
 

 

 
GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 

TREBALL FI DE GRAU 
[Projecte executiu d’instal·lacions d’una biblioteca] 

 

Autor: Núria Vendrell i Mateu 
 

Tutor: Luís Fernández García-Escudero 
 
 
 
 

[Abril-Maig del 2015] 

 



 

 

 

 



1 
  Projecte executiu d’instal·lacions d’una biblioteca 

DESCRIPTIVE NOTES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 
 

 

The target of this project is about the development of a executive project of a library, to 

provide it with the necessary facilities to ensure the comfort of its users, by applying the acquired 

knowledge throughout the degree and prioritizing the use of LED technology and automation to 

optimize energy savings. 

 

 

 

Description of the building 
 

 

The building of this project is the new Library ETSAB, it’s approximately 1,800 square 

metres, which was carried out for real in 2009. In this project, instead, have been done as a new 

building. 

 

The library has got two reading areas with an opened concept, one of them on the ground 

floor and the other one on the basement. Both allow the modulation of the space in order to use 

the library as an exhibition, reading, study and consulting area. And on the first floor there is a 

smaller reading area. 

 

The main floor is accessible from the street and from the Technical School of Architecture, 

and clearly lit by 75 square metres of glazing on the south façade and 30 square metres on the 

east façade. Also, in the main floor, it has the only wet room of the building; it is composed by a 

mixed WC with sinks, toilets, urinals and a fountain. It has, as well, an accessible bathroom and 

a cleaning room. 

 

From one hand, the ground floor is connected to the basement by a one section of stairs 

and  a lift. By the other hand, you find a design of a big circular holes and the sideway  hole of 

the floor, which allows you to see the basement from the tables and chairs for users that are 

located around it .  

 

The basement includes a warehouse and a file room where you keep all the documentation 

belonging to the university and other documents. This plant has also  a small room with four 

steps linking to the copying zone, leaving it a bit higher than the rest of the plant. it is an ideal 

feature for the path of pipes and power lines. 

 

Both, the ground floor and basement, are equipped with small classrooms, due for study 

groups, that would use these as a teaching rooms or offices. 

 

You can access to the first floor from the ground by independent stairs dual stretch. The 

ground floor is composed by a small restricted study room lighted by natural light, and three 

individual study rooms. It is also the accommodation for technical rooms perfectly dimensioned 

to locate the production units HVAC, electrical panels, telecommunications closets, etc. 

 

Right on the centre of the first floor there are three skylights that provides more natural 

light into the ground floor through the hole (this time rectangular) separating the ground floor 

and first floor. 

 

The remaining square meters of floor have been allocated for a walking through area 

covered with a ceramic ended. That one is the same height as the ETSAB cover. 

 

The three floors are connected by a 4 square metres of yard facilities, attached to the lift 

shaft, which will practically lead all ducts, pipes and electric trays of all the facilities and 

installations that are described throughout this document in general terms as the followings: 

 

 

Fire 

 

This group will detect smoke in the whole area of each floor of the library. 

It will have installed many switches, sirens, some dry dust splinkers and equipped fire 

hydrants to act in case of fire. Everything is connected to a small central who send immediately 

information to the firehouse in case of fire detection. 

 

 

Plumbing and drainage: 

 

The plumbing facility will include only cold water to supply the demand of the three wet 

rooms, a consumption point for cleaning warehouse, one for terraces and the last one to the 

cooling plant. 

 

The drainage facility will consist of two separate evacuation nets in charge of the 

greywater, rainwater and sewage transport to the public sewer. 

 

 

Air 

 

It will conditioned the all building by a system of induction units to improve the inside air 

circulation. It will not have individual fans, so, this point will make it more efficient and quieter 

than conventional systems. 

 

This system requires a cooling plant, boiler and air conditioner. 
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Ventilation 

 

It will have a network of collective air ducts that work collaborating with the indoor air 

renewal, as is required in the CTE (Technical Building Code). 

 

 

Telecommunications 

 

It will be designed by a infrastructure with receiving systems, radio broadcasting and 

digital terrestrial TV, phone service and access to broadband services in the area. as a result, it 

will be a  library designed for the renewal of study learning of analogic systems. 

 

 

Lighting and electricity 

 

Almost the entire lighting installation will work with LED technology. It will deliver 

around the building as a electrical grid, that will serve the sockets for each job, the conditioned 

air producers and the elevator. 

 

 

Gas 

 

It will serve the only boiler in building, used to heating the circuit. 

 

 

The realization of this project has been taken into account the current regulations, as 

Technical Building Code, the municipal and Technical Regulations and other documents, 

according with the entire development complies strictly with the provisions therein. 

 

All installed facilities have been developed by a report which sets out the definitions and 

elements, calculations annexes and the project plans. 

 



3 
  Projecte executiu d’instal·lacions d’una biblioteca 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 
 

 

L’objecte d’aquest projecte és el desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions 

per una biblioteca, per tal de dotar-la de les instal·lacions necessàries per garantir-ne el confort 

dels seus usuaris, aplicant els coneixements adquirits al llarg de la carrera i prioritzant l’ús de la 

domòtica i tecnologia LED per d’optimitzar l’estalvi energètic. 

 

 

 

Descripció de l’edifici 
 

 

L’edifici a tractar és la nova seu de la biblioteca de l’ETSAB d’aproximadament 1.800 m
2
, 

construcció de la qual es va portar a terme de forma real l’any 2009. 

 

La biblioteca consta d’una planta baixa i planta soterrani diàfanes, que permet la modulació 

a voluntat de l’espai, per tal de poder utilitzar la biblioteca com un espai d’exposició, lectura, 

consulta i estudi simultanis i d’una planta pis, de superfície més reduïda. 

 

La planta baixa és d’accés des del carrer i des de la Escola Tècnica d’Arquitectura, 

càlidament il·luminada per 75 m
2
 d’envidriament en la façana sud 30 m

2 
en façana est. Compta 

amb l’única estança humida de l’edifici, composta per un bany mixta, amb lavabos, inodors, 

orinals i una font; un bany accessible i un quartet de neteja.  

 

La planta baixa queda comunicada amb la planta soterrani per una escala d’un sol tram, per 

un ascensor i per el disseny de forats circulars i perimetrals del forjat, al voltant dels quals s’hi 

disposen taules i cadires per als usuaris.  

 

La planta soterrani incorpora una sala d’arxiu on es conservarà tota la documentació 

pertanyent a la universitat i altres documents i un magatzem. Aquesta planta compta també am 

una petita sala de reprografia enllaçada amb quatre esglaons que la deixen un metre i poc més 

alta que la resta de planta, característica ideal per el pas de canonades i línies d’alimentació. 

 

Tant la planta baixa com la planta soterrani estan dotades d’aules per l’estudi en grup reduït 

que permetrien l’ús d’aquestes com a sales docents, o bé despatxos. 

 

A la planta pis s’hi accedeix des de la planta baixa mitjançant unes escales independents de 

doble tram. La planta pis es composa d’una petita sala oberta d’estudi, d’ús restringit i tres sales 

d’estudi individual. També és l’allotjament de les sales tècniques dimensionades per ubicar-hi les 

unitats productives de climatització, quadres elèctrics, armaris de telecomunicacions, etc. 

 

Just al centre d’aquesta planta, es troben les tres claraboies que aporten encara més llum 

natural a la planta baixa, a través del forat (aquest cop rectangular) en el forjat que separa la 

planta baixa i la planta pis. 

 

La resta del metres quadrats de la planta pis han estat destinats a una coberta transitable 

amb acabat ceràmic que queda a la mateixa alçada que la coberta de característiques similars de 

l’ETSAB.  

 

Les tres plantes estan connectades per un pati d’instal·lacions de 4m
2
 annexat al forat de 

l’ascensor pel qual passaran pràcticament tots els conductes, canonades i safates amb cables de 

les instal·lacions que es descriuran al llarg d’aquest document que, a trets generals seran les 

següents: 

 

 

Contraincendis 

 

S’encarregarà de detectar el fum en tota la superfície de cada planta de la biblioteca. 

S’instal·laran polsadors, extintors, sirenes i una xarxa de boques d’incendi equipades per actuar 

en cas d’incendi. 

 

 

Lampisteria i evacuació: 

 

La instal·lació de lampisteria constarà de només aigua freda per abastir la petita demanda 

de les tres cambres humides, un punt de consum per la neteja del magatzem i un altre per les 

terrasses i l’alimentació de la planta refrigeradora. 

 

La xarxa d’evacuació constarà de dues xarxes separatives que s’encarregaran de transportar 

les aigües grises, pluvials i fecals fins al clavegueram públic. 

 

 

Climatització 

 

Es climatitzarà l’edifici amb un sistema d’unitats d’inducció que afavorirà la circulació de 

l’aire interior i no disposarà de ventiladors individuals, cosa que el faran més silenciós i eficient 

que els sistemes convencionals.  

 

Aquest sistema requerirà d’una planta de refrigeració, una caldera i un climatitzador. 

 

 

Ventilació 

 

Es disposarà d’una xarxa de conductes que col·laborin amb la renovació de l’aire interior, 

tal i com s’exigeix al Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

 

Telecomunicacions 
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Es dissenyarà una infrestructura que comprendrà la recepció dels sistemes de radiodifusió 

sonora i televisió terrestre i digital, accés al servei telefònic i al servei de banda ample de la zona, 

donant com a resultat una biblioteca pensada per la renovació dels sistemes analògics d’estudi i 

aprenentatge. 

 

 

Enllumenat i electricitat 

 

Quasi la totalitat de la instal·lació d’enllumenat es realitzarà amb tecnologia LED i aquesta 

serà alimentada pe la xarxa elèctrica que donarà servei a les bases d’endolls per cada lloc de 

treball i als elements corrents de climatització i transport. 

 

Gas 

 

Donarà servei a la única caldera de l’edifici, emprada per el circuit de calefacció. 

 

 

Per la realització d’aquest projecte s’ha tingut en compte la Normativa Vigent, tant el Codi 

Tècnic de l’Edificació, com ordenances municipals i altres documents i Reglaments Tècnics 

atenent a que tot el desenvolupament compleix rigorosament amb el que s’hi disposa. 

 

Totes les instal·lacions han estat desenvolupades mitjançant una memòria en la que 

s’exposen les definicions i elements, annexes de càlculs i memòria gràfica. 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

MC 0. TRETS GENERALS DE DISSENY I IMPLANTACIÓ 
 

 

Sanejament. 

 

Es realitzarà una instal·lació amb xarxes independents per a aigües negres i aigües pluvials, 

que desembocaran a la corresponent canonada de la xarxa de clavegueram de la població. 

 

L’evacuació de les aigües negres es realitzarà per mitjà de les canonades de polipropilè 

sanitari amb les juntes encolades. Cada aparell sanitari disposa del seu propi sifó. 

 

L’evacuació de les aigües pluvials es realitzarà per mitjà de canonades de polipropilè 

sanitari amb les juntes encolades sempre que aquests siguin d’execució encastada o soterrada. 

 

 

Fontaneria. 

 

L’aigua serà subministrada de la xarxa urbana. 

 

La distribució interior ha estat prevista en polipropilè i seran canonades encastades. 

 

Per tal d’evitar les condensacions en canonades d’aigua freda i per evitar pèrdues de 

temperatura, s’aïllaran amb aïllament tipus armaflex. 

 

Els sanitaris utilitzats seran de porcellana blanca i totes les aixetes seran 

monocomandament. 

 

 

Electricitat 

 

La instal·lació elèctrica es realitzarà segons el “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión” Decret 842/2002 del 2 d’agost i instruccions complementàries. 

 

Cada línia estarà protegida contra sobreintensitats (interruptors automàtics magnetotèrmics 

de tall omnipolar) i contacte indirectes (interruptors diferencials d’alta sensibilitat. 

 

El subministrament d’aquesta potència es realitzarà des de la companyia elèctrica i la 

potència a contractar serà 225 kW a 400 V. 

 

L’enllumenat de la biblioteca estarà repartit en tres línies independents: 

 Planta soterrani 

 Planta Baixa 

 Planta Pis 

 

En el disseny de la instal·lació d’enllumenat s’han tingut en compte les característiques de 

les diferents zones i espais a tractar. En quasi la seva totalitat, es farà ús de la tecnologia LED. 

 

 La il·luminació de les diferents aules, els despatxos i sales diàfanes de tota la 

biblioteca, es realitzarà per mitjà llumeneres encastables modulars LED amb 

MPO i òptica piramidal de 36W. 

 La sala d’arxiu i les sales tècniques d’instal·lacions s’il·luminaran amb 

llumeneres LED de superfície.  

 La il·luminació del hall, passadissos i serveis es realitzarà per mitjà de 

downlights encastats al sostre amb vidre de seguretat semi opal.  

 A més s’incorporaran làmpades penjades del sostre del tipus copa de la planta 

baixa que transcorreran a través dels forats circulars del forjat entre la planta 

baixa i la planta soterrani, així com a les escales d’accés a la planta soterrani. 

 

La instal·lació disposarà d’un sistema d’enllumenat d’emergència que constarà de receptors 

autònoms amb una autonomia mínima d’una hora en cas de fallada del subministrament elèctric. 

 

 

Gas - Combustibles 

 

S’instal·larà un comptador de gas en un armari ubicat a la façana nord de l’edifici, per tal 

de donar subministre a la única caldera de calefacció. S’utilitzarà gas natural provinent de la 

xarxa de distribució de la companyia que disposa la població. 

 

 

Climatització i ventilació 

 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb el vigent Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en 

els 

edificis publicat al Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.  

 

La instal·lació de climatització de la biblioteca es soluciona amb un sistema d’unitats 

inductores que condicionaran la temperatura interior mitjançant una aportació d’aire primari 

tractat a través d’intercanviadors d’aigua freda i calenta (provinent de planta refrigeradora i 

caldera). 
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L’aportació d’aire net vindrà pels mateixos inductors des d’un climatitzador ubicat a la sala 

tècnica que disposarà de recuperador entàlpic. L’extracció d’aire la durà a terme a través de 

diferents reixes de ventilació col·locades en fals sostre que retornaran l’aire a l’esmentat 

climatitzador, que s’encarregarà d’expulsar-lo a l’exterior. 

 

S’instal·laran inductors repartits en tots els fals sostres de les sales diàfanes, aules d’estudi 

en grup i individuals i a la sala arxiu. 

 

Els serveis disposaran d’una ventilació forçada per depressió formada per un extractor i un 

conducte que desembocarà a la coberta, a través d’una caixa de ventilació ubicada a la sala 

tècnica. 

 

 

Instal·lació audiovisual i dades, i de control centralitzat 

 

La instal·lació de telecomunicació de l’edifici està formada per les instal·lacions d’una 

xarxa veu dades, megafonia, televisió i radio i porter automàtic. 

