenyades i 
calculades de manera que: 

• S'obté una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de 
la dotació d’aigua calenta sanitària que són acceptables per als usuaris de l’habitatge 
sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l’ambient, complint 
l’exigència de benestar i higiene. 

• Es redueix el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a 
conseqüència, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i uns altres contaminants 
atmosfèrics, complint l’exigència d’eficiència energètica. 

• Es preveu i redueix a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços 
de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, 
així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties o malalties, 
complint l’exigència de seguretat. 
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5.5. Sistemes de ventilació 

5.5.1. Descripció general 

L'aire de ventilació a l'interior dels habitatges circularà des dels locals secs als locals humits. 
Per la qual cosa l’espai obert disposarà d'obertures d'admissió, mentre que la cuina i el 
lavabo disposaran d'obertures d'extracció. Les particions situades entre els locals amb 
admissió i els locals amb extracció disposaran d'obertures de pas.  

L'obertura d'extracció es col·locarà en el compartiment més contaminat, que en el cas dels 
lavabos és on es troba situat el wc, i en el cas de les cuines és on es troba situada la zona 
de cocció. Les obertures d'extracció es connectaran a conductes d'extracció, i es col·locaran 
a una distància del sostre menor que 10 mm, i a una distància de qualsevol paret o 
cantonada vertical major que 100 mm. Es disposaran ventiladors, un per habitatge, amb 
conducció fins a coberta. Les cuines comptaran amb un sistema addicional específic de 
ventilació amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció. Per tant, es 
disposarà d'un extractor connectat a un conducte d'extracció independent dels de ventilació 
general de l'habitatge, que no s'utilitzarà per a l'extracció de l'aire dels altres locals de 
l'habitatge. 

En locals no habitables inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Secció HS 3 del CTE [5] s’ha 
d’aportar, com a mínim, el cabal d’aire exterior suficient per eliminar els contaminants propis 
de l’ús de cada local. En el cas dels trasters, les seves zones comunes i magatzems de 
residus els contaminants principals són la humitat, les olors i els compostos orgànics volàtils. 
Aquesta condició es considera satisfeta si el sistema de ventilació és capaç d’establir, com a 
mínim, un cert cabal de ventilació definit per cada local a la Taula 2.2 de la secció HS 3 del 
CTE [5], ja sigui mitjançant ventilació de cabal constant o ventilació de cabal variable 
controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació 
temporal o un altre tipus de sistema. 

El sistema de ventilació disposat als trasters serà de ventilació mecànica, amb una obertura 
d’admissió a les escales, una obertura mixta entre cada traster i el passadís i obertures 
d’extracció mecànica en els trasters, tal i com es pot veure en els plànols d’execució de 
ventilació. Les obertures d’admissió dels trasters han de comunicar directament amb 
l’exterior i les obertures d’extracció han d’estar connectades a un conducte d’extracció. En les 
zones comunes les obertures d’admissió i les obertures d’extracció han de disposar-se de tal 
manera que cap punt del local estigui a més de 15 metres de l’obertura més pròxima. Les 
obertures de pas de cada traster s’han de separar verticalment 1,5m com a mínim. 
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5.5.2. Càlculs justificatius de la qualitat de l’aire interior 

El cabal de ventilació mínim per als locals s'obté de la Taula 2.1 de la Secció HS del CTE [5]. 

El cabal de ventilació mínim per als locals no habitables s'obté de la Taula 2.2 de la Secció 
HS 3 del CTE [5]. 

Cabals de ventilació mínims exigits i dimensionament de les obertures (Taules 15 a 18): 

 

 

Obra:

Habitage

Técnico:

Formula Admisió Extracció Admisió Extracció Admisió Extracció Formula Admisió Extracció Formula Pas

(l/s) (l/s) Treball: (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2)

- -

Menjador 1 Ud 8  * Ud +8,0 +4,0 +12,0 - 4  * qv +48,0 - 8  * qv +96,0

Cuina* 1 Ud 7  * Ud -7,0 -1 - -8,0 4  * qv - +32,0 8  * qv +64,0

Dormitori 1 1 Ud 8  * Ud +8,0 +8,0 - 4  * qv +32,0 - 8  * qv +64,0

Dormitori 2 1 Ud 4  * Ud +4,0 +4,0 - 4  * qv +16,0 - 8  * qv +32,0

Lavabo 2 Ud 7  * Ud -14,0 -2 - -16,0 4  * qv - +64,0 8  * qv +128,0

+20,0 -21,0 +4,0 -3,0 +24,0 -24,0 +24,0 -24,0 +24,0 +48,0

Laforja, 54

Planta Primera i Planta Segona

+0,0-1,0

Local

Ventilació segons                

CTE DB-HS3
Correcció

Ventilació 

equilibrada
Abertures Ventilació

(*) Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació  amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció de 50l/s 

(**) Segons l'el CTE DB-HS3,la vivenda ha d'estar equilibrada a zero

(***) En viviendas la óptima renovación del aire es 0,7 renovaciones por hora.

Total

Diferencia**

Obra:

Habitage

Técnico:

Formula Admisió Extracció Admisió Extracció Admisió Extracció Formula Admisió Extracció Formula Pas

(l/s) (l/s) Treball: (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2)

- -

Menjador 0 Ud 8  * Ud +0,0 - - 4  * qv - - 8  * qv

Cuina* 0 Ud 7  * Ud +0,0 - - 4  * qv - - 8  * qv

Dormitori 1 1 Ud 8  * Ud +8,0 +4,0 +12,0 - 4  * qv +48,0 - 8  * qv +96,0

Dormitori 2 1 Ud 4  * Ud +4,0 +8,0 +12,0 - 4  * qv +48,0 - 8  * qv +96,0

Lavabo 2 Ud 7  * Ud -14,0 -10 - -24,0 4  * qv - +96,0 8  * qv +192,0

+12,0 -14,0 +12,0 -10,0 +24,0 -24,0 +24,0 -24,0 +24,0 +48,0

(*) Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció de 50l/s 

(**) Segons l'el CTE DB-HS3,la vivenda ha d'estar equilibrada a zero

(***) En viviendas la óptima renovación del aire es 0,7 renovaciones por hora.

Abertures Ventilació

Total
Diferencia** -2,0 +0,0

Laforja, 54

Planta Altell

Local

Ventilació segons CTE DB-HS3 Correcció Ventilació equilibrada

Taula 15. Càlcul ventilació Plantes Primera i Segona 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 16. Càlcul ventilació Planta Altell 
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A partir d'aquests cabals mínims, i considerant ventilació mecànica, s'han dimensionament 
els conductes segons la següent expressió: 

S > 1.5 * qvt  
 
Amb: 

S  = Secció nominal del tram de conducte en cm2.  
qvt  = Cabal 

Amb secció del conducte > 70 cm2 

Obra:

Habitage

Técnico:

Formula Admisió Extracció Admisió Extracció Admisió Extracció Formula Admisió Extracció Formula Pas

(l/s) (l/s) Treball: (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2)

- -

Menjador 1 Ud 8  * Ud +8,0 +8,0 +16,0 - 4  * qv +64,0 - 8  * qv +128,0

Cuina* 1 Ud 7  * Ud -7,0 -9 - -16,0 4  * qv - +64,0 8  * qv +128,0

Dormitori 1 1 Ud 8  * Ud +8,0 +8,0 - 4  * qv +32,0 - 8  * qv +64,0

Dormitori 2 0 Ud 4  * Ud +0,0 - - 4  * qv - - 8  * qv

Lavabo 1 Ud 7  * Ud -7,0 -1 - -8,0 4  * qv - +32,0 8  * qv +64,0

+16,0 -14,0 +8,0 -10,0 +24,0 -24,0 +24,0 -24,0 +24,0 +48,0

(*) Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció de 50l/s 

(**) Segons l'el CTE DB-HS3,la vivenda ha d'estar equilibrada a zero

(***) En viviendas la óptima renovación del aire es 0,7 renovaciones por hora.

Abertures Ventilació

Total
Diferencia** +2,0 +0,0

Laforja, 54

Planta Baixa

Local

Ventilació segons CTE DB-HS3 Correcció Ventilació equilibrada

Obra:
Habitage
Técnico:

Formula Admisió Extracció Admisió Extracció Admisió Extracció Formula Admisió Extracció Formula Pas

Treball: (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2)

- -
Traster 1 18,6100 0,700 +13,0 +13,0 - +115,2 Traster 1 4  * qv +52,1 +57,4
Traster 2 18,6900 0,700 +13,1 +13,1 - +115,7 Traster 2 4  * qv +52,3 +57,6
Traster 3 20,3200 0,700 +14,2 +14,2 +124,8 Traster 3 4  * qv +56,9 +62,2
Passadís 5,6600 0,700 +4,0 +4,0 Passadís 4  * qv +15,8 +15,8
Cambra 
residus 3,5600 10,000 +35,6 +35,6

Cambra 
residus

4  * qv +142,4

+79,9 +79,9 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 - - - -

Local
Local

Ventilació segons CTE DB-HS3 Correcció Ventilació equilibrada

Laforja, 54
Trasters

Obertura mixta (cm2)

Total
Diferencia** +159,8 +0,0

Abertures Ventilació

(*) Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció de 50l/s 

(**) Segons l'el CTE DB-HS3,la vivenda ha d'estar equilibrada a zero

(***) En viviendas la óptima renovación del aire es 0,7 renovaciones por hora.