 

La instal·lació estarà centralitzada a la sala tècnica de baixa tensió, on s’instal·larà l’armari 

i el RACK. Al taulell de recepció de l’entrada s’instal·larà el monitor per controlar el porter 

automàtic i el pupitre microfònic. 

 

La xarxa de veu i dades es realitzarà seguint les prescripcions del projecte Heura, com si es 

tractés d’un centre docent 

 

 

Protecció contra incendis 

 

La instal·lació de protecció contra incendis estarà formada per una sistema d’alarma 

d’incendis convencional amb centraleta de detecció, polsadors, sirenes i un sistema d’extinció 

format per una xarxa de mànegues i extintors. 

 

L’edifici haurà de complir les indicacions del Document Bàsic de Seguretat en Cas 

d’incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006, 17 de març). 

 

 

Protecció i seguretat 

 

S’instal·larà un sistema d’alarma contra intrusió amb detecció volumètrica de moviment a 

través de detectors de doble tecnologia, que detecten el moviment d’una font d’energia infraroja 

d’unes dimensions mínimes i la comuniquen a una central microprocessada que activa els 

dispositius d’alarma (sirenes/connexió telefònica a central receptora) i supervisa tot el sistema en 

front de sabotatge. Uns teclats permeten operar la central i obtenir informació del seu estat. 
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MC 1. SISTEMES DE TRANSPORT. ASCENSOR 
 

 

A l’edifici hi ha un aparell elevador, amb les següents característiques dimensionals i 

d’utilització per a permetre un recorregut accessible fins a la planta primera i soterrani: 

 

 La cabina de l'ascensor té unes dimensions superiors a 1,40 m en el sentit de 

l'accés i a 1,10 m en el sentit perpendicular. Disposa de passamans a una alçada 

entre 0,90 m i 0,95 m, i les botoneres, tant interiors com de replà, es col·loquen 

entre 1,00 m i 1,20 m d'alçada respecte del terra. Les botoneres tenen la 

numeració en Braille o en relleu.  

 Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha un número en alt relleu 

que identifica la planta, amb una dimensió mínima de 10 x 10 cm i a una 

alçada d'1,20 m des del terra.  

 Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d'una amplada mínima 

de 0,80 m, i davant d'elles es pot inscriure un cercle d'un diàmetre d'1,50 m.  

 Els passamans de la cabina són de disseny anatòmic i permeten adaptar la mà, 

tenen una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 

diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.  

 

L’acabat interior de l’ascensor serà de superfícies fàcilment netejables.  

 

 

 

MC 2. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Objectiu 

 

La instal·lació de protecció contra incendis estarà formada per una sistema de detecció 

d’incendis convencional amb centraleta de detecció, polsadors i sirenes, i un sistema d’extinció 

formada per una xarxa de mànegues i extintors. 

 

En l’annex de càlculs s’ajunta el càlcul justificatiu del dimensionat de la xarxa de BIEs. 

 

Normativa Aplicable 

 

Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte les següents normes: 

 Codi Tècnic de la edificació aprovat el març del 2006. 

 Decret 241/1.994, de 26 de juliol sobre condicionats urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE CPI-91. 

 Les Normes UNE que facin referència a qualsevol dels elements, muntatges o 

equips de la instal·lació i en particular les UNE-19047, 19048, 37501, 37505 

(canonades galvanitzades), 23-110-75, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 

23006, 23026, 23112, 23113, 23115(extintors), 23-601, 23-602, 23-603, 23-

604 (agents extintors), 23091 (equips de mànega), 23-541-79 i 23-542-79 

(sistemes fixes d’extinció) 

 

Descripció de la instal·lació 

 

S’instal·larà una central de detecció d’incendis de 4 zones ubicada a consergeria, dins d’un 

armari metàl·lic de paret, connectada als diferents polsadors i sirenes de que disposa l’edifici.  

 

Aquesta estarà formada pels següents elements: 

 

 Quatre mòduls. Cada zona de detecció tindrà el seu mòdul, que disposarà d’un 

pilot lluminós per indicar el bon funcionament. 

 Pilot lluminós d’indicació del servei de la centraleta. 

 Pilot lluminós per indicació d’avaries a la instal·lació (curt-circuits, fugues, 

discontinuïtat,...). 

 Alarma acústica en paral·lel a la òptica. 

 Comandaments manuals per posar la central en servei, tallar la tensió d’entrada 

i provar l’encesa dels pilots. 

 Bloc d'alimentació incorporat al mateix armari, format per un transformador 

rectificador alterna-continua i un acumulador o bateries. El transformador 

rectificador alimentarà la central i l’acumulador o bateries, les quals 

mantindran alimentada la central en cas de fallada del subministrament elèctric. 

Aquest acumulador o bateries tindrà una autonomia mínima de 72 hores en 

vigilància i mitja hora en funcionament de l’alarma. 

 Polsadors 

 

A l’interior de l’edifici s’instal·laran diversos polsadors per a poder accionar l’alarma 

contra incendis i estan distribuïts segons els plànols adjunts. 

 

 

Sirenes 

 

A l’interior de l’edifici s’instal·laran diverses sirenes per a una correcta senyalització 

acústica. Aquestes estan distribuïdes segons els plànols adjunts. A l’accés principal, exterior a 

l’edifici, s’hi instal·larà una alarma òptica i acústica formada per un conjunt de focus i sirena. 

 

 

Detectors 

 

S’instal·laran detectors òptics convencionals en tot el recinte. 
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Cablejat i conduccions 

 

El cable que s’utilitzarà per a enllaçar els diferents elements amb la central serà de 2x1,5 

mm², instal·lat dins de tub corrugat per a muntatge encastat, i dins de la part de senyal de la 

safata quan sigui possible. 

 

 

Xarxa de mànegues d’incendi 

 

La xarxa de manegues estarà composada per boques d’incendis equipades BIE-25 i una 

xarxa d’alimentació d’aigua. Cada mànega anirà instal·lada dins d’un armari vertical encastat, 

format per dos departaments: boca d’incendis equipada BIE-25 i departament per un extintor, 

construït amb xapa. 

 

La determinació del número de boques d’incendis equipades i la seva distribució, es far de 

tal manera que la totalitat de la superfície a protegir ho estigui com a mínim per una boca 

d’incendis equipada. La distància des de qualsevol punt del local fins a una boca d’incendis 

equipada no ser superior a 25 m. 

 

S’instal·laran sobre un suport fixa a una alçada màxima de 1,50 metres del centre al terra, 

amb preferència a menys de 5 m de les portes i sortides i sense constituir cap obstacle per 

l’accionament d’aquestes portes. 

 

Les BIES compliran les Normes UNE corresponents i disposaran d’armari, manòmetre, 

mànega semirígida amb debanadora, vàlvula de pas, ràcord i llança de 4 efectes. 

 

El cabdal mínim serà d’1,6 l/s amb una pressió mínima a punt de llança de 2,5 

Kg/cm². 
 

Les canonades d’alimentació seran especifiques per la xarxa de manegues, no permetent-se 

l’existència de preses d’aigua per cap altre utilització, i estaran dimensionades per a fer funcionar 

simultàniament les dues boques d’incendis més desfavorables durant una hora. 

 

 

Extintors 

 

S’instal·laran extintors d’eficàcia 21 A-144 B en pols ABCE de 6 kg dins armaris 

metàl·lics. Dins el departament per extintors de l’armari horitzontal de BIE s’hi col·locarà un 

extintor d’eficàcia 21 A-144 B. 

 

La ubicació dels diferents extintors està indicada en els plànols, tenint en compte que el 

recorregut des de qualsevol punt d’origen d’evacuació fins a l’extintor no superi 15 m. 

 

S’instal·laran extintors de CO2 de 5 kg a la cambra d’instal·lacions on hi ha ubicat el 

quadre general. 

 

Aquests s’instal·laran sobre suport en parament vertical de manera que la part superior de 

l’extintor quedi a menys de 1,70 m d’alçada. 

 

 

Hidrants 

 

Segons la taula 1.1 de la Secció SI4 del Codi Tècnic de la Edificació al disposar l’edifici 

d’una superfície inferior als 5.000 m2, no és necessària la instal·lació d’un hidrant. 
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MC 3. INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 
 

MC 3.1. Instal·lació d’aigua freda. 

 

Es realitzarà la distribució de la xarxa d’aigua freda de la biblioteca. Es realitza una 

escomesa d’aigua. L’edifici disposarà d’una sala d’instal·lacions on s’ubicarà la caldera per al 

circuit secundari de climatització i un sistema de plaques solars que es muntaran a la coberta.  

 

En els annexes de càlculs es justifica el dimensionat de la xarxa de distribució, així com es 

realitza una breu explicació en la metodologia emprada en el càlcul.  

 

Normativa Aplicable  

 

Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte les següents normes:  

 

 Normes Bàsiques per a instal·lacions Interiors de subministrament d’aigua. 

(Ordre de 9 de desembre de 1975 per la que s’aproven les "Normes Bàsiques 

per a instal·lacions Interiors de subministrament d’aigua" - B.O.E. del 13-1-76 

i correcció d’errors en el B.O.E. 12-2-76). 

 Norma Bàsica NBA per a la distribució d’aigua freda i calenta. 

 Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària 

i instruccions tècniques. 

 DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es  regula l’adopció de criteris 

ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

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

 Secció HE 4 ‘’ Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària’’ del Codi 

Tècnic de l’Edificació.  

 

Descripció de la instal·lació  

Comptador, clau de pas general i vàlvula de retenció  

 

El comptador de l’edifici està situat a la façana Nord de l’edifici. Aquest comptador es 

col·loca dins un armari situat a la mateixa façana. 

 

 

Instal·lació d’enllaç  

 

La instal·lació d’enllaç es realitza mitjançant canonada de PPØ32. Aquesta transcorre des 

de l’armari de comptadors fins a l’entrada de l’edifici (planta semisoterrani). La canonada 

interior passarà per sota paviment de reprografia fins arribar al muntant principal, situat al pas 

d’instal·lacions a continuació de l’ascensor, i es distribuirà per totes les plantes. 

 

 

Instal·lació interior  

 

La instal·lació disposa de circuit d’aigua freda, tal i com es descriu més endavant. 

 

Les canonades transcorreran de diferents maneres depenen de la seva situació, en general 

seran del tipus encastat quan aquestes baixin del sostre per alimentar qualsevol punt de consum i 

penjants magades pel fals sostre en els seus trams de passadís de l’edifici. 

 

El local humit disposarà d’una clau de pas general per a poder tallar independentment de 

les instal·lacions l’aigua, en cas d’averia.  

 

Les canonades seran de polipropilè copolímer essent fabricat d’acord amb la UNE-EN 

15.874-2. Totes les canonades aniran convenient marcades d’acord amb el que s’especifica en la 

norma UNE 53.960:2002 EX, aquest marcatge haurà de ser fàcilment visible.  

 

Per el càlcul de la instal·lació, s’han tingut en compte els següents cabals mínims:  

 

 
 

 

Totes les canonades de la instal·lació interior, en muntatge superficial i encastades, aniran 

revestides amb aïllament del tipus Armaflex o tub corrugat respectivament. El gruix de 

l’aïllament estarà d’acord amb el que indica l’apèndix 03.1 de la ITE 03 del reglament de 

instal·lacions tèrmiques en els edificis, aquest són: 

 

 
Espessors mínims(mm) per a  canonades que transporten fluids calents per l’interior de l’edificació. 
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Espessors mínims(mm) per a canonades que transporten fluids calents per l’exterior de l’edificació. 

 

 

Les canonades encastades no disposaran d’unions premsades, es a dir, que l’alimentació als 

punts de consum, trams verticals, es realitzarà amb la canonada continua sense unions.  

 

Els sanitaris utilitzats seran de porcellana blanca i acer inoxidable. Totes les aixetes seran 

del tipus monocomandament. 
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MC 4. EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 

Objectiu 

 

Es realitzarà una instal·lació amb xarxes independents per aigües negres i aigües pluvials, 

que desembocaran a la corresponent canonada de la xarxa de clavegueram de la població. La 

sortida fins a aquesta xarxa serà de nova construcció, tal com s’indica en els plànols adjunts. 

 

En l’annex dels càlculs, s’adjunten els càlculs justificatius de la instal·lació i es pot veure 

per trams els cabals i els diàmetres utilitzats. 

 

Normativa aplicable 

 Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’han tingut en compte les següents 

normes: 

 Plecs de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 

Poblacions, ordre de 15 de Setembre del 1986. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE ISA, NTE ISD, NTE ISS. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, apartat DB HS Salubritat. 

 

Sistema escollit 

 

L’evacuació d’aigües negres i pluvials de l’edifici es realitzarà mitjançant un sistema 

independent que consisteix en recollir de forma separativa les aigües pluvials així com les fecals, 

desembocant cadascuna als seu corresponent col·lector de la població. 

 

 

Instal·lació d’enllaç 

 

Es realitzarà una instal·lació d’enllaç amb la xarxa d’evacuació de la població, mitjançant 

una canonada de polipropilè de Ø200 per a l’evacuació d’aigües pluvials i una altre de Ø200 per 

a les aigües fecals. 

 

 

Equip de bombeig per recollida de la planta soterrani 

 

S’equiparà amb un sistema de bombeig la recollida d’aigües negres de la planta 

semisoterrani, tal i com es descriu en els annexos de càlcul adjunts. 

 

MC 4.1. Xarxa d’evacuació d’aigües negres 

 

L’evacuació d’aigües negres es realitzarà per mitjà de canonades de polipropilè sanitari 

amb les juntes encolades. Compliran amb la Norma UNE 53.112-88 i cada aparell sanitari tindrà 

el seu propi sifó. 

 

Les canonades que transcorrin per fals sostre aniran aïllades acústicament mitjançant un 

revestiment de la canonada amb llana de roca. 

 

Les canonades enterrades seran instal·lades al fons de rases, de forma que la profunditat 

mínima d’enterrament de la part superior de la canonada sigui de 20 cm. La rasa serà de parets 

verticals i tindrà una amplada igual al diàmetre del tub més 500mm, essent de 0,6m com a 

mínim. 

 

El reblert de la rasa es farà disposant una capa de 10 cm de sorra de riu rentada on es 

recolzi la canonada en tota la seva longitud i omplint tot el voltant del mateix i 10 cm més de la 

mateixa sorra. La resta s’omplirà amb materials provinents de la mateixa excavació, per tongades 

de 20 cm. 

 

A aquells llocs en què el col·lector no circuli per sota l’edifici o que es prevegi que pot 

sofrir sobrecàrregues i circuli a menys de 75 cm de profunditat, se substituirà la capa i reblert de 

sorra per formigó en massa de resistència característica 100 kg/cm
2
. 