Taula 17. Càlcul ventilació Planta Baixa 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 18. Càlcul ventilació Trasters 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboració d’un projecte constructiu de les instal•lacions d’un habitatge plurifamiliar Pàg. 53 

 

5.6. Instal·lacions elèctriques 

5.6.1. Introducció 

En aquest capítol es definirà la instal·lació elèctrica. La normativa aplicable és: 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). Instruccions Tècniques 
Complementàries. RD 842/2002 (BOE 18/09/02) [14] 

• Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució 4/11/1998 (DOGC 30/11/98) [15] 

• CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. RD 314/2006 
Codi  Tècnic de l’Edificació (BOE 28/03/06) [5] 

• CTE DB SU-1 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada. RD 
314/2006 Codi  Tècnic de l’Edificació (BOE 28/03/06) [16] 

• Normes UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment 

5.6.2. Xarxa de terra 

Les posades a terra s’estableixen amb l’objecte principal de limitar la tensió que respecte la 
terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar l’actuació 
de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 

La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap 
mena de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i 
un elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el 
conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferències de 
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de 
descàrrega d’origen atmosfèric. 

Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les piquetes 
verticals, podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment i 
elèctrodes de grafit. 

La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 [17] i NTE 1973 IEP [18]. Les seccions mínimes 
de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran dimensionades de tal manera 
que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en els cables ni en les 
connexions. 
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S’ha dissenyat una xarxa de terres amb cable de coure nu de secció 35 mm2; tal i com es 
pot veure en plànols, es disposarà la caixa de seccionament principal en el quadre de 
comptatge.  Els cables del circuit de terra seran tan curts com sigui possible, (en el cas de les 
derivacions) no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i 
el desgast mecànic. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques es realitzaran assegurant les 
superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o 
soldadura d’alt punt de fusió. Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles 
o interruptors que puguin tallar la seva continuïtat. Totes les masses i canalitzacions 
metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de terra. 

5.6.2.1. Càlculs de la xarxa de terra 

Aquests càlculs es realitzaran segons els valors que es marquen en la instrucció ITC-BT-18 
[17], la tensió de contacte màxima permesa per R.E.B.T serà de (50) V., i tenint en compte 
que s’utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat de (0,03) A, la resistència del terra haurà 
de tenir un valor mínim. 

    

El circuit de terra es mesurarà, i si el seu valor és molt gran, es col·locaran les piquetes 
necessàries fins a reduir-lo al desitjat. Aquest valor serà inferior a 10 ohms, per seguretat, en 
cas d’inutilització dels interruptors diferencials. 

La caixa seccionadora principal s’ubicarà als quadres de comptatge elèctric i aquesta estarà 
connectada a la xarxa de terres general de l’edifici. 

5.6.3. Arquitectura elèctrica en baixa tensió 

La tensió d'alimentació del subministrament serà de 400/230 V, 50 Hz. El subministrament 
elèctric serà normal (efectuat per una única empresa distribuïdora per la totalitat de la 
potència concertada). La instal·lació estarà constituïda pels següents elements: 

A. - Escomesa. 

B. - Línia general d'alimentació. 

C. – 1 Centralització de comptadors. 

D. - Derivacions individuals. 

R
I
V

n

> W> 166
3,0
50
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I. - Subquadres de comandament i protecció. 

F. - Posada a terra de la instal·lació elèctrica. 

G. - Enllumenat d'emergència i senyalització. 

Tots aquests elements es descriuran detalladament en aquesta memòria. L'edifici disposarà 
d'1 CGP. La centralització de comptadors s'alimentarà directament des de la CGP situada en 
la façana de la parcel·la. Les línies generals d'alimentació subministraran la potència fins a la 
centralitzacions de comptadors, situada en un local habilitat a l’efecte a planta soterrani. A 
partir de la centralització de comptadors sortiran les derivacions individuals fins a cadascun 
dels quadres de comandament i protecció dels habitatges així com el de serveis generals. 
Les derivacions individuals circularan sota tub individual. Disposaran de diversos muntants 
verticals segons plànols corresponents. Des de cada muntant s'accedirà a cada habitatge de 
l'edifici. El pas de derivacions individuals per habitatges que no és al que dona servei anirà 
degudament sectoritzat. 

La instal·lació disposarà d'una xarxa de posada a terra comuna, amb arquetes de registre i 
caixa de seccionament i comprovació, en la planta baixa. Totes les parts metàl·liques de la 
instal·lació, així com els quadres elèctrics, aniran connectats a terra. 

Tots els circuits d'alimentació dels llums de descàrrega i tubs fluorescents estaran calculats 
per a una càrrega mínima en VA d'1,8 vegades la seva potència en W. Les pantalles o tubs 
fluorescents aniran compensats fins a un factor de potència de 0,9. Es preveu una 
instal·lació d'enllumenat d'emergència i senyalització mitjançant equips autònoms per a llums 
fluorescents de 6 W en les escales i passadissos comuns de l’edifici. 

5.6.4. Cablejat 

En general s'utilitzaran conductors unipolars de coure amb aïllament de PVC, amb una 
tensió d'aïllament de 750 V de designació H07V-K per a l'interior dels edificis, excepte la línia 
general d'alimentació, les derivacions individuals i la dels serveis generals d'escala que es 
realitzaran amb conductors de coure amb aïllament amb base de poliolefines, amb coberta 
exterior de termoplàstica, no propagadores de foc, baixa emissió de fums i opacitat reduïda, 
amb tensió d'aïllament d'1 kV, segons descripció de la Norma UNE 21123 [19] part 4 i 5 i la 
UNE 211002 [20] segons la ITC-BT-14 [21] i ITC-BT-15 [22]. 

La secció de cadascuna de les fases s'ha dimensionament respectant la intensitat màxima 
de corrent admissible marcat en la ITC-BT-04 [23] i la ITC-BT-19 [24] corregida amb un factor 
de depreciació de 0.8 a causa de l'agrupació de conductors en canals, amb la finalitat 
d'obtenir una caiguda de tensió no superior al 5% entre l'origen de la instal·lació i els 
receptors finals de força, i del 3% en el cas dels receptors d'enllumenat general. 
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La secció del conductor neutre i del conductor de protecció, en tots els casos, s'ha 
dimensionament tal com s'indica en la ITC-BT-19 [24]. 

En el càlcul de les seccions s'ha previst un repartiment de la caiguda de tensió màxima, 
l'origen fins al receptor final, de la següent manera: 

De la CGP fins a la centralització de comptadors (CC) .................................0,5% 

De la CC fins als quadres de comandament i protecció (QCP) ........................1% 

Des dels QCP fins als receptors de força ........................................................ 5% 

Des dels QCP fins als receptors d'enllumenat .................... ............................ 3% 

Per al càlcul de caiguda de tensió s'utilitzaran les següents expressions: 

• Circuit trifàsic   

 

• Circuit monofàsic   

  

on: 

DU = caiguda de tensió de la línia en% respecte a la tensió nominal O, 
P = potencia de càlcul de la línia en W. 
L = longitud de la línia en m. 
S = secció en mm2 del conductor 
I = Conductivitat del coure comercial (56) 
O = tensió nominal entre fases del circuit (400/230 V) 

En el cas dels circuits d'enllumenat que alimenten llums fluorescents o de descàrrega en 
general, s'ha considerat una càrrega en voltampers igual a 1,8 vegades la suma de la 
potència en watts dels llums tal com indica la ITC-BT-44 [25]. En el cas dels motors, el factor 
sobre la intensitat nominal aplicat en el dimensionament del cablejat, perquè l'engegada no 
provoqui un sobre escalfament del mateix, ha estat de 1,25 tal com indica la ITC-BT-47 [26] 

Les seccions obtingudes, així com les caigudes de tensió per a cadascun dels circuits, 

U
100•

 U• S •Y
 L • P   =  UtrifàsicD

U
100

•
 U• S •Y

 L • P •2
  =  UmonofàsicD
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s'inclouen en els annexos corresponents als fulls de càlcul. En aquests fulls també 
s'especifica el corrent nominal previst comparat amb la màxima admissible, el factor de 
potència benvolguda, el coeficient de simultaneïtat de càrrega prevista. 

Les intensitats màximes admissibles es regiran íntegrament per l'indicat en la Norma UNE 
20460-5-523 [27] i el seu annex Nacional. 

En la taula 19 s'indiquen les intensitats admissibles per a una temperatura ambient de l'aire 
de 40ºC i per a diferents mètodes d'instal·lació, agrupaments i tipus de cables. Per a altres 
temperatures, mètodes d'instal·lació, agrupaments i tipus de cable, així com per a conductors 
enterrats, consultar la Norma UNE 20.460 -5-523 [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment quant al 
conductor neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors 
que presentin els seus aïllaments. Quan hi hagi conductor neutre en la instal·lació o es 
prevegi per a un conductor de fase el seu pas posterior a conductor neutre, s'identificaran 
aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd i groc. 
Tots els conductors de fase, o si escau, aquells pels quals no es prevegi la seva passada 
posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró o negre. Quan es consideri necessari 

Taula 19. Intensitats admissibles per una temperatura de 40ºC [27] 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 58  Memòria 

 

identificar tres fases diferents, s'utilitzarà també el color gris. 