 

 

MC 4.2. Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 

 

L’evacuació de les aigües pluvials es realitzarà per mitjà de canonades de polipropilè 

sanitari amb les juntes encolades, sempre que aquestes siguin d’execució encastada o soterrada. 

Compliran amb la norma UNE 53.112-88. 

 

Els baixants recolliran les aigües de la coberta de l’edifici i es disposaran en façana dins de 

falsos pilars.  

 

Les canonades que transcorrin per fals sostre aniran aïllades acústicament mitjançant un 

revestiment de la canonada amb llana de roca. 

 

Les canonades enterrades seran instal·lades al fons de rases, de forma que la profunditat 

mínima d’enterrament de la part superior de la canonada sigui de 20 cm. La rasa serà de parets 

verticals i tindrà una amplada igual al diàmetre del tub més 500mm, essent de 0,6m com a 

mínim. 

 

El reblert de la rasa es farà disposant una capa de 10 cm de sorra de riu rentada on es 

recolzi la canonada en tota la seva longitud i omplint tot el voltant del mateix i 10 cm més de la 

mateixa sorra. La resta s’omplirà amb materials provinents de la mateixa excavació, per tongades 

de 20 cm. 
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MC 5. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 

MC 5.1. Il·luminació 

 

Objectiu 

 

Aquest apartat té com a objecte donar resposta a la demanda d’una il·luminació eficient, que 

permeti hores d’estudi i que no danyi a les persones. 

 

Normativa aplicable  

 

 Norma UNE-EN 12464-1:2003 referent a la il·luminació d’espais de treball en 

interiors  

 Secció HE 3 ‘‘Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació ’’ del 

Codi Tècnic de l’Edificació 

 

 

Instal·lació d’enllumenat general.  

 

Per dissenyar les instal·lacions d’enllumenat s’ha tingut en compte les recomanacions de la 

norma UNE-EN 12464-1:2003 referent a la il·luminació d’espais de treball en interiors. Així 

mateix, s’ha considerat les diverses funcions que es desenvoluparan en el centre i per poder 

obtenir els nivells mitjos d’il·luminació adequats al treball a desenvolupar a cada dependència 

del mateix.  

 

 Reproducció exacta dels colors. S’han elegit  làmpades de tonalitat llum dia 

amb espectre lluminós que proporcionen una reproducció aproximada a llum 

dia de tipus Ra >85 . 

 Reacció del personal al color de la il·luminació ambiental. S’ha elegit una 

tonalitat de llum dia, ja que es disposa de molta il·luminació natural. La 

tonalitat de llum dia és la que s’integra més bé amb la llum natural eviten 

contrasts de colors inapropiats. La temperatura de color serà de 5.000 K. 

 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’ha escollit làmpades LED, que tenen una vida útil molt superior a les altres 

font d’il·luminació i un manteniment quasi innexistent. 

 Aprofitament de la llum natural. La col·locació i enceses de les lluminàries 

s’ha realitzat tenint en compte l’aportació de la llum exterior natural, obtenint 

un gran estalvi energètic. 

 

Els tipus de lluminàries utilitzades en cada cas es descriuen a continuació:  

 

 La il·luminació de les diferents aules, els despatxos i sales diàfanes de tota la 

biblioteca, es realitzarà per mitjà llumeneres de guia d’onda encastades de de 

36W. 

 La sala d’arxiu i les sales tècniques d’instal·lacions s’il·luminaran amb 

llumeneres penjants LED de 36W.  

 La il·luminació del hall, passadissos i banys es realitzarà per mitjà de 

downlights encastats al sostre amb vidre de seguretat semi opal.  

 A més s’incorporaran làmpades penjades del sostre del tipus copa de la planta 

baixa que transcorreran a través dels forats circulars del forjat entre la planta 

baixa i la planta soterrani, així com a les escales d’accés a la planta soterrani. 

 

La marca i el model de les diferents lluminàries s’especifica en els annexos. 

 

Els nivells d’il·luminació mínims de la biblioteca  seran els següents:  

 

Passadissos i zones de circulació 150 lux 

Zones de lectura i estudi 500 lux 

Serveis, arxiu i sala tècnica 200 lux 

Despatxos 500 lux 

 

 

Per totes sales diàfanes de lectura i estudi es comprova la necessitat d’instal·lar un sistema 

per tal de realitzar l’aprofitament de llum natural. Aquest sistema consisteix en la col·locació per 

cada estança afectada, d’un interruptor amb sensor crepuscular. Aquest interruptor actuarà 

sobre les llumeneres que hi ha a menys de  tres metres de la façana i realitzarà la tasca d’habilitar 

o no l’encesa de la corresponent línia de façana.  

 

Pels despatxos i sales petites de lectura i estudi i els serveis, s’instal·larà un sistema de 

detecció de moviment, per tal d’encendre les línies de lluminària corresponent quan es 

comprovi la presència d’usuaris. 

 

Instal·lació d’enllumenats especials. Emergències.  

 

L’edifici disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència mitjançant 

equips amb bateria incorporada. Aquest equips entraran en funcionament quan es produeixi 

qualsevol falla de tensió de xarxa o quan la tensió baixi per sota del 70% del seu valor nominal i 

tindran una autonomia de 1 hora com a mínim. Aquests equips proporcionaran una 

il·luminació de 1 lux, com a mínim, al nivell del sòl en els recorreguts d’emergència, i una 

il·luminació de 5 lux, com a mínim, en els punts on hi estiguin situats els equips de la 

instal·lació contra incendis que exigeixin utilització manual, i en el quadres de distribució de 

l’enllumenat.  
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Per tractar-se d’equips amb bateria autònoma cadascun d’ells, les línies elèctriques que 

alimenten la càrrega dels mateixos podran passar per el mateix tub junt amb altres línies 

elèctriques, podent estar connectats més de 12 aparells en cada línia.  

 

Aquestes línies d’alimentació dels equips autònoms en consideren com a línies per a la 

càrrega de bateries de cadascun dels equips i no com alimentació de l’enllumenat de 

senyalització de distribució.  

 

Dels subquadres surten les línies que cobreixen les diferents zones de l’edifici. La secció 

d’aquestes línies és 1,5 mm2 

 

La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals 

indicatives del mitjans manuals de protecció contra incendis i de primers auxilis, cumpliran amb 

els següent requisits: 

 La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser 

d’almenys de 2cd/m
2
 en totes les direccions de visió importants. 

 La relació de la luminància màxima i la mínima dins del color blanc o de 

seguretat no pot ser major que 10:1, havent d’evitar variacions importants 

entre els punts adjacents. 

 La relació entre la luminància blanca i la luminància Lcolor>10 no serà 

menor que 5:1 ni major que 15:1. 

 Les senyals de seguretat han d’estar il·luminads almenys al 50% de la 

il·luminació requerida, al cap de 5s i al 100% al cap de 60. 

 

 

Pla de manteniment  de la instal·lació d’enllumenat.  

 

 

1. La prestació del servei compren els següents aspectes:  

 

a) Reposició general de làmpades.  

b) Neteja general de llumeneres.  

c) Reposició d’equips i materials auxiliars en zones puntuals.  

d) Elaboració d’un pla programat de manteniment preventiu.  

e) Tasques d’inspecció i control de funcionament.  

  

2. La reposició de làmpades (parcial o total), es realitzarà quan la intensitat 

lumínica estigui per sota del 70 % del valor teòric inicial de la instal·lació. 

L’empresa de manteniment proposarà la marca i el model de làmpada a emprar 

i en disposarà un lot de cinc per tal que el centre pugui fer les comprovacions i 

assaigs que cregui adients, incloent proves de funcionament a les llumeneres, 

per poder ser autoritzada la seva instal·lació. 

3. Després del canvi massiu de làmpades i abans de les 100 hores de 

funcionament, es farà una mesura amb luxòmetre del nivell d’il·luminació per 

així comprovar el resultat amb el previ a la substitució. 

4. L’empresa de manteniment donarà als responsables del centre la relació de 

làmpades canviades, ja sigui en reposició massiva o puntual, amb indicació 

expressa del tipus, potència, emplaçament i numeració del respectiu punt de 

llum. 

5. La neteja interior de llumeneres (reflector, lames, difusors...) es realitzarà, 

sempre que sigui necessari, cada vegada que es realitzi la substitució de la 

làmpada. Es farà emprant un detergent neutre i aigua, així com els estris que 

facin falta per aconseguir un nivell de rendiments mínim de l’òptica de la 

llumenera de, al menys, el 80 % del valor inicial. 

6. En cada actuació puntual en una llumenera situada a l’exterior d’un edifici, 

qualsevol que sigui el motiu, es procedirà a la verificació de l’estat de la 

pintura del suport. 

7. Tasques d’inspecció i control de funcionament  

a) Enllumenat interior: 

 Comprovació de la visibilitat dels rètols d’enllumenat 

d’emergència.  

 Comprovació del correcte funcionament de totes les 

làmpades.  

 

Anualment:  

 Comprovació de bateries, neteja  de xassís i làmpada dels 

llums d’emergència, així com la verificació de la correcta 

ubicació de les mateixes. 

 Comprovació de l’estat de les fixacions i connexions de tots 

els punts de llum. 

 Comprovació de l’estat de les reactàncies. 

 Amidaments luxomètrics.  

  

b) Enllumenat exterior:  

  

 Comprovació del correcte funcionament de totes les 

làmpades. 

 Comprovació de l’estat de les fixacions i connexions de tots 

els punts de llum.  

 Comprovació de l’estat físic de la llumenera.  

 Comprovació de l’estat dels equips auxiliars.  

 Amidaments luxomètrics 
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MC 6. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

MC 6.1. Climatització (refrigeració i calefacció) 

 

Objectiu 

 

L’objecte de la instal·lació de climatització és condicionar l’aire de ventilació de la 

biblioteca, per aconseguir una entrada d’aire tractat en els seus espais.  

 

Per aquesta instal·lació s’ha previst un sistema de ventilació i climatització, mitjançant una 

unitat climatitzadora d’aire amb distribució interior de conductes d’impulsió i extracció. La 

instal·lació estarà formada per unitats inductores i conductes d’impulsió i retorn. 

 

La producció d’aigua calenta per a cobrir la totalitat de la demanda necessària de la bateria 

del 

climatitzador es farà mitjançant una caldera de condensació d’alta potència model Talya 

Green System HP de Chaffoteaux de 85kW útils.  
 

El climatitzador disposarà de circuits independents (un per planta baixa i lun per planta 

soterrani i planta pis). El climatitzador disposarà d’espai per una bateria per la producció de fred 

que vindrà produïda per una planta refrigeradora d’aigua per aire YLAA 127 kW YORK, de 

Johnson Controls. 
 

En total s’instal·la una unitat climatitzadora a la planta pis per a satisfer les càrregues 

necessàries i incorporarà un recuperador entàlpic, que bescanviarà l’energia entre l’aire exterior 

amb l’aire d’extracció. 

 

Normativa aplicable 

 Real Decret 919/2006 del 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglament tècnic 

de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 

tècniques complementaries ICG 01 a la 11. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i el seus MI-BT (Decret 2.413/1.973 

del 20 de Setembre de 1973 - B.O.E. de 9 d’octubre de 1.973 i O.M. de 31 

d’octubre de 1.973 - B.O.E. 27, 28, 29 i 31 de Desembre de 1.973). 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE-IEB, NTE-IEI, NTE- IEP, NTE-

IER, NTE-IET. 

 Secció HS 3 ‘‘ Qualitat de l’aire interior’’ del Codi Tècnic de l’Edificació 

 Secció HE 2 ‘‘Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’’ del Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 Document bàsic DB SI ‘‘Seguretat en cas d’incendi’’ del Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 Real decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

 Normes UNE d’aplicació, en especial les següents: 

- 123001/2M:2003 Xemeneies. Càlcul i disseny. 

- 100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió. 

- 100156:1989 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

- 100157:1989 Climatització. Disseny dels sistemes de d’expansió. 

- 100011:1991 Climatització. La ventilació per una qualitat acceptable 

de l’aire en la climatització dels locals. 

 Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses 

instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions 

regulades pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). 

 Reglament (CE) n. 2037/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 29 de 

juny de 2000 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó 

 Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer 

de 1983, sobre normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de 

calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i 

Energia 

 Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària 

d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87. 

 Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques, així com les ordres que el 

modifiquen 

 Ordenances municipals d’aplicació 

 

Calefacció. Descripció de la instal·lació d’aigua 

 

Producció de calor 

 

La producció d’energia es centra en una caldera de condensació d’alta potència model 

Talya Green System HP de Chaffoteaux de 85kW útils. Per calefactar totes les zones transitades: 

Sales diàfanes, aules d’estudi en grup i individuals i zona arxiu. 

 

 

Xarxa de canonades 

 

Per a la distribució dels circuits de calefacció s’utilitzaran canonades de coure de diàmetres 

indicats en plànols i esquemes adjunts. 

 

Aquestes canonades aniran per fals sostre, en la seva major part del recorregut i passaran 

per un pati d’instal·lacions en el seu recorregut per les diferents plantes de la biblioteca. 
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La caldera que dona servei a l’edifici, disposarà de dos circuits de calefacció (més un que 

alimenta les bateries del climatitzador), la seva distribució està indicada en els plànols adjunts. 

 

Els trams horitzontals de gran longitud hauran de tenir un pendent del 0.5% en el sentit del 

fluid, per evitar bosses d’aire. 

 

S’instal·laran dilatadors d’acer inoxidable en aquells trams de canonades on existeixin 

distàncies en línia recta superiors a 15 metres, aquests elements permetran la lliure dilatació de la 

canonada sense afectar a l’estanquitat del circuit ni als elements de suport de la instal·lació. 

 

 

Aïllament 

 

S’aïllaran totes les canonades. L’aïllament utilitzat serà del tipus 25 mm d’escuma 

electromèrica en les canonades de diàmetre igual o inferior a DN35, aïllament de 30 mm per les 

canonades de diàmetres entre DN35 i DN90 mm, i aïllaments de 40mm per canonades superiors 

a DN90 tal i com es pot veure a la taula 1.2.4.2.1 de l’apèndix 03.1 de la ITE 03. Quan les 

canonades transcorrin per l’exterior de l’edifici els grossos dels aïllaments utilitzats seran els 

indicats a la taula 1.2.4.2.2. 

 

D’acord amb el que s’indica en el reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), 

es complirà el que s’indica en la següent taula: 

 

 
Espessors mínims(mm) per a  canonades que transporten fluids calents per l’interior de l’edificació. 

 

 

 
Espessors mínims(mm) per a canonades que transporten fluids calents per l’exterior de l’edificació. 

 

 

Aparells emissors 

 

Per calefactar l’edifici es col·locaran inductors encaixats en fals sostres amb bescanviador 

de calor intern i obertura per expulsió d’aire d’admisió, tal i com se indica als plànols. 

 

La situació així com les dimensions dels mateixos estan indicats en els plànols adjunts. 

Cada inductor estarà equipat amb una vàlvula de tres vies que permetrà el retorn o no, en funció 

de la temperatura del fluid. 

 

S’instal·laran suports per els inductors que permetin la subjecció a l’estructura portant. 

 

 

 

Regulació i control 

 

Per a la regulació del sistema de calefacció de l’edifici, es disposarà d’una centraleta amb 

sonda exterior que controlarà les bombes d’impulsió dels col·lectors de la caldera de l’edifici. 

Els circuits que alimenten les bateries dels climatitzadors tindran el control sobre les bombes i 

aquestes funcionaran sempre i quan la centraleta equipada amb una sonda tèrmica exterior ho 

sol·liciti per tal d’arribar a la temperatura de consigna. 

 

Aquests sistema permetrà el canvia automàtic ‘‘hivern-estiu’’ mitjançant la sonda exterior. 

Aquest element, prèvia configuració, donarà una lectura de temperatura a la centraleta que 

aquesta interpretarà per permetre el funcionament de la instal·lació. 

 

Refrigeració. Descripció de la instal·lació d’aigua 

 

Producció de fred 

 

La producció de fred es centra en una planta refrigeradora d’aigua per aire YLAA 127 kW 

YORK, de Johnson Control. Per refrigerar totes les zones transitades: Sales diàfanes, aules 

d’estudi en grup i individuals i zona arxiu. 

 

 

Xarxa de canonades 

 

Per a la distribució dels circuits de calefacció s’utilitzaran canonades de coure de diàmetres 

indicats en plànols i esquemes adjunts. 

 

Aquestes canonades aniran per fals sostre, en la seva major part del recorregut i passaran 

per un pati d’instal·lacions en el seu recorregut per les diferents plantes de la biblioteca. 

 

La planta refrigeradora que dona servei a l’edifici també disposarà de dos circuits de 

refrigeració (més un d’alimentació de les bateries del climatitzador), la seva distribució està 

indicada en els plànols adjunts. 

 

Els trams horitzontals de gran longitud hauran de tenir un pendent del 0.5% en el sentit del 

fluid, per evitar bosses d’aire. 

 

S’instal·laran dilatadors d’acer inoxidable en aquells trams de canonades on existeixin 

distàncies en línia recta superiors a 15 metres, aquests elements permetran la lliure dilatació de la 

canonada sense afectar a l’estanquitat del circuit ni als elements de suport de la instal·lació. 

 

 

Aïllament 

 

S’aïllaran totes les canonades. L’aïllament utilitzat serà del tipus 25 mm d’escuma 

electromèrica en les canonades de diàmetre igual o inferior a DN35, aïllament de 30 mm per les 

canonades de diàmetres entre DN35 i DN90 mm, i aïllaments de 40mm per canonades superiors 
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a DN90 tal i com es pot veure a la taula 1.2.4.2.1 de l’apèndix 03.1 de la ITE 03. Quan les 

canonades transcorrin per l’exterior de l’edifici els grossos dels aïllaments utilitzats seran els 

indicats a la taula 1.2.4.2.2. 

 

D’acord amb el que s’indica en el reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), 

es complirà el que s’indica en la següent taula: 

 

 
Espessors mínims(mm) per a  canonades que transporten fluids calents per l’interior de l’edificació. 

 

 

 
Espessors mínims(mm) per a canonades que transporten fluids calents per l’exterior de l’edificació. 

 

 

Aparells emissors 

 

De la mateixa manera que es realitzarà per a la calefacció, per refredar l’edifici es 

col·locaran inductors encaixats en fals sostres amb bescanviador de fred intern i obertura per 

expulsió d’aire d’admissió, tal i com se indica als plànols. 

 

La situació així com les dimensions dels mateixos estan indicats en els plànols adjunts. 

Cada inductor estarà equipat amb una vàlvula de tres vies que permetrà el retorn o no, en funció 

de la temperatura del fluid. 

 

S’instal·laran suports per els inductors que permetin la subjecció a l’estructura portant. 

 

 

Regulació i control 

 

Per a la regulació del sistema de calefacció de l’edifici, es disposarà d’una centraleta amb 

sonda exterior que controlarà les bombes d’impulsió dels col·lectors de la caldera de l’edifici. 

Els circuits que alimenten les bateries dels climatitzadors tindran el control sobre les bombes i 

aquestes funcionaran sempre i quan la centraleta equipada amb una sonda tèrmica exterior ho 

sol·liciti per tal d’arribar a la temperatura de consigna. 

 

Aquests sistema permetrà el canvia automàtic ‘‘hivern-estiu’’ mitjançant la sonda exterior. 

Aquest element, prèvia configuració, donarà una lectura de temperatura a la centraleta que 

aquesta interpretarà per permetre el funcionament de la instal·lació. 

 

Climatització. Descripció de la instal·lació 

 

En aquest projecte s’ha previst la instal·lació de un climatitzador per realitzar el tractament 

d’aire de l’edifici. A continuació es detalla el sistema i les seves característiques bàsiques. 

 

Unitat de tractament d’aire per a cabals d’entre 10.000 m
3
/h. Formada bàsicament per: 

 Secció de bateria de calor construïda en tub de coure i aleta d’alumini, 

disposant a més de safata aïllada de recollida de condensats i safata auxiliar de 

recollida de condensats per a les vàlvules i connexionat. 

 Secció d’impulsió, dotada de ventilador centrífug amb selector de parada i 

variador de freqüència. 

 Secció de retorn, dotada de ventilador centrífug amb selector de parada i 

variador de freqüència. 

 Recuperador entàlpic rotatiu pel tractament de l’aire exterior. 

 

El ventilador haurà de proporcionar una pressió estàtica disponible segons càlculs. 

 

El cabal d’aigua que travessa les bateries del climatitzador es regularà mitjançant vàlvules 

de 3 vies amb control d’acció proporcional. 

 

El control de la potència tèrmica proporcionada pel climatitzador es farà mitjançant un 

termòstat ambient, que enviarà senyal a la vàlvula de 3 vies. 

 

El recuperador entàlpic serà per condicionar l’aire d’aportació exterior per a cadascuna de 

les dependències. L’aire serà conduït fins a l’interior mitjançant una xarxa de conductes d’aire 

aïllats.  

 

L’aire viciat abans d’ésser conduït a l’exterior es farà passar per el recuperador de calor 

aprofitant d’aquesta manera l’energia de l’aire contribuint a millorar les característiques de l’aire 

impulsat. 

 

El desguàs del climatitzador es realitzarà amb tub de PV sense aïllar i es conduirà al 

baixant més proper. 

 

 

Distribució d’aire. Conductes 

 

Les conduccions d’aire d’extracció fins planta coberta es realitzaran mitjançant conductes 

acústics de fibra de vidre de 25 mm de CLIMAVER NETO. 

 

Difusors 

 

Per la impulsió de l’aire es faran servir les unitats inductores (o bigues fredes actives) 

DID300B de TROX, de 300x1200 mm amb una capacitat frigorífica de 605 W, calorífica de 

595 W i capacitat per moure un cabal d’aire de 65 m
3
/h. 

 

 

Fonts d’energia emprades 
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S’utilitza energia elèctrica per a l’accionament dels ventiladors del climatitzador i la planta 

refrigeradora i gas natural per a la caldera de producció d’aigua calenta que alimenta les bateries 

de calor dels inductor i el climatitzador. 

 

 

Regulació i control 

 

El climatitzador disposarà d’un interruptor de paro/marxa del sistema i un potenciòmetre 

per regular la temperatura. 

 

 

 

MC 4.2. Ventilació 

 

Objectiu 

 

L’objecte de les instal·lacions de ventilació és condicionar l’aire interior per poder obtenir 

una certa qualitat d’aire interior. 

 

Normativa aplicable 

 Secció HS 3 ‘‘ Qualitat de l’aire interior’’ del Codi Tècnic de l’Edificació 

 Secció HE 2 ‘‘Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’’ del Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 Document bàsic DB SI ‘‘Seguretat en cas d’incendi’’ del Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

 Normes UNE d’aplicació, en especial les següents: 

- 123001/2M:2003 Xemeneies. Càlcul i disseny. 

- 100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió. 

- 100156:1989 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

- 100157:1989 Climatització. Disseny dels sistemes de d’expansió. 

- 100011:1991 Climatització. La ventilació per una qualitat acceptable 

de l’aire en la climatització dels locals. 

 Ordenança reguladora dels conductes d'evacuació i de les instal·lacions d'aire 

condicionat. Modificada i aprovada definitivament per acord del Ple de 

l’Ajuntament de 20 de juliol de 2006. 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Els lavabos disposaran d’una ventilació forçada per depressió formada per un extractor i 

conducte que desembocarà a l’exterior de la sala tècnica d ela planta primera. Aquesta ventilació 

complirà els 15 l/s exigits per la normativa vigent. 

 

La resta de l’edifici disposarà d’una ventilació forçada a través del sistema de climatització 

per unitats inductores, que permetran l’impulsió d’aire condicionat i tractat a les dependències. 

 

S’ha dissenyat una instal·lació d’extracció mitjançant conductes d’aire i reixetes 

d’extracció per a cada dependència., per tal d’aconseguir conduir l’aire d’extracció al 

climatitzador ubicat a la planta primera i, des d’aquest, a l’exterior, tal i com estan marcats als 

plànols. 

 

 

Distribució d’aire. Conductes. 

 

Les conduccions d’aire d’extracció fins a la coberta es realitzaran mitjançant conductes 

acústics de fibra de vidre de 25 mm de CLIMAVER NETO.  

 

 

Difusors i reixes 

 

Per l’extracció de l’aire viciat del centre fins la coberta, es faran servir reixetes d’alumini 

de  xapa perforada abatibles de 600x600 mm d’Airflow per al circuit d’extracció de la primera 

planta i l’arxiu.  

 

Per a la resta, s’empraran reixes de retorn de simple deflexió amb lames fixes a 45º de 

600x300 mm, de la mateixa casa Airflow. 

 

 

Xemeneies 

 

La xemeneia prevista per a la evacuació dels productes de la combustió, estarà dissenyada 

d’acord amb el que s’indica en les normes UNE 123001, UNE-EN 13384-1 i UNE-EN 13384-2, 

i la seva fabricació estarà d’acord amb el que indica la norma UNE-EN 1856-1, xemeneies de 

materials metàl·lics. 

 

Es disposa d’una xemeneia per a l’evacuació dels fums dels equips de la sala de caldera. 

Serà  del tipus aïllat amb acabat interior i exterior en acer inoxidable de Ø 200 mm exteriors. 

 

 

Qualitat de l’aire interior 

 

S’aplica el mètode de càlcul del RITE 2007 per a determinar el cabal d’aire necessari per a 

garantir la qualitat d’aire interior indicada en el reglament d’instal·lacions tèrmiques. Serà aquest 

mateix cabal d’aire el que justificarà el dimensionat de les unitats inductores i la quantitat d’aire 

que aquestes mouran. 
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Aquest càlcul determina la tassa d’aire exterior per persona (mètode indirecte) fent ús de 

les taules següents: 

 

Categoria Qualitat Descripció 

IDA 1 Alta Aire pur. Només e spot embrutar temporalment. 

IDA 2 Mitja Aire amb altes concentracions de partícules (sòlides i líquides). 

IDA 3 Moderada Aire amb altes concentracions de partícules i gasos contaminants. 

IDA 4 Baixa Aire amb molt altes concentracions de gasos contaminants. 

 

 

Categoria Rang Valors 

IDA 1 > 15 20 

IDA 2 10 – 15 12,5 

IDA 3 6 - 10 8 

IDA 4 < 6 5 

 

 

Així doncs, l’edifici el cataloguem com a IDA 2, qualitat mitja i té unes renovacions de 

l’ordre de 12,5L/s, per persona. 

 

L’extracció d’aire de l’edifici es fa amb una xarxa de conductes d’aire i extractors a la 

coberta. Per mantenir net l’aire interior, totes les extraccions de l’edifici van directes a l’exterior. 

D’acord amb la classificació de la taula 2 del punt 6.1 de la UNE-EN 13779:2008 l’aire que 

s’extreu de l’edifici és considerat aire de expulsió. L’aire exterior de la zona s’ha considerat de 

qualitat ODA 2. 
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MC 7. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

MC 7.1. Instal·lació de baixa tensió 

 

Objectiu 

 

Es contractarà el subministrament d’energia elèctrica per connexió a la xarxa de la 

Companyia subministradora. La potència màxima admissible i la tensió de subministrament 

seran de 111 kW i 400/230 V respectivament. 

 

Normativa Aplicable 

 

Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte el vigent "Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión" (Decret 842/2002 del 2 d’agost i instruccions complementàries, 

relacionant totes les instruccions que afecten a la redacció d’aquest projecte. 

 

 ITC-BT-010.- SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ. PREVISIÓ DE 

CÀRREGUES. 

 ITC-BT-012.- INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. ESQUEMES. 

 ITC-BT-013.- INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. CAIXES GENERALS DE 

PROTECCIÓ. 

 ITC-BT-014.- INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. LINIA REPARTIDORA 

 ITC-BT-015.- INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. DERIVACIÓ INDIVIDUAL. 

 ITC-BT-016.- INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. COMPTADOR. 

 ITC-BT-017.- INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. COMANDAMENT I 

PROTECCIÓ. 

 ITC-BT-018.- INSTAL·LACIONS DE POSADA A TERRA. 

 ITC-BT-019.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 

PRESCRIPCIONS GENERALS. 

 ITC-BT-020.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 

SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ. 

 ITC-BT-021.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. TUBS 

PROTECTORS. 

 ITC-BT-022.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS. 

 ITC-BT-023.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 

PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS. 

 ITC-BT-024.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES. 

 ITC-BT-028.- INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA 

CONCURRÈNCIA. 

 ITC-BT-044.- RECEPTORS D’ENLLUMENAT. 

 ITC-BT-047.- RECEPTORS DE MOTORS. 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Instal·lació d’enllaç 

 

Des de l’embrancament amb la xarxa de distribució de la companyia elèctrica del carrer 

s’instal·larà una línia de connexió a la CGP de l’edifici (que es situarà disn el recinte on s’ubica 

la Estació Transformadora existent de l’ETSAB), aquest serà de tipus soterrat i correrà a càrrec 

de la companyia subministradora. 

 

La CGP anirà instal·lada dins un armari d’obra de mides indicades en els plànols adjunts, el 

qual estarà situat en la façana de l’edifici. Aquesta anirà col·locada a 0,90 m del terra. 

 

L’esquema interior serà d’un dels tipus establerts per la normativa, l’embolcall serà de 

material autoextingible i complirà amb les recomanacions UNESA 1.403-B. En ella 

s’instal·laran els fusibles de protecció de l’escomesa. 