Respecte al conductors de protecció s'aplicarà el que indica la Norma UNE 20460-5-54 [28] 
al seu apartat 543. Com a exemple, per als conductors de protecció que estiguin constituïts 
pel mateix metall que els conductors de fase o polars, tindran una secció mínima igual a la 
fixada en la taula 20, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la 
instal·lació, en cas que siguin de diferent material, la secció es determinarà de manera que 
present una conductivitat equivalent a la qual resulta d'aplicar la taula 20: 

 

En la instal·lació dels conductors de protecció es tindrà en compte:  

• Si s'apliquen diferents sistemes de protecció en instal·lacions properes, s'emprarà per 
a cadascun dels sistemes un conductor de protecció diferent. Els sistemes a utilitzar 
estaran d'acord amb els indicats en la norma UNE 20460-3 [29]. En els passos a 
través de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resistència 
mecànica, segons ITC-BT 21 [30] per a canalitzacions encastades.  

• No s'utilitzarà un conductor de protecció comuna per a instal·lacions de tensions 
nominals diferents.  

• Si els conductors actius van a l'interior d'una envolupant comuna, es recomana 
incloure també dins del conductor de protecció, en aquest cas presentarà el mateix 
aïllament que els altres conductors. Quan el conductor de protecció s'instal·li fos 
d'aquesta canalització seguirà el curs de la mateixa.  

• En una canalització mòbil tots els conductors incloent el conductor de protecció, 
aniran per la mateixa canalització . 

• En el cas de canalitzacions que incloguin conductors amb aïllament mineral, la 
coberta exterior d'aquests conductors podrà utilitzar com a conductor de protecció 
dels circuits corresponents, sempre que la seva continuïtat quedi perfectament 

Taula 20. Seccions dels conductors de fase o polars [28] 
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assegurada i la seva conductivitat sigui com a mínim igual a la qual resulti de 
l'aplicació de la Norma UNE 20460-5-54 [28], apartat 543.  

• Quan les canalitzacions estiguin constituïdes per conductors aïllats situats sota tubs 
de material ferromagnètic, o per cables que contenen una armadura metàl·lica, els 
conductors de protecció es col·locaran en els mateixos tubs o formaran part 
d'aquests cables que els conductors actius .  

• Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra la deterioració 
mecànics i químics, especialment en els passos a través dels elements de la 
construcció.  

• Les connexions en aquests conductors es realitzaran per mitjà d'unions soldades 
sense ocupació d'àcid o per peces de connexió de cargols de rosca, havent de ser 
accessibles per a verificació i assaig. Aquestes peces seran de material inoxidable i 
els cargols de collaret, si s'usen, estaran prevists per evitar el seu desmuntatge. Es 
considera que els dispositius que compleixin amb la norma UNE-EN 60998-2-1 [31] 
compleixen amb aquesta prescripció.  

• Es prendran les precaucions necessàries per evitar la deterioració causada per 
efectes electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents (per 
exemple cobri alumini). 

Les instal·lacions se subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries 
que puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per 
exemple a un sector de l'edifici, a un pis, a un sol local, etc. per a això els dispositius de 
protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els 
dispositius generals de protecció que els precedeixin.  

Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de:  

• Evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d'una 
fallada  

• Facilitar les verificacions, assajos i manteniments  

• Evitar els riscos que podrien resultar de la fallada d'un sol circuit que pogués dividir-
se, com per exemple si només hi ha un circuit d'enllumenat.  

Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part 
d'una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o 
conductors polars. 
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5.6.5. Canalitzacions 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets Les 
característiques de perforades o no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una 
tapa desmuntable, segons s'indica en la ITC-BT-01 "Terminologia" [32]. Les canals seran 
conformes al que es disposa en les normes de la seriï UNE-EN 50085 [33] i es classificaran 
segons l'establert en la mateixa.  

Les característiques de protecció han de mantenir-se en tot el sistema. Per garantir 
aquestes, la instal·lació ha de realitzar-se seguint les instruccions del fabricant. A les canals 
protectores de grau IP4X o superior i classificades com a "canals amb tapa d'accés que 
només pot obrir-se amb eines" segons la norma UNE-EN 50085 -1 [33] es podrà:  

• Utilitzar conductor aïllat, de tensió assignada 450/750 V.  

• Posar mecanismes tals com a interruptors, preses de corrents, dispositius de 
comandament i control, etc., en el seu interior, sempre que es fixin d'acord amb les 
instruccions del fabricador.  

• Realitzar entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als 
mecanismes.  

A les canals protectores de grau de protecció inferior a IP4X o classificades com a "canals 
amb tapa d'accés que pot obrir-se sense eines", segons la norma UNE-EN 50085-1 [33] 
només podrà utilitzar-se conductor aïllat sota coberta estanca, de tensió assignada mínima 
300/500 V. 

A partir dels canals de distribució, tots els conductors d'alimentació de receptors elèctrics 
aniran protegits mitjançant tubs.  

En les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries, les característiques mínimes 
de les canals seran les indicades en la taula 21: 
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El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assajos indicats en les 
normes UNE-EN 50085 [33].  

El nombre màxim de conductors que poden ser allotjats a l'interior d'una canal serà el 
compatible amb una estesa fàcilment realitzable i considerant la incorporació d'accessoris a 
la mateixa canal.  

Excepte altres prescripcions en instruccions particulars, les canals protectores per a 
aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques mínimes de resistència a 
l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a la 
penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les 
condicions de l'emplaçament al que es destina, així mateix les canals seran no propagadores 
de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la seriï UNE-EN 
50085 [33] 

La instal·lació i posada en obra de les canals protectores haurà de complir l'indicat en la 
norma UNE 20460-5-52 [27] i en les instruccions ITC-BT-19 [24] i ITC-BT-20 [34] 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.  

Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva 
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

No es podran utilitzar les canals com a conductors de protecció o de neutre, exceptuant el 
que està disposat en la Instrucció ITC-BT-18 [17] per a canalitzacions prefabricades. 

 La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

 

Taula 21. Característiques de les canalitzacions [33] 
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Les canalitzacions interiors per a distribució dels conductors d'alimentació dels receptors de 
llum i força, són safates amb envà separador per a electricitat i telecomunicacions, fixades 
als sostres, parets i sòl. El dimensionament de la secció de la canal i la distància entre 
fixacions s'ha fet considerant les dimensions i el pes dels conductors en els trams més 
desfavorables. A partir de les canals de distribució, tots els conductors d'alimentació de 
receptors elèctrics aniran protegits mitjançant tubs rígids o corrugats de PVC ja que la 
instal·lació es realitzarà de manera superficial. 

En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos 
especials es poden usar tubs corbables. Les seves característiques mínimes seran les 
indicades en la taula 22: 

 

El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assajos indicats en les 
normes UNE-EN 61386-21 [35] per a tubs rígids, i UNE-EN 61386-22 [36] per a tubs 
corbables. Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permetin un fàcil allotjament i 
extracció dels cables o conductors aïllats. En la taula 23 figuren els diàmetres exteriors 
mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors o cables a conduir. 

Taula 22. Característiques físiques dels tubs [35] [36] 
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Per més de 5 conductors per tub o per a conductors aïllats o cables de seccions diferents a 
instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim igual a 2,5 vegades la 
secció ocupada pels conductors. 

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles i 
les seves característiques mínimes es descriuen en la taula 24 per a tubs encastats en obres 
de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o canals protectores d'obra 
i en la taula 25 per a tubs encastats embeguts en formigó.  

 

Taula 23. Diàmetres exteriors mínims dels tubs [14] 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 24. Característiques dels tubs encastats en obres de fàbrica [35] [36] [37] 
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Les canalitzacions ordinàries precablejades destinades a ser encastades en ranures 
realitzades en obra de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres) seran flexibles o corbables i 
les seves característiques mínimes per a instal·lacions ordinàries seran les indicades en la 
taula 25.  

 

Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permetin un fàcil allotjament i extracció dels 
cables o conductors aïllats. En la Taula 26 figuren els diàmetres exteriors mínims dels tubs 
en funció del nombre i secció dels conductors o cables a conduir. 

 

Per més de 5 conductors per tub o per a conductors o cables de seccions diferents a 
instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà com a mínim, igual a 3 vegades la 

Taula 25. Característiques dels tubs encastats embeguts en formigó [36] [37] 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 26. Diàmetre exterior mínim dels tubs encastats [14] 
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secció ocupada pels conductors. Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, 
es tindran en compte les prescripcions generals següents:  

• El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles 
a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.  

• Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 
assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.  

• Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser assemblats entre si en calent, 
recobrint l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca.  

• Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de 
secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran 
els especificats pel fabricant conforme a UNE-EN 61386-22 [36].  

• Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locar i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que 
es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 
15 metres .El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no 
serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de 
col·locats aquests.  

• Els registres podran estar destinades únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o 
derivació.  

• Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de 
material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 
contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar 
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà 
almenys igual al diàmetre del tub major més un 50% d'aquest, amb un mínim de 40 
mm.su diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estances 
les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se premsaestopes 
o ràcords adequats.  

• En cap cas es permetrà la unió de conductors com a entroncaments o derivacions 
per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que ha de fer-se 
sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o 
regletes de connexió; pot permetre així mateix , la utilització de brides de connexió. El 
retorciment o enrotllament de conductors no es refereix a aquells casos en què 
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s'utilitzi qualsevol dispositiu connector que asseguri una correcta unió entre els 
conductors encara que es produeixi un retorciment parcial dels mateixos i amb la 
possibilitat que puguin desmuntar-se fàcilment. Els borns de connexió per a ús 
domèstic o anàleg seran conformes a l'establert en la corresponent part de la norma 
UNE-EN 60998 [31] 

• Durant la instal·lació dels conductors per al seu aïllament no pugui ser danyat pel seu 
frec amb les vores lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i 
penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de filtres amb vores 
arrodonides o dispositius equivalents, o bé les vores estaran convenientment 
arrodonits.  

• En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte les possibilitats 
que es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà 
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 
ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, 
per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.  

• Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat 
elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs 
metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a terra 
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 

• No podran utilitzar els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.  

• Per a la col·locació dels conductors se seguirà l'assenyalat en la ITC-BT-20 [34].  

• Per evitar els efectes de la calor emesa per fonts externes (distribucions d'aigua 
calenta, aparells i lluminàries, processos de fabricació, absorció de la calor del mitjà 
circumdant, etc.) les canalitzacions es protegiran utilitzant els següents mètodes 
eficaços:  

o Pantalles de protecció calorifugades  

o Allunyament suficient de les fonts de calor  

o Elecció de la canalització adequada que suporti els efectes nocius que puguin 
produir-se  

o Modificació del material aïllant a emprar  

Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte, a més, les 
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següents prescripcions:  

• Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a 
màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d'una i una altra part en els canvis 
d'adreça, en els entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes 
o aparells.  

• Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len corbant o 
usant els accessoris necessaris.  

• En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no seran superiors al 2 per 100.  

• És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 
2,50 metres sobre el sòl, a fi de protegir d'eventuals danys mecànics.  

• En els creus de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, hauran d'interrompre's 
els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre sí 5 centímetres 
aproximadament, i empalmant posteriorment mitjançant maniguets lliscants que 
tinguin una longitud mínima de 20 centímetres.  

 Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte les següents prescripcions:  

• En la instal·lació dels tubs a l'interior dels elements de la construcció, les regates no 
posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les 
dimensions de les regates seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una 
capa d'1 centímetre d'espessor, com a mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta 
capa pot reduir a 0,5 centímetres. 

• No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de 
les plantes inferiors.  

• Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, 
entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de 
formigó o morter d'1 centímetre d'espessor, com a mínim, a més del revestiment.  

• En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o ben proveïts de 
colzes o "T" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de 
tapes de registre.  

• Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 
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desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats 
amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin a 
l'interior d'un allotjament tancat i practicable.  

• En el cas d'utilitzar tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts 
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una 
distància dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres. 

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com a murs, envans i 
sostres, es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions: 

• En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o 
derivacions de cables.  

• Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra les deterioracions 
mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció 
s'exigirà de forma contínua en tota la longitud del pas.  

• Si s'utilitzen tubs no obturats per travessar un element constructiu que separi dos 
locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'impedeixi 
l'entrada i acumulació d'aigua en el local menys humit, corbant convenientment en el 
seu extrem cap al local més humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior 
s'instal·larà en l'extrem del tub una pipa de porcellana o vidre, o d'un altre material 
aïllant adequat, disposada de manera que el pas exterior-interior dels conductors 
s'efectuï en sentit ascendent.  

• En cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a banda i banda del pas, 
aquest s'efectuarà per la canalització utilitzada en el local les prescripcions 
d'instal·lació siguin més severes.  

• Per a la protecció mecànica dels cables a la longitud del pas, es disposaran aquests 
a l'interior de tubs normals quan aquella longitud no excedeixi de 20 cm i si excedeix, 
es disposaran tubs d'acord amb la taula 3 de la Instrucció ITC-BT-21 [30]. Els 
extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de filtres aïllants 
de vores arrodonides o de dispositiu equivalent, o bé les vores dels tubs estaran 
convenientment arrodonits, sent suficient per als tubs metàl·lics amb aïllament interior 
que aquest últim sobresurti lleugerament d'aquest. També podran utilitzar-se per 
protegir als conductors els tubs de vidre o porcellana o d'un altre material aïllant 
adequat de suficient resistència mecànica. No necessiten protecció suplementària els 
cables proveïts d'una armadura metàl·lica ni els cables amb aïllament mineral, 
sempre que la seva coberta no sigui atacada per materials dels elements a travessar.  
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• Si l'element constructiu que ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 
característiques d'humitat, poden practicar obertures en el mateix que permetin el pas 
dels conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de 
canalització que es tracti.  

• Els passos amb conductors aïllats sota motllures no excediran de 20 cm, en els altres 
casos el pas s'efectuarà per mitjà de tubs.  

• En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant tancament 
estanco i la seva extremitat superior sortirà per sobre del sòl una altura almenys igual 
a la dels sòcols, si n'hi ha, o a 10 centímetres en un altre cas. Quan el pas s'efectuï 
per un altre sistema, obturarà igualment mitjançant material incombustible, de classe i 
resistència al foc, com a mínim, igual a la dels materials dels elements que travessa. 

5.6.6. Derivacions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i / o derivacions per 
simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que ha de fer-se sempre 
utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; 
pot permetre així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre s'han de realitzar a 
l'interior de caixes d'entroncament i / o de derivació. Si es tracta de conductors de diversos 
filferros cablejats, les connexions es realitzaran de manera que el corrent es reparteixi per 
tots els filferros components i si el sistema adoptat és de cargol de fixació entre una anella de 
metall, sota el cap i una superfície metàl·lica llisa, els conductors de secció superior a 6 mm2 
hauran de connectar-se per mitjà de terminals adequats, de manera que les connexions no 
quedin sotmeses a esforços mecànics. 

En les càmeres d'instal·lacions, els diferents locals de maquinària, ja totes les connexions 
d'elements exteriors situats a la intempèrie, les caixes de derivació seran de muntatge 
superficial i estances, ja siguin metàl·liques o de PVC. 

5.6.7. Càlculs justificatius 

Primer de tot, cal fer una previsió de potències. En aplicació de la instrucció ITC-BT-10 [38] 
del REBT, les demandes de potència dependrà del grau d'electrificació dels habitatges. 

L'electrificació mínima exigible per a cada cas serà: 

• Habitatges 

o Electrificació bàsica: Habitatges amb superfície inferior de 160 m2 i 5 circuits 
= 5750 W. 
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o Electrificació elevada: Habitatges amb superfície superior 160 m2 o més de 5 
circuits = 9200 W. 

En aquesta promoció es considerarà una potència mínima de càlcul per a 
electrificació elevada de 9200 W i una potència de contractació de 9.2kW. 

• Serveis generals: Serà la suma de la potència instal·lada a les zones comunes de 
l'edifici: enllumenat d'escala, vestíbuls, porters automàtics, així com els aparells 
elevadors i recintes de telecomunicacions. En general tot servei elèctric general de 
l'edifici i amb coeficient de simultaneïtat 1. 

Un cop establerta la previsió de potències, es presenten els full de càlcul que han servit per 
al dimensionament de la instal·lació elèctrica descrita en la present memòria. En els punts 
següents es descriuen els significats de cadascuna de les columnes i els sistemes de càlcul 
utilitzats. 

Els fulls de càlcul presentats corresponen al dimensionament de dos tipus de circuits. Els 
primers són els circuits elèctrics d'alimentació de receptors, o sigui, els circuits elèctrics que 
neixen en un quadre de distribució de planta i arriben fins a un receptor elèctric de força, 
enllumenat o maquinària.  

Les expressions utilitzades per al càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de 
tensió són les següents: 

• Corrent trifàsic: 

    

• Corrent monofàsic: 

    

Sent: 
I = intensitat del corrent (A) 
W = potència (W) 
L = longitud de la línia (m) 
U = tensió del subministrament (V) 
s = secció del cable de fase (mm²) 
K = conductivitat, 56 per Cu 
cos  fi = factor de potència 

I W
V

=
3. .cosj

DV W L
K s U U

(%) .
. .

.=
100

I W
U

=
.cosj

DV W L
K s U U

(%) . .
. .

.=
2 100
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La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per a l’enllumenat i del 5% per a altres usos. 
Per al càlcul de la intensitat de curtcircuit són: 

       

Sent: 
ICC = intensitat de c.c.  
c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)  
m = factor de càrrega en vuit (1,05)  
U0 = tensió entre fases i neutre (V)  
R = resistència de c.c. (mOh)  
X = reactància de c.c. (mOh)  
ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)  
L = longitud del conductor (m)  
nC = núm. de conductors  
SC = secció del conductor (mm2)  
l = reactància del conductor (Oh mm2/m) 
 

Els càlculs justificatius es troben a les taules del annex 3. 