 

 

Equip de comptatge i mesura 

 

L’equip de comptatge i mesura que es col·locarà al centre serà un TMF-10. Aquest es 

col·locarà en un armari independent al costat de la CGP. Aquest anirà muntat amb mòduls de 

doble aïllament, de material autoextingible de classe tèrmica A i grau de protecció IP-417. Estarà 

unit amb el corresponent dispositiu d’accionament i protecció, i aquest estarà tarat d’acord a la 

potència de contractació que és de 225 kW. 

 

Els equips es col·locaran a una alçada tal que els quadrats de mesura es situïn a 1,65 m per 

sobre del terra. 

 

A continuació seguirà la línia d’alimentació general fins el quadre general de distribució, 

ubicat a la planta primera en una sala destinada únicament a instal·lacions, protegida mitjançant 

tub corrugat en el seu recorregut soterrat. Aquesta línia estarà formada per conductors de coure 

d’aïllament RZ1-K 0,6/1kV. 

 

 

Quadres i subquadres 

 

El quadre general s’instal·larà a planta primera de l’edifici, dins un armari d’ús exclusiu 

per 

electricitat. S’instal·laran un total de 11 subquadres: 
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 SQ. P1: Subquadre Planta pis. Situat dins un armari, junt el quadre general. 

 SQ. PB: Subquadre planta baixa. Situat en un armari prop del pas 

d’instal·lacions, a la planta baixa.. 

 SQ. PS: Subquadre planta soterrani. Situat en un armari prop del pas 

d’instal·lacions, a la planta soterrani. 

 SQ. SAI: Subquadre línies SAI. Situat en el local tècnic del RACK a planta 

pis. 

 SQ. PCI: Subquadre Contraincendis. Dins d’un armari juntament amb el 

quadre general. Penjarà del grup electrògen. 

 SQ. C1: Subquadre climatització: Anirà muntat al interior de la sala tècnica. 

 SQ. ASC: Subquadre Ascensor: Anirà muntat juntament amb el quadre 

general. 

 

Des del quadre general hi haurà una sortida per alimentar l’ascensor, que tindrà quadre 

elèctric incorporat.  

 

La composició del quadre general així com de tots els subquadres es detalla en els 

esquemes adjunts. Aquest subquadres seran de construcció metàl·lica, de la firma SCHNEIDER 

ELECTRIC o equivalents i preparats per allotjar: un interruptor general, interruptors diferencials 

d’alta sensibilitat per protecció de corrents de fuites o contactes indirectes, i els interruptors 

automàtics magnetotèrmics corresponents a cada circuit senyalitzats als esquemes. 

 

 

Grup electrògen i SAI 

 

Per tal de donar resposta ràpida a fallades elèctriques, s’ha escollit un grup electrògen de la 

casa Electramolins que permetrà el funcionament de l’ascensor i els circuits corresponents a 

seguretat i contra incendis. 

 

A més, es contempla la instal·lació d’un SAI que alimenti de forma ininterrompuda una 

part de les bases d’endolls de les que disposa la biblioteca. 

 

 

Canalitzacions. Connexions, derivacions i mecanismes 

 

Per a un muntatge ordenat i la facilitat de portar a terme un bon manteniment s’ha previst la 

instal·lació de safates que transcorreran per al fals sostre. Hi haurà dues mides de safata: 400x60 

m, 100x35 mm. Aquesta safates seran metàl·liques llises amb tapa. 

 

Els conductors a utilitzar per a l’alimentació dels punts de consum, seran de coure de tensió 

d’aïllament RZ1-K 0,6/1kV en cables tripolars o pentapolars per facilitar-ne el muntatge, de la 

secció corresponent indicada a l’esquema unifilar. Aquests aniran col·locats directament dins les 

safates sense tubs de protecció, i en el transcurs fins els diferents punts d’alimentació i control 

aniran protegits amb tubs rígids de PVC en muntatge superficial als passadissos i amb tubs 

flexibles corrugats de PVC en muntatge encastat dins les dependències.. 

 

La coberta dels cables unipolars seran de color negre, marró o gris, pels conductors de fase, 

blau pel neutre i verd-i-groc pel conductor de protecció. 

 

La secció mínima dels conductors serà de 1,5 mm² en els circuits d’enllumenat i de 2,5 

mm² en les derivacions terminals de força i bases d’endolls. 

 

Les derivacions o entroncaments, es faran en l’interior de caixes de connexió del grau de 

protecció corresponent, mitjançant borns de connexió, no permetent-se la unió o connexió de dos 

cables mitjançant retorciment dels mateixos. 

 

Les caixes de connexió seran de PVC rígid i aniran col·locades adossades a la safata. 

 

Les dimensions d’aquestes caixes serà tal que permeti allotjar en el seu interior de forma 

sobrant, tots els conductors que hagi d’ allotjar. La profunditat equivalent, al menys, al diàmetre 

del tub més gran més un 50%. Les dimensions mínimes seran de 40 mm de profunditat i 80 mm 

de diàmetre o costat inferior. 

 

Els mecanismes a utilitzar (polsadors, interruptors, commutadors, presses de corrent, etc...) 

serà de la firma BTICINO sèrie Luna per anar en muntatge encastat i tindrà el grau de protecció 

corresponent per a cada dependència. 

 

Totes les dependències d’us esporàdic com són els lavabos i aules, disposaran de detectors 

de proximitat temporitzats per poder fer un us racional de la il·luminació.  

 

Els interruptors, polsadors i commutadors seran en general, d’una intensitat nominal de 10 

A i les presses de corrent generals, seran d’una intensitat nominal de 16 A disposant totes elles 

de pressa de terra incorporada. 

 

L’altura de muntatge dels interruptors i endolls serà de 1,00 m i 0,3 m respectivament sobre 

el paviment. En el cas de que els interruptors o endolls vagin instal·lats per damunt d’encimeres 

o mostradors, l’altura de muntatge serà de 0,2 m per sobre la superfície horitzontal. 

 

 

Proteccions  

 

La instal·lació disposarà d’elements de protecció necessaris contra: 

 

- Sobreintensitats. S’han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir una 

bona protecció contra sobreintensitats i curt-circuits. La intensitat màxima 

admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a la intensitat màxima 

admissible de la mínima secció del cable del circuit i derivacions a les quals estan 

protegint. 

 

- Sobretensions. L’interruptor general automàtic disposaran de proteccions contra 

sobretensions permanents mitjançant relés de detecció i bobines de dispar. També 

s’instal·laran dispositius de protecció contra sobretensions transitòries, degudes a 

fenòmens atmosfèrics o maniobres a la xarxa de subministrament, en els quadres 

generals de distribució i en els subquadres que alimenten receptors electrònics. 
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- Contactes directes. La instal·lació es farà procurant que les parts actives no siguin 

accessibles a les persones, protegint convenientment les caixes de derivació i 

embornament a receptors, segons la instrucció ITC-BT-24. Es recobriran les parts 

actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti la corrent de contacte a 

un màxim de 1 m. 

 

- Contactes indirectes. S’evitaran utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat 

que actuen desconnectant la instal·lació quan es produeixi una tensió indirecta de 

valor igual o superior a 24 Volts. 

 

En general, la derivació mínima serà de 1,5 mm² si la línia que alimenta està protegida amb 

un PIA de 10 A; de 2,5 mm² de secció si el PIA és de 16 A; de 4 mm² de secció si el PIA és de 

20 A; 6 mm² de secció si el PIA és de 25 A; 10 mm² de secció si el PIA és de 32 A i 16 mm² de 

secció si el PIA és de 40 A. 

 

 

Xarxa de terres 

 

La resistència total de pas de terra de la xarxa no serà superior a 10 ohms, amb el que la 

tensió de contacte, en cas d’una corrent de defecte, serà inferior a 24 volts, ja que s’utilitzen 

interruptors diferencials de sensibilitat 30 i 300 mA. 

 

Del quadre general als aparells de consum hi arribarem amb un conductor de coure d’igual 

secció i tensió nominal que els conductors actius fins a 16 mm² i de secció meitat per les 

seccions dels conductors actius superiors a 16 mm². El color del cable de protecció serà, en 

general, de color verd-i-groc. 

 

A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de 

protecció i maniobra, maquinaria i lluminàries, així com motors, equips i botoneres de la 

instal·lació elèctrica i totes les parts metàl·liques de la resta d’instal·lacions. Les connexions es 

realitzaran bé amb terminals cargolats o bé amb soldadura. Els conductors de posta a terra han de 

tenir un contacte elèctric perfecte, tant a les parts metàl·liques que es vulguin posar a terra com 

en l’elèctrode. 

 

No es tallaran els circuits de terres amb seccionadors, fusibles, interruptors manuals o 

automàtics, etc. 

 

Els equips informàtics utilitzaran la xarxa de terres general de l’edifici, ja que aquesta 

tindrà un valor inferior a 10 ohms i per tant serà perfectament apta per aquest tipus d’aparells. 

 

 

 

MC 8. TELECOMUNICACIONS 
 

MC 8.1. Veu i dades 

 

Objectiu 

 

La instal·lació de telecomunicació de l’edifici està formada per una xarxa informàtica que 

integra veu i dades amb cablejat estructurat, un sistema wifi d’accés a la xarxa sense fils. 

 

Totes les instal·lacions estaran generalment centralitzades la sala del Rack, a la sala tècnica 

de baixa tensió. 

 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Infraestructura de telecomunicacions 

 

Dins aquest capítol es defineixen i dimensionen (dimensions mínimes), les canalitzacions 

necessàries i que constituiran la infraestructura on s’ubicaran els cables i equipament necessaris 

per a permetre l’accés dels usuaris als serveis de telecomunicacions. 

 

La infraestructura de telecomunicacions comença amb l’entrada de la xarxa de 

telecomunicació per via aèrea des de l’edifici existent de l’ETSAB. Aquesta es connectarà 

amb el recinte de telecomunicacions superior amb una canalització denominada externa i que 

suporta les xarxes d’alimentació de Telefonia Bàsica + XDSI + ADSL i la de telecomunicacions 

per cable, per zona de domini públic des de les centrals subministradores d’aquests serveis de 

telecomunicació. 

 

La canalització externa es composa per 6 tubs de 63 mm de diàmetre exterior i llur 

ocupació es preveu de la forma següent, segons Normativa: 

 

- 1 conducte per la telefonia bàsica+RDSI+xDSL 

- 3 conducte per a TLCA 

- 2 conducte de reserva. 

 

Els serveis proposats són: TB Telefonia Bàsica, RTV Radiodifusió Sonora i Televisió 

Terrestre, RDSI Xarxa digital de Serveis Integrats i TLCA Telecomunicacions per cable. 

 

La  canalització arriba al recinte/armari de telecomunicacions superior (RITS). Dins 

d’aquest recinte es col·locaran, les regletes d’entrada de telefonia i dels operadors. En aquest 

recinte també es preveu que s’instal·laran les possibles ampliacions d’aquests sistemes i la 

incorporació de nous. 

 

S’habilitaran els mitjans per a que existeixi una intensitat mínima de 300 lux, així com un 

aparell d’il·luminació autònom d’emergència. La porta d’accés serà metàl·lica, d’obertura cara a 

l’exterior, i disposarà de tancament amb clau.  

 

Aquests recintes tindran les següents característiques: 

 

 Aquesta sala ha de disposar de porta de seguretat amb clau, la qual estarà en 

propietat de l’administrador de xarxa o persona de manteniment de l’edifici. 
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 Tenir una alçada mínima lliure d’obstacles de 2,0 m. 

 Tenir la temperatura i humitat controlada en el rang de 18º a 24ºC i entre 30% i 

55% respectivament. 

 Disposar de ventilació natural 

 Disposar de diversos endolls i proteccions pròpies, enllumenat normal i 

d’emergència 

 

 

Sala d’equips informàtics 

 

És el lloc on s’instal·laran els equips de comunicacions, els servidors de dades i equips 

d’accés a Internet (Servidors, Firewalls, Hub’s y Switch, Routers), etc. Tots aquests equips i 

dispositius es guardaran dins un armari (RACK) metàl·lic de 42U amb bastidor tipus Rack 19”, 

de dimensions 2000 mm d’altura x 900 mm de fons x 800 mm d’ample, porta amb vidre 

securitzat, pany amb clau i accés frontal i posterior, equipat amb bateria d’endolls i col·locat 

superficialment. D’acord amb el número de preses a instal·lar, les característiques dels equips 

anomenats i la demanda futura que es pugui generar, així com les premisses de disseny d’acord 

amb les normatives, aquesta sala hauria de tenir les següents característiques: 

 

 Aquesta sala ha de disposar de porta de seguretat amb clau, la qual estarà en 

propietat de l’administrador de xarxa o persona de manteniment de l’edifici. 

 Deixar almenys 0.07 m2 d’espai per cada àrea de treball o punt de xarxa. 

 Tenir una alçada mínima lliure d’obstacles de 2.5 m . 

 Tenir la temperatura i humitat controlada en el rang de 18º a 24ºC i entre 30% i 

55% respectivament. 

 Disposar aproximadament de 0.6 m2 d’àrea per cada un dels armaris o racks 

destinats a albergar servidors i equips de comunicacions. 

 Es recomana l’ús d’armaris oberts o bastidors, tant per a la instal·lació del 

cablatge passiu com per al housing o hosting dels servidors i electrònica. L’ús 

d’aquests bastidors assegura una millor refrigeració dels equips electrònics, una 

millor facilitat instal·lació, una reducció d’espai degut a la menor superfície 

ocupada per aquests bastidors i en general, un estalvi de cost respecte armaris o 

racks convencionals. Es recomana igualment equipar aquests bastidors amb 

passafils verticals per a la correcta organització del cablatge i passafils 

horitzontals per cada plafó de connexió o equip actiu. Aquests bastidors 

disposaran de regletes elèctriques de connexió, ubicades en la part davantera o 

darrera del bastidor i com a mínim una regleta de 6 endolls tipus Shucko. 

 Disposar d’un sistema de fals sostre o sòl tècnic, millor aquest últim, per a 

distribució de cablatge i interconnexió entre racks. Aquest sòl tècnic haurà de 

suportar una càrrega uniforme mínima de 4,8kPa/m2. 

 Disposar d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) almenys per als 

servidors. En tot cas es seguiran els esquemes elèctrics realitzats el projecte del 

CEIP que permeten anar afegint modularment diferents SAI a mida que es vagi 

ampliant el sistema. 

 

 

Centralització veu/dades 

 

L’equipament que se subministrarà constarà d’un  RACK i l’electrònica corresponent 

(Switchs, SAIs i Punts d’Accés) que permetran la plena connectivitat de tots elements 

informàtics del centre entre ells. El Router d’accés a Internet que permet la connexió de dades 

del centre amb l’exterior, el servidor, i la centraleta telefònica seran subministrades pel 

Departament. RACKs 

 

El RACK es disposarà en un espai protegit i que optimitzi les disposicions de cablejat, en 

aquest cas serà la sala tècnica de baixa tensió. L’armari de comunicacions serà d’accés fàcil 

superior, posterior i lateral per al muntatge i cablejat d’equips. 

 

S’instal·larà un armari modular 19", 2000x800x900 mm (altura x amplada x fondària) per a 

instal·lacions d’alta densitat de cablejat. Estructura exterior en perfil d’alumini, porta frontal amb 

tancament i vidre de seguretat. Sistema de frontissa "Springswivel" (laterals desmuntables amb 

fixació ¼ volta).  

 

El switch desenvoluparà funcions de capçalera de xarxa. Aquest commutador tindrà 

capacitat de nivell 3 (routing). Switch 24 ports de 10/100/1000 Mbps, autodetecció de velocitat i 

configurables segons l’estàndard 802.3u i extensions Gigabit sobre fibra (802.3z). Tindrà 

funcions d’encaminador RIPv1, RIPv2, a més de donar suport a l’estàndard d’etiquetatge IEEE 

802.1q i priorització de tràfic IEEE 802.1p. El switch permetrà la seva gestió via web, telnet i 

SNMP. El switch diposarà de servidor DHCP i permetrà el bloqueig de tràfic broadcast. 

 

A més, també implementarà els protocols IEEE 802.3d STP (Spannig Tree Protocol), IEEE 

802.3w RSTP (Rapid Spannig Tree Protocol), IEEE 802.3S MSTP (Multiple Spannig Tree 

Protocol). El switch permetrà subministrar alimentació elèctrica per els seus ports segons IEEE 

802.3af PoE. També disposarà de filtratge ACL de nivell 2 (MAC) i nivell 3 (IP). 

 

 

Instal·lació de la xarxa de veu i dades 

 

Els diferents Operadors del Servei Telefònic Bàsic, accediran a l’edifici a través dels cables 

que uneixen les centrals telefòniques amb l’edifici. 

 

Arriben al Recinte d’Instal·lació de Telecomunicacions, i en ell conclouen en unes regletes 

de connexió (Regletes d’Entrada), independents per a cada operador muntades en el Registre 

Principal per a telefonia. Fins aquest punt, és responsabilitat de cada operador el seu disseny, 

dimensionat i instal·lació. En el mateix Registre Principal, es col·locaran les regletes de 

connexió (Regletes de Sortida) des de les quals partiran els parells que es distribueixen fins a la 

centraleta de telefonia. 

 

Des dels parells situats al recinte de telecomunicacions fins a un regleter de connexió 

especial per a la centraleta de telefonia, hi anirà una mànega de 25 parells, que es connectarà al 

citat regleter i d’aquest a la centraleta, per a poder donar servei a un nombre elevat de trucades 

simultànies en cas d’utilització de línies analògiques i digitals i si s’escau i tenir una important 

previsió de creixement futur. 
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De les extensions de la centraleta partirem cap el regleter de connexió de la centraleta i des 

d’aquest regleter aniran cap els patch panells (panells de distribució) del RACK principal amb 

una mànega de 25 parells per donar servei a una previsió a les futures preses de veu. 

 

La topologia de cablejat és de tipus estrella des de l’armari de distribució fins a l’usuari, és 

a dir un cable per a cada sortida del punt de treball. Des del RACK anirem a totes les preses de 

VEU i DADES directament amb un cable de categoria 6 independent. 

 

Finalment s’interconnectarà el RACK principal de la sala Rack amb el RACK secundari de 

la sala d’informàtica amb 1 cables de categoria 6 que permetran tant el pas de la informació de 

dades com de veu entre ambdós RACKs. 

 

 

Condicions de la instal·lació de veu i Dades 

 

Les preses de telefonia i dades seran en preses simples que opcionalment poden ser de veu 

o bé de dades amb un connector RJ-45 cadascuna. L’esquema de la xarxa total es reflecteix en 

els planells corresponents. 

 

S’utilitzaran xarxes d’edifici LAN amb un sistema de cablejat estructurat de categoria 6. 

S’ha escollit un cablejat estructurat de categoria 6 pels múltiples serveis que pot suportar, en el 

cas estudiat veu i dades, i per la facilitat que presenta en la seva reconfiguració. 

 

La topologia de cablejat és de tipus estrella des de l’armari de distribució fins a l’usuari, és 

a dir un cable per a cada sortida dels punt de treball. S’ha utilitzat cable de parells trenats format 

per 4 parells sense blindatge de 100 Ohm UTP de categoria 6. El cablejat es distribuirà per tot 

l’edifici mitjançant la part de safata de senyal, i de la safata al punt de treball mitjançant tub de 

PVC rígid o la pròpia safata. 

 

Els terminals de connexió de l’usuari estan formats per 1 connector RJ45, per veu o per 

dades, de 8 pins que permeten la connexió dels 4 parells del cable.  La distància màxima des de 

la terminació de l’armari de distribució fins al terminal de sortida de l’àrea de treball tindrà un 

màxim de 90 m. La longitud màxima del cables d’interconnexió dins l’armari de distribució serà 

de 6 m. La longitud màxima del cable des del terminal de l’usuari fins a l’equip de l’usuari serà 

de 3 m. Globalment, la distància des de l’armari de distribució fins a l’equip de l’usuari serà 

inferior a 100 m per garantir el bon funcionament de la xarxa. 

 

L’armari de distribució serà metàl·lic amb bastidor tipus rack 19”, de dimensions 2000 mm 

d’altura x 900 mm de fons x 800 mm d’ample, porta amb vidre securitzat, pany amb clau i accés 

frontal i posterior, equipat amb bateria d’endolls i col·locat superficialment a la sala 

instal·lacions (sala Rack) de la planta pis. 

 

 

Subsistema vertical 

 

L’enllaç vertical es defineix com el conjunt de cables, dispositius de connexió (preses, 

connectors, panells per fer ponts, regletes de distribució), canalització i fuetons de 

connexió/assignació empleats entre l’àrea de treball i els equips ubicats al distribuïdor de planta 

pis, que descendiran pel pati d’instal·lacions i donaran servei a tots els punts de consum de la 

biblioteca. 

 

El sistema de cablatge a instal·lar serà del tipus UTP de 4 parells 23 AWG 100 Ω Categoria 

6 de AMP, capaç de suportar marges a l’enllaç per sobre de la proposta de Categoria 6, oferint 

una destacable baixa atenuació i una excepcional prestació NEXT. 

 

Els fuetons de connexió/ assignació RJ45/RJ45 seran de les mateixes característiques que 

el cable, igual que les preses femella RJ45 de lloc de treball i els panells RJ45/110 d’enllaç 

veu/dades, aconseguint d’aquesta manera un canal homogeni a nivell de prestacions. 

 

 

La distribució de cablatge vertical es realitzarà sota la canalització prevista al projecte 

executiu i partirà dels panells d’enllaç veu/dades de cada distribuïdor de planta i de forma radial 

fins els diferents llocs de treball, finalitzant la connexió en una presa UTP RJ45 Cat.6; de tal 

manera que cada enllaç de cable horitzontal acompleixi la limitació de distància recomanada de 

90 metres. 

 

Tota la ruta de cablatge UTP anirà canalitzada independentment de les línies de potència 

elèctrica i fora de l’abast de la il·luminació amb reactàncies. 

 

 

Connexió a la presa i panells d’enllaç veu/dades  

 

La connexió a la presa es troba a l’àrea de treball i inclou els connectors i la caixa on 

s’ubiquin. Els connectors s’adaptaran a les prestacions del cable horitzontal Cat.6, igual que els 

panells que reflecteixen les preses o enllaços veu/dades de lloc de treball dintre dels RACK. 

 

L’esquema d’assignació de pins pel cablatge de coure es podrà realitzar segons 

l’especificació T568A o T568B. S’utilitzarà el mateix esquema tant en panell de distribució com 

en presa de treball. Els panells de distribució o enllaços veu/dades seran de muntatge en rack de 

19”, amb 24 ports connectors RJ-45 a la part frontal i blocs de connexió tipus 110 a la part 

posterior, d’acord amb les especificacions ISO/IEC 11801 per aplicacions de classe E. 

 

Al preparar el cable per a la seva connexió, es seguiran el passos següents:  

 Retirada de la coberta suficient del cable per aconseguir una longitud que 

permeti treballar, 25-50 mm per a connectors individuals, i una mica més per 

encasts en panells.  

 Destrenat acurat dels conductors per facilitar la instal·lació als punts de 

connexió del IDC (Insulation Displacement Connection) 

 Connexió dels conductors al IDC segons les recomanacions dels fabricants. 

Ajust dels conductors de forma neta i tan anivellada a la superfície del IDC 

com sigui possible. Això s’aconsegueix automàticament utilitzant una eina 

d’inserció/encast. 

 La màxima longitud de destrenat dels parells del cable de Categoria 6 no serà 

superior a 12 mm. 

 Existirà excedent de cable a cada presa, no només pensant en el futur, sinó per 

una adequada terminació (i possiblement re-terminació) del cable al moment de 

la instal·lació. 
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 A la part posterior dels panells de distribució per a muntatge en racks, 

s’afegiran els mitjans d’administració per a facilitar l’accés als punts 

individuals de connexió IDC. La disposició dels cables posteriors dels panells 

de distribució han de permetre un excedent suficient perquè el mínim radi de 

curvatura no s’excedeixi i, a més, permetre enretirar el paper del rack quelcom 

suficient per a poder substituir o connectar un altre port en un futur. 

 

 

Segment sense fils (WIFI) 

 

L’edifici disposarà d’emissors de xarxa de dades per a poder subministrar accés sense fils 

en tots els espais de l’edifici amb èmfasi en aquells espais en els quals resulti especialment 

interessant la mobilitat dels dispositius informàtics, garantint 36 Mbps de cobertura mínima. 

 

Les antenes i els Punts d’Accés (PA) s’instal·laran dins una caixa de protecció, en punts 

elevats o de difícil accés per evitar cops i manipulacions accidentals o intencionades. No 

necessitarem un punt d’alimentació elèctrica solidari als PA ja que s’alimentarà a través del 

cable de xarxa (PoE). 

 

Els punts disposaran de la certificació WiFi expedida per WiFi Aliance, i funcionaran a la 

velocitat de 54 Mbps d’acord amb la norma IEEE 802.11g. Els equips respectaran la normativa 

vigent en potència, compatibilitat electromagnètica, seguretat elèctrica,... de la Unió Europea, 

Espanya i Catalunya. El sistema permetrà el filtrat de trames en funció de les direccions MAC ( 

nivell 2 ) origen i destí, a més de donar suport a l’estàndard d’etiquetatge IEEE 802.1q. 

 

Cada punt d’accés suportarà 64 usuaris en connexió simultània i permetrà autentificació 

RADIUS i WPA-PSK. La gestió pot ser a través de web, SNMP i Telnet i el sistema permetrà la 

inhabilitació de la gestió local dels punts d’accés i la seva protecció mitjançant contrasenya. 

Compliran amb la normativa IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.11i amb encriptació AES, IEEE 

802.1x (EAP over Ethernet). Suportaran el protocol STP i múltiples SSID. 

 

 

Normatives 

 

 EIA/TIA 568B1, B2, B3 (Estàndard de Cablatge de Telecomunicacions en 

Edificis Comercials, Components per a cablatge sobre par trenat balancejat, 

Components sobre cablatge sobre Fibra Òptica) 

 EIA/TIA 569A (Espais i Canalitzacions per a Telecomunicacions) 

 EIA/TIA 607A - EN50310 (Apantallament i Posada a Terra per a 

Telecomunicacions) 

 EIA/TIA 606A (Administració i Identificació de la Infraestructura de 

Telecomunicacions) 

 EIA/TIA 758 (Cablatge de Planta Externa propietat del client) 

 ISO-IEC 11801 – 2002 (Cablatge Genèric en edificis propietat del client) 

 EN50173 – 2002 (Informació Tecnològica – Sistemes de Cablatge Genèrics) 

 EN50174 (Informació Tecnològica – Instal·lació de Cablatge) 

 UNE-20539-1:1996 Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 

482.6 mm. Part 1 : Panells y bastidors 

 UNE-20539-2:1996 Dimensiones de las estructures mecàniques de la sèrie de 

482.6 mm. Part 2 : Armaris y passos de las estructures de bastidors 

 UNE-20539-3:1996 Dimensiones de las estructures mecàniques de la sèrie de 

482.6 mm. Part 3 : Sub-bastidors y unitats connectables associades 

 

Altres Recomanacions: 

 Tots els materials plàstics utilitzats com adaptadors per a sèries de mecanismes, 

blocs de connexió sistema 110, etc...hauran complir amb l’estàndard UL-94V, 

que garanteix el tractament del material plàstic contra el foc. 

 Les cobertes dels cables tant de coure hauran d’anar tractades davant el foc, i 

no desprendre fums tòxics en cas d’incendi (LSZH), complint amb la 

normativa IEC 332-1  

 Les cobertes dels tirantets hauran d’anar tractades davant el foc, i no 

desprendre fums tòxics en cas d’incendi (LSZH), complint amb la normativa 

IEC 332-1 

 Els elements metàl·lics de connexió com els plafons, preses d’usuari, etc, 

compliran amb l’apartat 15 del FCC en quant a emissions radioelèctriques. 

 El fabricant dels components a instal·lar estarà certificat ISO 9001, de manera 

que s’asseguri uns requisits mínims en el procés de fabricació. 

 Els components seran verificats individualment per laboratoris independents 

com ETL amb programes de verificació que garanteixen la traçabilitat en la 

fabricació i la consistència en la qualitat com el programa ETL-Verified. 

D’aquesta manera imparcial s’assegura una qualitat mínima i similar per a tots 

els productes fabricats. 

 

 

Subsistema horitzontal de telefonia 

 

Considerant que existirà una sola centraleta telefònica, es projecta un subsistema 

horitzontal de telefonia a partir d’aquest punt. Així doncs, des d’un repartidor telefònic anirà una 

mànega de 25 parells telefònics Cat.3 fins a la centraleta per les línies i una mànega de 50 parells 

per a les extensions. Per l’altra banda des del regleter especial anirem al RACK amb una mànega 

de 50 parells segons es visualitza en els esquemes projecte. 

 

 

MC 8.2. Ràdio, televisió i telèfon 

 

Descripció de les instal·lacions 
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Instal·lació de la xarxa de radio, televisió i satèl·lit 

 

Es col·locarà en el RITS de coberta un equip de recepció que consta, d’un equip mínim de 

captació. Cada equip de captació constarà com a mínim d’una antena d’UHF i una altra de FM. 