 

5.7. Telecomunicacions 

La documentació relacionada amb la infraestructura comuna de telecomunicacions es troba 
en un projecte ICT elaborat per un enginyer de telecomunicacions. Per tant, aquesta 
instal·lació no és competència de l’enginyer industrial. Aquest s’encarrega de verificar la 
distribució i elements indicats per l’enginyer de telecomunicacions i comprovar que la 
instal·lació de telecomunicacions és compatible amb la resta d’instal·lacions. En aquest punt 
nomes s’amplia la informació respecte al vídeo porter que no esta inclòs al projecte indicat. 

5.7.1. Videoporter 

El present apartat té en compte la instal·lació d'un sistema centralitzat de videoporter 
Electrònic per a cada escala, que pretén donar servei des de l'exterior de l'immoble amb 
l'interior dels habitatges, i atès que per la seva estructura de servei transcorrerà 
paral·lelament a les pròpies instal·lacions d'ICT, es contempla dins el projecte, per preveure 
entre d'altres qüestions perquè no pugui interferir en el funcionament de les instal·lacions 
d'ICT, o pugui ser interferida per elles. 
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La topologia de la xarxa de videoporter Electrònic està composta, a cada escala, d'una Placa 
Exterior, dotada d'element obre portes, situada a l'entrada general de l'escala, per a 
comunicació amb cadascun dels habitatges, un alimentador general, situat en cadascun dels 
RITI i un monitor d'usuari en cada habitatge. La pròpia xarxa transcorrerà paral·lela a la xarxa 
de ICT. 

En l'entrada principal, s'instal·larà una placa de videoporter electrònic digital FERMAX. La 
placa estarà situada a una altura de 162 cm del nivell del terra. 

L'alimentador de Videoporter Electrònic, serà l'encarregat de proporcionar totes les tensions 
d'alimentació del sistema. Estarà situat en el registre secundari de planta baixa i el seu 
muntatge es realitza sobre carril DIN normalitzat de 35 x 7,5 mm per a quadre elèctric i 
alimentació a 230 VAC. Fabricat en plàstic ABS per a muntatge sobre carril DIN. Protegida 
amb fusible electrònic contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

La present promoció es configura amb un monitor per a habitatge, situat en el rebedor de 
cada habitatge. El monitor, disposa d'indicador de monitor operatiu i de línia ocupada.se 
instal·la amb cable de 2 fils. Permet la conversa secreta. 

La instal·lació disposa d'un obre portes automàtic per encastar en marcs de metall o de fusta 
FERMAX. Es desbloqueja amb una simple pulsació en el polsador de cada telèfon i la porta 
quedarà en disposició de ser oberta mentre duri la pulsació. 

La instal·lació disposa de regletes de senyal per a dos fils en cada planta. 

5.8. Instal·lacions d’il·luminació 

5.8.1. Introducció 

El present estudi correspon a les instal·lacions d’enllumenat en un edifici destinat a 
habitatges. 

5.8.2. Instal·lació 

L’enllumenat ha de complir el DB HE3 [39] del Codi Tècnic de l’Edificació. En dissenyar les 
instal·lacions s’han considerat les diverses funcions que es desenvoluparà a l’edifici i els 
nivells mitjans d’il·luminació adequats a cada dependència. En la elecció de les fonts de llum 
per a cada zona s’han considerat els aspectes següents: 

• Reproducció exacta dels colors. S’han escollit làmpades de tonalitat blanca amb 
espectre lluminós que proporcionen una reproducció aproximada a blanca càlida. 
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• Reacció del personal al color de la il·luminació ambiental. S’ha preferit en la elecció 
de làmpades a instal·lar tons càlids i incandescents degut a la reacció sensible, que 
origina una sensació de calor i benestar, evitant en la mesura possible els tons blancs 
freds o blaus que desperten sensació de fredor. La temperatura de color serà de 
3000 o 4200 ºK. 

• Rendibilitat de la instal·lació. La rendibilitat de la instal·lació és un factor important a 
considerar de cara al consum i manteniment de la mateixa, per això s’han escollit en 
general làmpades LED ja que tenen un rendiment molt elevat. 

• Integració al disseny. S’ha considerat que els elements d’il·luminació s’integren 
totalment en els espais. 

Segons el DB SUA 4 "Seguretat en front d'il·luminació. Il·luminació inadequada" [40], del 
Codi Tècnic de l'edificació, les zones de circulació tindran els següents mínims d'enllumenat: 

• A  cada zona es disposarà una instal·lació d'enllumenat capaç de proporcionar, una 
luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors. 

• El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim 

5.8.3. Equips d’il·luminació 

A l’estat d’amidaments es descriu el número i tipus de cadascun dels equips d’il·luminació. 
Pel que fa a l’aspecte estètic i decoratiu, s’ha considerat sota el punt de vista econòmic, 
elegint lluminàries de formes llises i de fàcil neteja. 

5.8.4. Càlcul del valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) 

L’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació s’obté mitjançant el Valor d’Eficiència 
Energètica de la Instal·lació (VEEI) per cada 100 lux, amb l’expressió següent: 

VEEI = (P*100)/(S*Em) 
 
Sent: 

P: potència total instal·lada amb làmpades més els equips auxiliars 
S: superfície il·luminada 
Em: luminància mitja horitzontal mantinguda 

L’expressió anterior ve determinada per la norma CTE DB HE3 [39]. A les zones comuns de 
l’edifici es compleixen els requeriments mínims establerts per la norma (Taula 27). 
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Zones d'activitat diferenciada. 

 
VEEI límit 

Zones comunes 4,0 
Magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 4,0 

Aparcaments 4,0 

Els resultats es poden veure al annex de càlcul d’il·luminació. 

5.8.5. Regulació lumínica 

Les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, d’un sistema de control i 
regulació amb les condicions següents: 

• Tota zona disposarà almenys d’un sistema d’encès i apagat manual, i no s’accepten 
els sistemes d’encès i apagat en quadres elèctrics com a únic sistema de control. 
Tota zona disposarà d’un sistema d’encès per horari centralitzat en cada quadre 
elèctric. Les zones d’ús esporàdic tindran un control d’encès i apagat per sistema de 
detecció de presència temporitzat o sistema de polsador temporitzat; 

• S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin de manera 
proporcional i automàtica mitjançant sensor de lluminositat el nivell d’il·luminació en 
funció de l’aportació de llum natural de les lluminàries de les habitacions de menys de 
6 metres de profunditat i en les dues primeres línies paral·leles de lluminàries 
situades a una distància inferior a 5 metres de la finestra, i en totes les situades sota 
una lluerna. En el nostre cas no es requereix sistemes d’aprofitament de la llum 
natural. 

L'encès de l'enllumenat es farà amb detecció de presència que també funciona amb nivell de 
llum. En locals d'ús tècnic, com a comptadors i equips comunitaris, s'utilitzaran interruptors 
locals. 

5.8.6. Enllumenat d’emergència 

S’ha previst enllumenat d’emergència i senyalització, que indicarà permanentment la situació 
de portes i sortides dels locals durant tot el temps que romanguin persones en el local. 

Els aparells d’emergència i senyalització estaran dotats d’una font pròpia d’energia que 
estarà formada per acumuladors CADMI-NIQUEL (sense necessitat de manteniment) d’1 

Taula 27. Valoris límit d'eficiència energètica de la instal·lació [39] 
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hora de durada, i s’utilitzarà una xarxa exterior per a la seva càrrega, d’acord amb la ITC-BT-
28 [41]. 

El nivells mínims d’il·luminació d’emergència seran: 
Recorreguts d’evacuació:  3 lux 
Aparells contra incendis:  5 lux 
Ambient antipànic:   0,5 lux 
Alt risc:    15 lux 
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6. Estudi econòmic 

Tal i com s’ha mencionat prèviament, l’estudi de la viabilitat econòmica és una característica 
imprescindible perquè un projecte pugui acabar-se amb èxit. Aquesta viabilitat té a veure 
amb el fet que es disposarà dels recursos necessaris en el moment en què facin falta. 
L’estudi econòmic corresponent al enginyer associat al projecte d’instal·lacions es basa en 
una valoració econòmica dels diferents elements necessaris a cadascuna de les 
instal·lacions, tenint en compte tant el preu del material com el preu de la mà d’obra del 
personal necessari per al muntatge i supervisió de cada element. Mes enllà d’aquesta 
valoració econòmica, l’enginyer d’instal·lacions no participa en l’estudi econòmic de 
l’edificació i, per tant, l’estudi de rentabilitat i del model socio-econòmic són responsabilitat del 
director del projecte de l’edificació, tenint en compte tant el pressupost de les instal·lacions 
com els pressupostos de la resta d’elements de l’edificació (materials per a la construcció, mà 
d’obra, licitacions, etc.) 

6.1. Entorn econòmic 

En aquest projecte, el mercat que es tracta de satisfer és el mercat de la immobiliària. En 
aquest cas, es tracta d’una nova edificació al barri de Sarrià-Sant Gervasi construïda a partir 
de l’enderrocament d’una edificació ja existent. Existeixen una sèrie de factors, entre d’altres, 
que afecten al preu tant de l’edificació com, en particular, al preu dels elements que la 
composen. Aquests són: 

• Entorn social: Cal considerar l’entorn social i cultural de la zona on es realitza 
l’edificació. En aquest cas, l’edificació es troba a Barcelona, al carrer Laforja número 
54 del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest és el cinquè districte de Barcelona. Té 
una extensió de 20,09 km2 i una població de 148.172 habitants [48]. És un dels 
districtes més verds de la ciutat i és la porta al Parc Natural de la Serra de Collserola. 
Aquesta proximitat marca la seva condició de zona residencial i benestant, amb 
nombrosos parcs i zones verdes, combinats amb prestigiosos centres educatius i 
sanitaris. Al tractar-se d’un dels barris més benestants i rics de la ciutat, caldrà tenir 
en compte aquests factors de cara a assignar un preu a l’edificació i de cara a 
l’elecció de materials i elements per a les instal·lacions que, en general, seran de 
gamma alta. Tenint en compte el barri on es situa, existeixen altes probabilitats de 
que els inquilins siguin famílies joves amb fills o treballadors de la zona, al tractar-se 
d’una zona bastant empresarial. 