Es procedirà a amplificar els senyals al recinte d’instal·lacions de telecomunicacions al RITS. 

L’amplificació es durà a terme amb un amplificador programable MULTIMAX 3G de 

Hirschmann muntat sobre un bastidor metàl·lic. 

 

Aquest amplificador programable MULTIMAX 3G de Hirschmann servirà per amplificar 

els senyals, tant de UHF analògica com digital. El mateix amplificador programable servirà 

també per amplificar els senyals que provenen de l’antena de FM i de l’antena parabòlica, si en 

un futur es vol instal·lar. 

 

El màstil quedarà connectat a terres a través del terres realitzat per el parallamps, i de la 

mateixa manera queden connectades les antenes UHF i FM. 

 

 

Instal·lació de la xarxa de megafonia 

 

La funció de la instal·lació de megafonia és la de poder notificar missatges orals, emetre els 

avisos o sintonies de final del dia i, eventualment, emetre missatges pregravats d’emergència. El 

sistema estarà preparat per complir el protocol EVAC. 

 

L’origen de la instal·lació estarà formada per 1 amplificadors de 5 zones i un pupitre de 

control. Cada zona tindrà la possibilitat de regular el seu volum de funcionament independent per 

mitjà de controls incorporats a les etapes de potència Els missatges i sintonies de final de classe 

es controlaran de dues formes: mitjançant el pupitre microfònic amb polsadors manuals o bé amb 

un controlador horari programable amb sortides per contactes lliures de tensió que activarà els 

missatges o sintonies de final de classe i d’altres avisos automatitzats. 

 

El pupitre microfònic es situarà damunt el taulell de la planta baixa i serà l’instrument que 

utilitzarà l’operador. 

 

El cablejat es realitzarà amb cable paral·lel bicolor de 2x2,5 mm². Aquest es distribuirà per 

tot l’edifici mitjançant la part de safata de senyal, i de la safata al punt de connexió mitjançant 

tub de PVC rígid o corrugat. 

 

 

Instal·lació de la xarxa de porter automàtic 

 

S’instal·larà un porter electrònic per poder accionar les portes de l’accés principal. L’accés 

principal serà gestionat per telèfon des de la planta baixa. 

 

 

El sistema de Porter Electrònic està compost per: una placa exteriors, situades a l’accès, 

dotada d’elements obreportes i alimentadors corresponents. Les plaques de les portes d’accés 

disposaran respectivament d’un polsador per comunicar-se amb l’interior de la biblioteca. 

 

La pròpia xarxa transcorreria interiorment per la infraestructura de telecomunicacions de 

l’edifici. Així, el present apartat té en compte la instal·lació d’un sistema centralitzat de Porter 

Electrònic, que pretén donar servei des de l’exterior de l’immoble amb l’interior, i atès que per la 

seva estructura de servei transcorrerà paral·lelament a les pròpies instal·lacions de 

telecomunicacions, es contempla dins el projecte, per preveure entre d’altres qüestions perquè no 

pugui interferir en el funcionament de les altres instal·lacions de telecomunicacions, o pugui ser 

interferida per elles. 

 

A l’accés principal, s’instal·larà una placa de porter electrònic digital F S2 101 amb 

sistema de fonia modular i integrat amb un polsador i targeter. El polsador realitza la 

comunicació amb el taulell d’entrada i el despatx (o oficines), on tindrem un telèfon que 

gestionarà l’accés principal de forma conjunta. 

 

Les plaques, estaran situades a una altura de 160 cm del nivell del sòl. La presentació de les 

plaques, és en alumini extrusionat de 130 mm, que li confereix una gran robustesa i protecció 

addicional contra les condicions atmosfèriques. El seu funcionament està d’acord amb el 

Reglament Electrònic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’Agost i les seves instruccions 

Tècniques Complementàries, a més del Reglament sobre Pertorbacions Electromagnètiques i 

Interferències, Reial Decret 138/1989, de 29 de Gener. 

 

L’alimentador de Porter Electrònic AUTA ATF-98, serà l’encarregat de subministrar 

l’alimentació principal del sistema d’accés en els tres accessos. 

 

Sempre que es pugui s’emprarà la canalització principal de telecomunicacions, i per altres 

trams s’implementarà mitjançant un tub de 20 mm. 
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MC 9. SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE 
 

MC 9.1. Instal·lació de gas 

 

Objectiu 

 

Es realitzarà una instal·lació de gas natural que donarà servei a la caldera. 

 

La instal·lació que contempla aquest projecte parteix des de la nova escomesa que es 

contractarà per a l’edifici. 

 

En l’annex de càlcul de la instal·lació de gas es detallen les característiques del gas 

utilitzat, així com el dimensionat de la instal·lació i l’explicació detallada de la metodologia 

emprada per el càlcul de la instal·lació. 

 

Normativa Aplicable 

 Real Decret 2085/1994 de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions petrolíferes, i la seva correcció. 

 Real decret 1523/1999 d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament 

d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per el Reial decret 2085/1994 de 20 

d’octubre i en concret la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP03 ‘’ 

Instal·lacions de emmagatzematge per al seu consum a la pròpia instal·lació’’, i 

la seva correcció. 

 Ordre de 20 de novembre de 1998, sobre el procediment d’actuació de les 

empreses instal·ladores de les entitats d’inspecció i control dels titulars en les 

instal·lacions petrolíferes per a ús propi regulades per la instrucció tècnica 

complementaria, MI-IP03 Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del 

Reglament d’Instal·lacions petrolíferes. 

 Ordre de 27 de juny de 2000, de modificació de l’Ordre de 20 de novembre de 

1998, per adaptar-se al Reial Decret 1523/1999 de l’1 d’octubre, pel qual es 

modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per el Reial decret 

2085/1994 del 20 d’octubre i les Instruccions Tècniques complementàries MI-

IP03 i MI-IP04. 

 Ordre TIC/35/2003 de 21 de gener, de modificació de la disposició transitòria 

tercera de l’Ordre de 27 de juny de 2000, referent a la regularització 

d’instal·lacions existents, sense autorització o inscripció en el Registre 

industrial, d’emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu 

consum a la mateixa instal·lació, regulades per la instrucció tècnica 

complementaria MI-IP03. 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Aparells de consum 

 

La instal·lació es composa per el subministrament a la caldera de la planta primera, que 

dóna servei per a la climatització de l’edifici. 

 

 

Instal·lació d’enllaç 

 

De la xarxa general de subministrament, surt el ramal que alimenta la clau de registre 

situada a la vorera de l’edifici, la col·locació del ramal i la clau de registre ha estat 

convenientment executada per la companyia subministradora.  

 

L’escomesa fins al comptador està realitzada amb tub de coure embeinat i soterrat de 

diàmetre 37,5 mm, d’acord a les recomanacions i especificacions de la companyia 

subministradora. 

 

Es disposarà d’una tija de Pe-Cu per a l’embrancament amb la CIA subministradora. 

 

 

Equips de mesura 

 

S’instal·larà un comptador del tipus G-40 i estarà a la façana nord. 

 

NOTA: Es contempla el subministrament a BAIXA PRESSIÓ. Si no fos així, i la 

companyia subministrés a MITJA PRESSIÓ A, abans del comptador s’hauria d’instal·lar una 

vàlvula jeavons per a la regulació de la pressió de subministrament a baixa pressió. 

 

 

Instal·lació interior 

 

La instal·lació serà de coure semi-vist en muntatge camuflat per façana i vist per dins de 

l’edifici. El primer tram de la instal·lació que transcorre des del comptador fins al muntant que 

puja a coberta serà enterrat i s’instal·larà amb una beina ventilada que transcorrerà junt amb el 

tub fins a l’entrada de la sala tècnica. Es disposarà una malla senyalitzadora de color groc 

alertant de la presència de conductes de gas, per a futures manipulacions de la companyia, 

tècnics o altres que requereixin l’excavació propera  a la canonada. 

 

El tram enterrat es situarà a un mínim de 0,5 m de la superfície transitable i a un mínim de 

0,3 m del creuament amb qualsevol altre servei, tal i com especifica la guia tècnica de la 

companyia subministradora. 

 

El tram de canonada transcorrerà per façana des de la sortida del tram enterrat fins a la 

connexió amb la caldera (muntant, recorregut horitzontal per façana sud de la planta pis i entrada 

a la sala tècnica), tal i com mostren els plànols adjunts. Aquest tram serà camuflat per un 

conducte en façana degudament ventilat. 

 

 

Ventilacions 
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Les sales que estiguin destinades a allotjar aparells a gas, hauran de complir les condicions 

de ventilació mínimes que indica la norma UNE 60601-2006 pel que fa referència a la sala de 

calderes. Aquestes són: 

 

 Ventilació superior: Per la ventilació superior es practicarà una obertura la 

qual estarà a 30 cm com a màxim des de la part superior de l’orifici fins al 

sostre, de dimensions superior als Sx10 + 5% (secció rectangular) d’acord amb 

la norma UNE 60601:2006 [(24,85x10)*1,05= 260,92 cm2] amb un mínim de 

250 cm². En aquest cas, s’instal·larà una reixa de 500x300 mm que garantirà la 

superfície mínima de ventilació. 

 Ventilació inferior: Per la ventilació inferior, es disposa d’una superfície de 

ventilació superior als 5 cm² per kW + 5% (secció rectangular) que marca la 

norma UNE 60601:2006 [(5x268)*1,05= 1407,00 cm2]. S’instal·larà una 

reixeta de 500x400 mm amb una permeabilitat mínima del 60 %, aquesta reixa 

garantirà la superfície mínima de ventilació. Aquesta reixa s’instal·larà de 

forma que la part superior de la mateixa estigui situada com a màxim a 50 cm 

del terra, per ser un gas menys dens que l’aire. 

 

 

Superfície de baixa resistència mecànica 

 

Complint amb el que s’indica en la norma UNE 60601:2006, la sala de calderes disposarà 

d’una superfície de baixa resistència mecànica d’1 m². Aquesta donarà directament a l’exterior 

no podent ser la zona exterior una zona de pas en cas d’evacuació. Es considerarà que la 

superfície es de baixa resistència quant aquesta tingui una resistència inferior al 50 % de la resta 

de paraments de la sala i es podran considerar part d’aquesta superfície la porta si és d’accés 

directe des de l’exterior, i les pròpies ventilacions. 

 

 

Proves i verificacions 

 

Abans de la posta en marxa de la instal·lació, es seguiran els procediments de verificació, 

proves i posta en marxa indicats per el fabricant dels aparells receptors, així com per les 

indicacions de les normes UNE 60670-8, UNE 60670-9 i UNE 60670-10. De forma resumida les 

proves a realitzar son les següents: 

 Prova de resistència mecànica 

 

Les canalitzacions, deixant fora el circuit, els monoreductors i limitadors, s’han 

de sotmetre a una pressió de 20 kg/cm² amb aire comprimit o nitrogen i mai 

amb oxigen o acetilè. Aquesta prova es suprimeix quan la instal·lació porta 

limitadors de pressió. Les pressions s’han d’aplicar durant 15 minuts perquè la 

temperatura es pugui igualar, estimant-se que les canalitzacions són estanques 

quan no s’observi cap caiguda de pressió al manòmetres de control durant els 

15 minuts següents. Les fuites de gas s’han de detectar amb l’ús d’escuma de 

sabó. Si hi ha fuites, s’ha de reparar la instal·lació i per fer-ho, s’ha de purgar 

la canonada amb aire comprimit o nitrogen. 

 

 Prova d’estanqueïtat 

 

Aquesta prova s’ha de realitzar per cada part de la instal·lació d’acord amb la 

pressió de servei a la qual ha de treballar, podent-se realitzar de manera 

completa o per trams i sempre abans d’ocultar, soterrar o encastar les 

canonades. 

 

La prova l’efectuarà l’empresa instal·ladora i es realitzarà amb aire o gas inert, 

estant prohibit l’ús de cap altres tipus de gas o líquid. L’empresa 

subministradora ha de comprovar d’estanqueïtat en deixar la instal·lació en 

disposició de servei, utilitzant aire o gas inert a la pressió de subministrament. 

 

En el cas que la prova no doni un resultat satisfactori, s’han de localitzar les 

fuites utilitzant detectors de gas, aigua escumosa o un producte similar, i s’ha 

de repetir la prova una vegada eliminades les fuites. 

 

 Altres 

 

A mes de les proves abans comentades es realitzarà una inspecció de les 

soldadures de forma visual. Per la posta en servei de la instal·lació, es tindrà 

precaució en evitar la mescla d’aire i gas compresos entre els límits de 

inflamabilitat, utilitzant-se per això les mesures mes adequades per a tal fi. 
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CONCLUSIONS 
 

 

 

 

Un cop finalitzat el projecte s’han d’analitzar els objectius que es van plantejar en el seu 

inici i comparar-los amb el resultat final. 

 

A l’inici del treball els objectius eren clars i semblaven més que viables, d’acord amb la 

tipologia de l’edificació a estudiar. Tot i això, a mesura que s’aprofundeix, es comencen a 

distingir d’entre aquests objectius quins són possibles i quins no. A nivell personal, crec 

fermament en la capacitat de treball individual de cada persona i en aquella frase tant recorrent 

“creure és poder”. Això no vol dir que realment hagi complert amb els objectiu que em vaig 

proposar d’un principi i encara menys amb el termini d’entrega, però no descarta que, tot i agafar 

un camí que no es considerava des d’un principi, els resultats no siguin positius. 

 

La primera i més gran conclusió que extrec d’aquest treball és la importància d’una bona 

estructuració del mateix. Si bé molts ens emocionem amb la oportunitat de destacar finalitzant 

els estudis superiors amb un gran projecte, aquesta emoció pot arribar a encegar-nos i fer-nos 

perdre els objectius primordials. I sentir-se perdut col·labora en la aparició de l’animadversió per 

allò en el que, d’un principi, hi creies profundament. 

 

Si miro enrere, aquesta és, sens dubte, la part que més lamento. 

 

Un cop t’acostes més al nucli de les instal·lacions, una es dóna compte que les que 

funcionen amb energies renovables i que, eficientment parlant destaquen de les altres, quasi 

sempre requereixen d’un cost d’inversió força més elevat i una complexitat d’execució major. 

Tot i que aparentment, la societat no impulsi a la col·laboració amb el medi ambient, potser 

hauríem de parar més atenció a les petites coses que puguin ajudar a donar un respir al planeta. 

Aquelles que no es veuen a simple vista però que sumades arriben a l’alçada de qualsevol 

projecte de gran envergadura. 

 

Si bé el que ens ocupa no és un gran projecte d’alta eficiència energètica, si que ha tingut 

en compte aspectes de domòtica i d’estalvi elèctric que arriben a disminuir considerablement el 

consum comú d’instal·lacions similars a curt termini, com són l’ús d’inductors com a sistema de 

climatització (que prescindeixen dels ventiladors individuals de cada aparell) i la instal·lació de 

detectors crepusculars i de presència. 