• Superfície dels habitatges: Un altre factor molt important a tenir en compte és la  
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superfície dels habitatges de cara a l’estudi econòmic de l’edificació. En el present 
cas, es disposa d’un habitatge dúplex de 95m2 i dos habitatges de 67m2 cadascun. 
Tenint en compte aquestes superfícies, el seu ús s’adequa perfectament per la 
presència de fins a 4 persones i, per tant, caldrà adaptar els elements i materials a 
aquestes necessitats. 

• Impacte ambiental: L’afectació al medi ambient també és un factor molt important i de 
valor creixent als darrers anys, tal i com ja s’ha parlat prèviament. L’impacte 
ambiental i la valoració econòmica van bastant lligades de la mà, ja que caldrà 
considerar l’eficiència dels materials de cara a la seva elecció, i el pressupost es pot 
veure afectat per aquest fet. Per tant, caldrà veure en quines instal·lacions és més 
important fer un esforç en l’àmbit ambiental fent una major inversió i en quins 
aspectes és més important aconseguir elements més econòmics. 

• Entorn social i cultural: Al llarg del segle XXI s’han produït grans avenços tecnològics 
a molts nivells dins l’entorn de l’habitatge. Aquests avenços van des de l’ús de nous 
materials més eficients fins a nous hardwares i softwares més simples i accessibles. 
Un exemple d’aquest darrer cas és la domòtica, on últimament es prioritza el control 
de diferents elements de l’habitatge, com la il·luminació i la temperatura, de manera 
intel·ligent i amb l’ajut de softwares de control. Aquests i més avenços tecnològics 
s’hauran de tenir en compte per tenir un habitatge modern i a la vegada accessible 
per la comoditat i la satisfacció dels inquilins que ocupin l’edificació.  

Tots aquests factors es tindran en compte tant en zones privades com en zones comunes 
per obtenir una edificació equilibrada i atractiva per a la seva ocupació. 

Per últim, cal considerar l’entorn macroeconòmic. En el cas del sector de la construcció, tal i 
com s’ha mencionat prèviament, al llarg del segle hi ha hagut una bombolla immobiliària però 
la situació al llarg dels últims deu anys ha millorat, tot i que el preu de compra i de lloguer 
d’habitatges en tot el país, i sobretot a Barcelona, està a màxims històrics. En concret, al 
districte de Sarrià-Sant Gervasi el preu del metre quadrat es situa sobre els 5500€. El preu 
del lloguer també és bastant elevat, rondant els 18€/m2 de mitjana al districte [49]. Tots 
aquests factors s’hauran de tenir en compte per la construcció, el disseny i els elements a 
escollir. 

6.2. Valoració econòmica 

En el cas del projecte d’un habitatge es poden definir dos grans costos diferents: el cost de 
construcció, que dependrà del disseny de l’habitatge i els materials escollits per l’arquitecte; i 
el cost de les instal·lacions, que dependrà del disseny de les instal·lacions i els materials i 
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elements escollits per l’enginyer. Per tant, en aquest projecte ens interessarà el segon tipus 
de costos. Per tal de fer la valoració econòmica de les instal·lacions de l’habitatge, caldrà 
considerar cada tipus d’instal·lació i tots els elements necessaris i, dins de cada element, 
escollir el material i la fabricació que més s’adeqüi al projecte. Per tal de fer aquesta 
valoració, s’ha fet servir el programa TCQ del ITEC, que permet obtenir accedir a una de les 
bases de dades amb informació dels productes de la construcció més utilitzades per 
empreses a Catalunya, el que permet obtenir un preu fidel de cada amidament de material i 
permet establir un preu orientatiu de la mà d’obra gràcies a la seva actualització periòdica de 
la base de dades. 

El pressupost complet es pot trobar al annex 5, tot i que en aquest punt es comentarà el preu 
de cada instal·lació i allò que inclou. Cada preu que es veurà inclou el preu per quantitat 
d’amidament (metres, unitats, etc) i inclou el preu orientatiu de mà d’obra, incloent un oficial i 
els ajudants de cada tipus d’instal·lació. A més, a alguns elements se’ls inclou un marge d’un 
determinat tant per cent perquè la fluctuació de preu de mercat no encareixi el pressupost 
original i, per tant, es té en compte una determinada sensibilitat a l’hora de fer la valoració 
econòmica. Els diferents pressupostos per a cada instal·lació són els següents: 

• Sanejament: El pressupost destinat a les instal·lacions de sanejament i evacuació 
d’aigües és de 21455,03€. Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat són: 
desguassos, buneres, baixants, claveguerons, conductes de ventilació, pericons, 
sifons o elements de ruptura. 

• Aigua: 

o Consum d’aigua: El pressupost destinat a les instal·lacions de consum 
d’aigua freda sanitària i aigua calenta sanitària és de 44921,67€. Alguns dels 
elements inclosos dins aquest apartat són: escomeses, registres, vàlvules, 
filtres, bateries de comptadors, tubs de polietilè, aïllaments, bombes o aixetes. 

o Piscina: El pressupost destinat a la piscina de l’habitatge de planta baixa és 
de 3568,25€. Inclou la instal·lació de sistema complert de piscina, amb 
sistema de cloració i filtratge per a piscina en caseta prefabricada enterrada. 

• Electricitat: 

o Electricitat: El pressupost destinat a la xarxa elèctrica de l’edifici és de 
27763,16€. Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat són: proves i 
certificacions, caixes generals de protecció, cables, tubs, quadres de 
protecció, interruptors, commutadors o preses de corrent. 

o Enllumenat: El pressupost destinat a l’enllumenat tant de cada habitatge com 
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de les zones comunes és de 22777,83€. Alguns dels elements inclosos dins 
aquest apartat són: llums d’emergència, llums de sales de l’habitatge o 
il·luminació per escales i entrada de l’edificació. 

o Xarxa de terres: El pressupost destinat a la xarxa de terres de l’edifici és de 
1792,81€. Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat són: conductors 
de coure, postes a terra o punts de connexió a terra. 

• Climatització i ventilació:  

o Climatització: El pressupost destinat als materials i elements de climatització 
és de 40154,60€. Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat són: 
unitats exteriors, unitats interiors, fan-coils, tubs, aïllaments, safates, reixes, 
difusors lineals, vàlvules, cables o bombes. 

o Ventilació: El pressupost destinat a la ventilació de serveis generals i cambres 
humides dels habitatges és de 4682,71€. Alguns dels elements inclosos dins 
aquest apartat són: Conductes, boques d’extracció o barrets de xemeneia. 

• Telecomunicacions: 

o Porter automàtic: Instal·lació de videoporter, per a edifici de 3 habitatges, amb 
placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari, cablejat i obre portes 
elèctric. El preu total és de 3.446,72€. 

o Infraestructura de telecomunicacions: El pressupost destinat a la 
infraestructura de telecomunicacions dels habitatges i dels serveis generals 
és de 6038,52€. Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat són: 
Proves i certificats dels aparells i de la instal·lació, pericons de pas, tubs, 
caixes de registre o armaris. 

o Xarxa de cables coaxials per a RTV: El pressupost destinat a la xarxa de 
cables coaxials per a la ràdio i la televisió és de 3878,52€. Alguns dels 
elements inclosos dins aquest apartat són: Antenes receptores de ràdio 
analògica i digital, antena receptora de TDT, distribuïdors, preses de senyal, 
caixes de derivació o cables coaxials. 

o Xarxa de parells de coure: El pressupost destinat a la xarxa de parells de 
coure és de 2230,01€. Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat 
són: Regletes de tall i prova, multiplexors, connectors o cables per a la 
transmissió de dades. 
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o Xarxa de cables coaxials per a TBA: El pressupost destinat als cables 
coaxials per a TBA, és a dir, canals de pagament de televisió, és de 756,12€. 
Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat són: panells repartidors, 
distribuïdors, connectors o cables coaxials. 

o Xarxa de fibra òptica per a TBA: El pressupost destinat a la xarxa de fibra 
òptica és de 1214,63€. Alguns dels elements inclosos dins aquest apartat 
són: mòduls òptics, caixes de segregació, connectors o cables dielèctrics. 

En total, el pressupost ascendeix a 177543,99€. Es pot veure que la instal·lació més cara és 
la de consum d’aigua, al voltant d’uns 45000€. Aquest valor tan elevat és degut a la 
complexitat de la instal·lació, cosa que fa encarir el preu de la mà d’obra, a banda del cost 
elevat de material al requerir molts metres de tub i d’altres elements necessaris per a la 
correcta instal·lació d’aigua freda i aigua calenta sanitària, com comptadors, bombes, etc. 
Una altra instal·lació de preu elevat és la de climatització, amb un preu d’uns 40000€, ja que 
inclou tot el sistema de climatització dels habitatges, tant maquinària com materials 
necessaris. El preu de les unitats exteriors i interiors és bastant elevat i les reixes i difusors 
també encareixen el pressupost al necessitar una gran quantitat. Rondant els 20000€ trobem 
les instal·lacions de sanejament, telecomunicacions, electricitat i enllumenat, amb un 
pressupost més baix al necessitar menys unitats o metres de material, com en el cas de 
sanejament i telecomunicacions, o necessitar material més senzill i econòmic, com en el cas 
d’electricitat i enllumenat. Finalment, trobem d’altres instal·lacions menys complexes i amb un 
pressupost baix com són la ventilació, xarxa de terres i la instal·lació de piscina. 

A banda d’aquests pressupostos, també cal tenir en compte altres despeses econòmiques 
secundàries. Una d’elles és el sou del projectista, de 8€/hora al ser estudiant de pràctiques. 
Si es sumen els dos mesos de projecte, això fan 1440€ de despesa en sou del projectista 
com a mínim, si tenim en compte la resta de personal de l’empresa responsable del projecte 
d’instal·lacions que participa al projecte, ja siguin altres enginyers, delineants, arquitectes, 
etc. A banda del sou, també cal tenir en compte altres despeses indirectes com el lloguer de 
l’oficina de treball, el cost de l’electricitat per fer servir els diferents dispositius de l’empresa. 
També cal tenir en compte llicències de programari, serveis contractats, internet per als 
ordinadors, etc. 

Totes aquestes despeses econòmiques no participen del propi projecte d’instal·lacions, ja 
que aquest és responsabilitat del promotor i és ell qui efectua el seu propi balanç econòmic 
amb les seves despeses. Es podria dir que hi ha dos balanços econòmics: el que efectua el 
promotor i el que efectua l’empresa consultora que realitza el projecte d’instal·lacions. El 
balanç de l’empresa promotora s’efectua entre els ingressos per ventes de la promoció i 
inversions externes i les despeses per manteniment, instal·lacions, construcció, retorn de 
finançament, etc. En el cas de l’empresa consultora responsable del projecte d’instal·lacions 
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el balanç s’efectua entre l’ingrés per realitzar el projecte provinent de l’empresa promotora i 
les despeses secundàries abans mencionades (sous, energia, lloguer, etc.) 
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7. Impacte ambiental 

Tot tipus de projecte genera un cert impacte ambiental. S’entén per impacte ambiental tot 
efecte positiu o negatiu que les diverses actuacions produeixen sobre diversos factors 
ambientals. Es considera impacte la diferència entre l'estat que tindria el factor ambiental per 
canvi natural, és a dir, de no dur-se a terme l'actuació i el que previsiblement tindrà quan es 
dugui a terme. És a dir, marca la diferència entre l'estat previ al projecte i l'estat final després 
de l'acció humana i serveix per a valorar les conseqüències que un determinat efecte té 
sobre el mitjà. Un projecte o activitat no produeix sempre els mateixos efectes, aquests 
depenen del mitjà en el qual s'executa l'acció. 

En el cas del projecte d’instal·lacions d’un habitatge, no és obligatòria la realització d’una 
AIA, tot i que és recomanable considerar diferents aspectes mediambientals de cara a la 
construcció de l’habitatge per tal de produir un impacte ambiental mínim. Per tant, a l’hora 
d’escollir els materials i els elements de les instal·lacions s’ha tingut en compte l’eficiència 
energètica d’aquests. A continuació es comentarà a cada instal·lació quins aspectes i 
accions s’han considerat per reduir l’impacte ambiental: 

• Instal·lacions d’aigua i sanejament: A les instal·lacions d’aigua freda sanitària i aigua 
calenta sanitària i a les instal·lacions de sanejament i evacuació d’aigües s’ha tingut 
en compte el Decret 21/2006 [9] de la Generalitat de Catalunya, que regula l’adopció 
de criteris ambientals i d’eco-eficiència en els edificis. Aquest decret s’ha elaborat 
amb la finalitat d'evitar que les pautes actuals en l'edificació comprometin la capacitat 
de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats, fent canvis en la 
manera de concebre, dissenyar, construir i utilitzar els edificis, des de la perspectiva 
de la sostenibilitat ambiental. La construcció i ús d'edificis a Catalunya genera més 
del 40% de les emissions de CO2 a l'atmosfera i actualment es constata, en un gran 
nombre d'edificis, una tendència al creixement del consum d'energia primària 
provinent de fonts no renovables que pot ser reduït mitjançant la utilització d'energies 
renovables. Atès l'augment progressiu del consum d'aigua dels edificis i el 
malbaratament d'aquest recurs, cal prendre mesures per racionalitzar el consum i la 
reutilització de l'aigua que sigui aprofitable. Amb la finalitat de fer front a aquesta 
problemàtica ambiental i enquadrat dins de la política general de sostenibilitat del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, aquest Decret es planteja com una primera 
actuació que caldrà desenvolupar i adaptar als desenvolupaments tecnològics futurs. 
Com a forma operativa, el Decret preveu que tots els projectes d'edificació dels 
edificis que s'hi contemplen han d'integrar criteris, sistemes constructius, tecnologies i 
mesures que facin possible un desenvolupament sostenible del sector de l'edificació. 
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• Instal·lacions tèrmiques: Les instal·lacions tèrmiques de l’edifici objecte del present 
projecte han estat dissenyades i calculades considerant una sèrie d’exigències 
mediambientals, com per exemple: 

o Reduir el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, 
com a conseqüència, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i uns altres 
contaminants atmosfèrics, complint l’exigència d’eficiència energètica. 

o Prevenir i reduir a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres 
capaços de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al 
medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris 
molèsties o malalties, complint l’exigència de seguretat. 

• Instal·lacions elèctriques: De cara a l’elaboració de les instal·lacions elèctriques de 
l’edificació es considera el CTE DB HE-3 [39], que té en compte l’eficiència 
energètica de les instal·lacions d’il·luminació. Aquest Reial Decret indica que els 
edificis disposaran d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels 
seus usuaris i alhora eficaços energèticament disposant d'un sistema de control que 
permeti ajustar l'encesa a l'ocupació real de la zona, així com d'un sistema de 
regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin 
unes determinades condicions. Tal i com s’ha indicat prèviament, les instal·lacions 
d’il·luminació disposaran, per a cada zona, d’un sistema de control i regulació amb les 
condicions següents: 

o Tota zona disposarà almenys d’un sistema d’encès i apagat manual, i no 
s’accepten els sistemes d’encès i apagat en quadres elèctrics com a únic 
sistema de control. Tota zona disposarà d’un sistema d’encès per horari 
centralitzat en cada quadre elèctric. Les zones d’ús esporàdic tindran un 
control d’encès i apagat per sistema de detecció de presència temporitzat o 
sistema de polsador temporitzat. 

o S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin de 
manera proporcional i automàtica mitjançant sensor de lluminositat el nivell 
d’il·luminació en funció de l’aportació de llum natural de les lluminàries de les 
habitacions de menys de 6 metres de profunditat i en les dues primeres línies 
paral·leles de lluminàries situades a una distància inferior a 5 metres de la 
finestra, i en totes les situades sota una lluerna. En el nostre cas no es 
requereix sistemes d’aprofitament de la llum natural. 

S’han escollit unes lluminàries adequades per a cada zona de l’habitatge, tenint en 
compte tots aquests aspectes. Un cop escollides les lluminàries, s’ha fet un estudi 
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tècnic on, entre d’altres factors, s’indica l’eficiència energètica de cadascuna de les 
llums escollides. A banda d’això, per les instal·lacions elèctriques s’ha tingut en 
compte l’impacte ambiental per a l’elecció de materials de cables, tubs, etc. 

Aquestes i altres consideracions en les instal·lacions s’han tingut en compte per reduir 
l’impacte ambiental. Més enllà de les instal·lacions, per al projecte de l’edificació 
responsabilitat del promotor s’han de considerar diferents disposicions ambientals de cara al 
disseny de l’edifici i de cara a la tria de materials adequats per cobertes, parets, façana, etc. 



Elaboració d’un projecte constructiu de les instal•lacions d’un habitatge plurifamiliar Pàg. 85 

 

8. Programació 

La programació de temps inclou els processos necessaris per assegurar que el projecte (o 
fase del projecte) es conclou de manera correcta en el temps objectiu. Es pot definir 
programació en un projecte com la concreció de dates d'inici i fi de cara a optimitzar recursos 
i temps necessaris per al projecte complet.  

Cal definir les diferents activitats necessàries per a dur a terme el projecte. Una vegada 
llistades totes les activitats i definides les dependències entre elles arriba el torn d'assignar 
una durada estimada a aquestes. Per a això, en general, haurà estat necessari l'identificar 
per a cada activitat quins recursos són necessaris i quina disponibilitat d'ells tindrem. 
L'estimació de durada d'activitats és un procés difícil i en general estarà basat en 
l'experiència, així com el coneixement dels processos involucrats. 

L'últim pas en el procés és ja la programació de temps, per a la qual generalment s'elabora 
un cronograma del projecte (o fase). El cronograma d'un projecte és una eina 
extremadament útil, no sols de planificació, sinó de comunicació i organització interna. 
Desenvolupar el cronograma d'un projecte (o fase) és un procés iteratiu en el qual es revisen 
i corregeixen estimacions de recursos i durades. 

Si focalitzem en el projecte d’instal·lacions, l’enginyer és el responsable del projecte i ha de 
definir les activitats a realitzar i la programació temporal d’aquestes per a l’entrega del 
projecte dins del termini marcat. Algunes de les activitats programables dins el projecte 
d’instal·lacions són l’elaboració de plànols o l’escriptura de la memòria d’instal·lacions. En 
molts casos no es defineixen períodes de temps per a cada activitat ja que aquest tipus de 
projecte té una estructura i dependència entre activitats molt definida i la duració de les 
activitats pot anar variant segons la quantitat d’informació que van transmetent l’arquitecte i el 
promotor del projecte.  

Existeixen diversos mètodes per a desenvolupar cronogrames. En un projecte senzill serà 
possible fer-lo a mà, però en projectes complicats, amb milers d'activitats, és necessari l'ús 
de tècniques de suport. Una d’elles és el Diagrama de GANTT (o barres) [50], que 
representa en forma de barra horitzontal cada tasca en funció de la seva data d'inici i 
finalització. Els diagrames de Gantt són molt útils per la seva senzillesa i facilitat 
d'interpretació, però no permeten representar fàcilment totes les dependències. A 
continuació en la figura es pot veure el diagrama de Gantt d’aquest projecte (figura 5): 
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Tal i com es pot veure, les primeres setmanes d’aquest projecte són introductòries, definint 
els objectius i la missió, identificant necessitats, especificacions i fent estudis de normativa, 
econòmics i ambientals. Aquests estudis es solapen amb l’inici del disseny de les 
instal·lacions, ja que a mesura que es té la suficient informació i el projecte està prou definit 
es comença a analitzar les instal·lacions i a elaborar els plànols. A continuació es fan els 
diferents càlculs i estudis tècnics i s’elaboren els pressupostos. A mesura que aquests 
s’analitzen es va contactant amb proveïdors i empreses externes per escollir materials i 
elements necessaris. Finalment es realitza la memòria d’instal·lacions amb tot allò fet i 
analitzat al llarg del projecte per entregar-ho al promotor. En temps real, aquesta memòria es 
va realitzar des de mitjans de novembre fins a mitjans de febrer aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Gantt del projecte d’instal·lacions del carrer Laforja 
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Conclusions 

Tal i com s’ha pogut veure a les pàgines anteriors, els conceptes de projecte i enginyeria van 
agafats de la mà. En aquest cas, i en molts altres casos enginyerils, el projecte és la manera 
de fer arribar i deixar constància d’algun producte del camp de l’enginyeria. Per tant, es pot 
dir que els projectes són l'estratègia amb la qual l'enginyer, armat d'altres coneixements 
científics com la mecànica, termodinàmica, electrònica o electricitat s'enfronta en la major 
part de les vegades a la resolució de problemes. 

En aquest treball es pot veure el resultat final del disseny del projecte d’instal·lacions, és a 
dir, s’ha transformat una idea inicial en una realitat. Per aconseguir-ho, s’ha passat per 
diferents fases, que inclouen l’ordre de magnitud del projecte, l’estudi preliminar o estudi de 
viabilitat, l’avantprojecte o disseny bàsic i el projecte o disseny detallat. En aquest projecte 
d’instal·lacions es veu el resultat de l’última fase, però cal considerar la importància de la 
resta de fases per poder obtenir el present resultat final. 

Arribats a aquest punt del projecte, es pot dir que la feina del projectista ha arribat al seu 
final, ja que a continuació s’inicia la fase de realització, on tot allò dissenyat i detallat en 
aquest projecte es converteix en realitat. A partir d’aquest punt el projecte és responsabilitat 
del director o gestor de projecte, que en alguns casos podria ser el mateix que el projectista. 
En aquest cas, el projectista del projecte d’instal·lacions i el director del projecte, el promotor, 
són entitats diferents. Un cop acabada la fase de realització, començaran les fases 
d’explotació, on se li donarà un determinat ús a l’habitatge projectada. 

També cal valorar la importància de les diferents metodologies de la gestió de projectes 
utilitzades en el projecte d’instal·lacions. Aquestes poden tenir una finalitat més o menys 
pràctica. Per exemple, la definició d’especificacions tècniques, l’estudi econòmic o la 
programació tenen una finalitat més pràctica i uns processos i metodologies més definits 
comparat amb l’anàlisi de necessitats, missió i objectius del projecte, on cal discernir i 
reflexionar sobre les finalitats del projecte i totes les seves alternatives. 

Focalitzant en el projecte d’instal·lacions en si, es pot dir que s’ha fet un disseny i anàlisi 
acurat dels diferents elements que conformen un habitatge. S’ha dissenyat la xarxa d’aigua 
freda sanitària i aigua calenta sanitària per l’ús personal en lavabos, cuines i diferents serveis 
públics de l’habitatge, tenint en compte la normativa estatal i totes les especificacions 
definides per Aigües de Barcelona. També s’ha dissenyat la xarxa d’evacuació d’aigües, 
definint els elements necessaris per evacuar les aigües fecals dels habitatges i les aigües 
pluvials generades a la coberta. S’han definit les instal·lacions tèrmiques per tal de climatitzar 
l’habitatge, tenint consideració de les necessitats tèrmiques i de benestar de cada sala i 
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disposant els diferents elements necessaris. També s’ha projectat la xarxa de ventilació dels 
habitatges i serveis comuns de l’edificació, considerant la qualitat de l’aire necessària a cada 
espai. S’ha realitzat la previsió de instal·lació elèctrica tenint en compte tant electricitat com 
enllumenat de les diferents localitzacions de la edificació i prenent les diferents normatives 
indicades al REBT. Per últim, s’ha realitzat una part breu de les instal·lacions de 
telecomunicacions, considerant que la major part està dissenyada per l’enginyer de 
telecomunicacions. 

Per últim, fent una valoració dels objectius establerts inicialment al projecte, es pot dir que 
s’han desenvolupat i conegut els diferents passos a realitzar en un projecte i s’han tingut en 
compte les diferents eines i metodologies de la gestió de projectes. A banda, s’ha estudiat i 
emprat les diferents normatives aplicables en aquest projecte, tant normatives internacionals, 
estatals com locals. També s’han observat els diferents organismes que participen en la 
regulació de les instal·lacions, tant a través de l’elaboració de normatives com a través de 
disposicions i metodologies. A part, s’han emprat diferents softwares i eines importants en 
l’elaboració del projecte d’instal·lacions i en altres tipus de projectes semblants. S’ha pogut 
comprovar la implicació de l’arquitectura en el projecte d’instal·lacions, trobant el nexe comú 
en el projecte d’una edificació. Per últim, s’han observat els diferents conceptes i termes de 
l’enginyeria industrial involucrats en aquest tipus de projecte i la importància d’aquests per 
obtenir un resultat satisfactori. 
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norma/norma/?c=N0047332  [últim accés el 3 de juny de 2020] 

[37] UNE-EN 61386-23 [recurs en línia]: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0047333 [últim accés el 3 de juny de 2020] 
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[38] ITC-BT-10 [recurs en línia]: http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_10.pdf   
[últim accés el 4 de juny de 2020] 

[39] CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ DB HE [recurs en línia]: 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf [últim accés 
el 4 de juny de 2020] 

[40] CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ DB SUA4 [recurs en línia]: 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DBSUA.pdf  
[últim accés el 4 de juny de 2020] 

[41] ITC-BT-28 [recurs en línia]: http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_28.pdf  [últim 
accés el 4 de juny de 2020] 

[42] Apunts de l’assignatura Gestió de projectes, Departament de Projectes d’Enginyeria, 
ETSEIB-UPC 

[43] UNE-EN 12201-2 [recurs en línia]: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0063271 [últim accés el 4 de juny de 2020] 

[44] UNE 19048 [recurs en línia]: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0000969 [últim accés el 4 de juny de 2020] 

[45] UNE-EN ISO 15875-2 [recurs en línia]: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-
tu-norma/norma/?c=N0031716 [últim accés el 4 de juny de 2020] 

[46] UNE-EN 1451 [recurs en línia]: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0060421 [últim accés el 4 de juny de 2020] 

[47] ARMAFLEX TUBOLIT DG [recurs en línia]: https://local.armacell.com/es/armacell-
spain/productos/aislamiento-termico/tubolit-dg/ [últim accés el 8 de juny de 2020] 

[48] SARRIÀ-SANT GERVASI | AJUNTAMENT DE BARCELONA [recurs en línia]: 
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/es [últim accés el 17 de juny de 
2020]  

[49] EVOLUCIÓ PREUS PISOS PER M2 A SARRIÀ-SANT GERVASI [recurs en línia]: 
https://catala.habitaclia.com/informes/preu-mig-habitatges-districte_sarria_sant_gervasi-
barcelona.htm [últim accés el 17 de juny de 2020] 

[50] DIAGRAMA DE GANTT [recurs en línia]: https://es.ccm.net/contents/580-diagrama-de-
gantt [últim accés el 17 de juny de 2020] 
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