 

En propostes així es fa més evident que val la pena anar a disminuir el consum sense la 

necessitat d’una gran inversió que posteriorment es repeteixi amb tasques de manteniment més 

exclusives i complexes. 

 

De totes formes, serveix de ben poc els propòsits i les realitzacions de projectes amb 

aquestes intensions si la resta de les persones ni es qüestionen cap d’aquestes idees per caminar 

junts cap un futur millor. 
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ANNEX I. CÀLCULS. 
 

 

1. Càlcul i dimensionat de la instal·lació d’aigua freda 
 

1.1 Càlcul de la xarxa d’AF a l’interior del bany. 

 

 

 

 

La biblioteca està composta per una sola cambra humida (per tant, una sola clau de pas) 

que es divideix en dos banys: un bany mixt, que disposa de dos inodors de doble descàrrega, 2 

piques de lavabo i una font; i un bany accessible, que disposa d’un inodor de doble descàrrega i 

d’una pica de lavabo. 

 

Es disposa un punt de neteja per a la cambra contigua al bany mixt.  

 

Al bany mixt també s’hi instal·laran dos urinaris, però que, al disposar de sistema 

waterless, no es tenen en compte per al càlcul de l’apartat de lampisteria. 

 

Inodor amb cisterna 0,1 L/s 3 u. 

Lavabo 0,1 L/s 3 u. 

Font 0,05 L/s 1 u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideracions de simultaneïtat: 

 

a) Els set sanitaris NO funcionen al mateix temps.  

 

Inodor amb cisterna 0,1 L/s 1 0,1 L/s 

 Qh = 0,2 L/s Lavabo 0,1 L/s 1 0,1 L/s 

Font 0,05 L/s 0 - 

 

Per la tipologia d’edifici, l’ús del bany és baix, per aquest motiu només s’han considerat 

dos aparells sanitaris funcionant al mateix temps. 

 

b) S’aplica el coeficient de simultaneïtat 1 (K1). 

 

1

1
1




n
K  

(On n és el nombre d’aparells, 2) 

 

11 K  

 

sLsLQhTotal /2,0/2,01   

 

Velocitat de l’aigua a l’interior de la canonada. 

 

Per al càlcul de les dimensions de les canonades, és necessari conèixer la velocitat a la que 

circularà l’aigua. Per a la comoditat dels usuaris, és imprescindible una velocitat que provoqui 

poc soroll. S’opta per donar-li un valor de 0,7 m/s que, segons l’àbac de càlcul, està classificada 

de poc sorollosa. 

 

 

Pèrdua de càrrega, en mmca. 

 

Donada de forma directa amb l’àbac de càlcul, 40mmca. 

 

 

Diàmetre de càlcul. 

 

Introduïdes les dades anteriors, el resultat és un diàmetre nominal i interior de la canonada. 

En aquest cas, de 20mm. 

 

 

Cabal instantani mínim per a cada tipus d’aparell (CTE DB HS 4) 
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Diàmetre interior de la canonada. 

 

Serà com a mínim el valor del diàmetre nominal (de càlcul) i dependrà de les taules de 

dimensionat mínim del CTE, així com de les dimensions normalitzades. En aquest cas, Ø20mm 

és correcte. 

 

 

Diàmetre exterior de la canonada. 

 

El resultat de sumar-li el gruix de la canonada al diàmetre interior. En aquest cas, 22mm. 

 

 

Longitud de la canonada. 

 

La longitud total de la canonada és de 10,3m, tenint en compte que la clau de pas del quarto 

humit queda a 6,2m de la derivació al sanitari més allunyat d’un cantó i a 4,1m de l’altre. 

 

Material Tram Cabal K1 Cabal de càlcul V J ØCÀL ØINT ØEXT L 

Coure Rígid Únic 0,2 L/s 1 0,2 L/s 0,7 m/s 40mmca 20mm 20mm 22mm 10,3m 

 

 

Derivacions a aparells. 

 

Segons la taula inserida a continuació, el diàmetre per a la connexió de les canonades als 

aparells és de (12-14)mm. 
 

 

 
 

 

1.2. Càlcul del muntant i derivacions exteriors cap a cambra humida. 

 

Per al dimensionat del “muntant tram 1”, se li sumarà al cabal estimat de la cambra 

humida el consum del punt de neteja de la planta pis. A tal efecte, es proporcionen totes les 

dades del dimensionat: 

 

Es considera possible una simultaneïtat en l’ús dels aparells sanitaris i de la mànega de la 

planta pis per a la neteja de la coberta. 

 

1mmanegah QQQ   

 

sLsLsL /35,0/15,0/2,0   

 

Obtenint el cabal del muntant, 0,35L/s, es pot procedir al càlcul de les característiques 

restants. 

 

 

Velocitat de l’aigua a l’interior del muntant. 

 

Tal i com s’ha vist en el punt anterior, és necessari conèixer la velocitat a la que circularà 

l’aigua. Per a la comoditat dels usuaris, és imprescindible una velocitat que provoqui poc soroll.  

 

Si s’optés pel dimensionat d’un diàmetre interior igual al que s’ha obtingut durant el càlcul 

de la xarxa de distribució interior de la cambra humida, la velocitat de circulació seria una mica 

superior a 1 m/s, dins la classificació de poc sorollosa. D’altra banda, això implicaria una pèrdua 

de 100mmca. Per tal de millorar-ne l’eficiència i considerant possibles ampliacions futures (per 

exemple, més punts de consum per a neteja), la direcció es decanta per un diàmetre interior 

major, que proporciona una velocitat de 0,8 m/s, classificada de poc sorollosa. 

 

 

Pèrdua de càrrega, en mmca. 

 

Donada de forma directa amb l’àbac de càlcul, 30mmca. 

 

 

Diàmetre interior de la canonada. 

 

Per la justificació exposada a l’apartat de la velocitat, 26mm. 

 

 

Diàmetre exterior de la canonada. 

 

El resultat de sumar-li el gruix de la canonada al diàmetre interior. En aquest cas, 28mm. 

 

 

Longitud de la canonada. 
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La longitud total de la canonada és de 4m. 

 

Material Tram Cabal Cabal de càlcul V J ØCÀL ØINT ØEXT L 

Coure Rígid Muntant 0,35 L/s 0,35 L/s 0,8 m/s 30mmca 26mm 26mm 28mm 4m 

 

 

 

1.3. Càlcul dels trams restants fins a escomesa. 

 

Suposant una simultaneïtat encara major en la que inodor i lavabo, juntament amb la 

mànega de la planta pis i el punt de neteja de la planta baixa funcionen al mateix temps: 

 

TOTALnetejamanegah QQQQ   

sLsLsLsL /5,0/15,0/15,0/2,0   

 

Segons l’àbac, el dimensionat de la canonada amb diàmetre 26mm resulta: 

 

Material Tram Cabal Cabal de càlcul V J ØCÀL ØINT ØEXT L 

Coure 

Rígid 
A armari 0,5 L/s 0,5 L/s 1 m/s 50mmca 26mm 26mm 28mm 4m 

 

 

 
Esquema de principi de lampisteria 
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2. Càlcul i dimensionat d’evacuació d’aigües fecals. 
 

2.1. Xarxa de petita evacuació d’aigües residuals. 

 

2.1.1. Derivacions individuals. 

 

L’adjudicació de UDs 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: 

 

 

 
 

2.1.2. Sifons individuals. 

 

Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 

 

2.1.3. Ramals col·lectors. 

 

S’utilitzarà la taula següent pel dimensionat de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i 

la baixant segons el nombre màxim d’unitats de desguàs i al pendent del ramal col·lector. 

 

 
 

2.2. Baixants d’aigües residuals. 

 

El dimensionat de les baixants es farà d’acord amb la taula següent, on es fa correspondre 

el nombre de plantes de l’edifici amb el nombre màxim de UDs i el diàmetre que li correspondria 

a la baixant, coneixent que el diàmetre de la mateixa serà únic en tota la seva alçada i considerant 

també el màxim cabal que pot descarregar en la baixant des de cada ramal sense contrapressions 

en aquest.. 

 

 
 

2.3. Col·lectors horitzontals d’aigües residuals. 

 

Mitjançant l’ús de la taula següent, s’obté el diàmetre en funció del màxim nombre de UDs 

i de la pendent. 
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3. Càlcul i dimensionat de la xarxa d’aigües pluvials. 

3.1. Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials. 

 

El càlcul del dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials s’estableix en funció 

dels valors d’intensitat, duració i freqüència de la pluja del mapa d’intensitat pluviomètrica. 

 

A la ciutat de Barcelona li correspon la zona pluviomètrica B. Per aquesta zona i la isohieta 

50 Règim pluviomètric = 110mm/h. Per tant, f=1,1. 

 

 

 
 

 

3.2. Càlcul de canelons. 

 

El cabal màxim admissible dels canelons d’evacuació d’aigües pluvials de secció 

semicircular, en funció del diàmetre i la pendent, ve determinat per la taula següent. 

 

 
 

 

3.3. Càlcul de baixants. 

 

El diàmetre dels baixants corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per 

cada baixant d’aigües pluvials s’obtindrà de la següent taula: 

 

 
 

 

3.4. Càlcul de col·lectors. 

 

S’emprarà la taula següent que relaciona la superfície màxima projectada admissible amb 

el diàmetre i la pendent del col·lector. 
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3.5. Quadre resum. 

 

Per tal de facilitar-ne l’explicació, la següent taula mostra el resum del conjunt de cobertes, 

amb les corresponents pendents, superfícies, nombre de boneres i diàmetre nominal dels baixants 

de recollida. 

 

Coberta 
 

Sup. (m
2
) 

Valor aprox. 

Pendent 
 

Sup. Majorada 
 

Nº Boneres 
mínim 

Ø Baixant 

(mm) 
 

1 504,57 1% 555,03 1 cada 150m
2
 110 

2 62,05 1% 68,26 2 

110

 

3 62,05 1% 68,26 2 

4 29,00 1% 31,90 2 

5 29,00 1% 31,90 2 

6 29,00 1% 31,90 2 

7 10,12 1% 11,13 2 

8 10,12 1% 11,13 2 

9 10,12 1% 11,13 2 

 

 

3.6. Xarxa de ventilació. 

 

La xarxa de ventilació serveix, primàriament, com a protecció del segell hidràulic d’un 

sistema d’evacuació d’aigües fecals. 

 

                                                 

 Amb la suma de les superfícies majorades que serveix, el diàmetre del baixant podria ser de 90mm. Per tal 

d’homogeneïtzar i facilitar-ne l’evacuació de vàries cobertes de forma simultània, s’opta per una mesura major. 

Tal i com s’exposa en el punt 3.3.3.1 del DB HS Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació, 

s’hauran de disposar subsistemes de ventilació, tant per les xarxes d’aigües residuals con en les 

de pluvials. Es podran emprar subsistemes de ventilació primària, secundària, terciària i vàlvules 

d’aireació-ventilació. 

 

3.6.1. Ventilació primària. 

 

La ventilació primària tindrà el mateix diàmetre que la baixant de la que és prolongació. 

 

 

3.7. Bombeig i accessoris. 

3.7.1. Dimensionat d’arquetes. 

 

La taula següent conté les dimensions mínimes necessàries (Longitud i amplada mínimes) 

d’una arqueta segons el diàmetre del col·lector de sortida d’aquesta. 

 

 

3.7.2. Dimensionat del sistema de bombeig en planta soterrani. 

 

Per tal de garantir l’òptim funcionament de l’edifici, caldrà disposar d’un sistema de 

bombeig capaç d’evacuar les possibles acumulacions d’aigua que pugui tenir la sala de la planta 

soterrada destina a magatzem. Per al càlcul del dimensionat de la bomba, es suposarà l’existència 

d’aparells sanitaris mínims, com una pica de mans i una aigüera. 

 

Safareig 0,75 L/s 

Lavabo 0,75 L/s 

 
Cabal total d’aportació: 1,5 L/s. 

 

Segons CTE, el cabal de la bomba mínim ha de ser un 125% superior al cabal deportació: 

 

Qb = 3,375 L/. (Aprox. 3,5 L/s) 

 

Qb= 202,5 L/min. 

 

A tal efecte, es considera un sistema de bombeig compacte de SFA amb una bomba de 

1.500W, capaç d’evacuar, si s’escaigués, els aparells sanitaris descrits o equivalents. 

 

3.8. Memòria de càlcul. 

3.8.1. Càlcul de trams fecals. 

 

Arqueta de sortida a clavegueram [1] 
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Tram [1-2]. A incorporació de desguàs abocador. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector principal 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 2,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø150mm. 

 

Tram [2-3]. A incorporació de desguàs font/màquina. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector principal 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 1,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø150mm. 

 

Tram [3-4]. A incorporació de inodor accessible. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector principal 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 2,30 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø150mm. 

 

Tram [4-5]. A inodors. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector principal 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 0,50 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø150mm. 

 

Tram [5-6]. A sortida de sistema de bombeig. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Ramal 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 1,70 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50 o Ø110mm. 

 

Tram [4-7]. Tram inodor accessible. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Ramal 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 0,7 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [7-8]. A lavabo accessible. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Ramal 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 1,60 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial: 40mm 

 

Tram [2-9]. A peu de baixant. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Ramal. 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 1,50 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50mm. 

 

Tram [9-10]. Baixant tram PB. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Baixant. 

 Pendent: - 

 Longitud: 3,80 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50mm. 

 

Tram [10-11]. Baixant tram PP. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Baixant 

 Pendent: - 

 Longitud: 3,80 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50mm. 

 

Tram [11-12] Ventilació primària. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Ventilació de baixant 

 Pendent: - 

 Longitud:  
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 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50mm. 

 

Tram [10-13]. A bonera 1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 10,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excès amb 

 

Tram [13-14]. A bonera 2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 8,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50mm. 

 

Tram [14-15]. A bonera 3. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 5,50 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50mm. 

 

Tram [11-16]. A màquines de refrigeració. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent: 2% 

 Longitud: 3,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø50mm. 

 

 

3.8.2. Càlcul de trams pluvials. 

 

Arqueta de sortida a clavegueram [1] 

 

Tram [1-18]. A baixant. 

 

Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 10,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [18-19]. Baixant. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Baixant 

 Pendent:  

 Longitud: 8,50 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [19-20]. A coberta dreta 1-1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 2,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [20-21]. A coberta dreta 1-2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 4,20 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [21-22]. A coberta dreta 2-1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües residuals 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 0,55 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [22-23] A coberta dreta 2-2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  
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 Longitud: 4,20 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [23-24]. A coberta dreta 3-1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 0,55 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [24-25]. A coberta dreta 3-2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 4,20 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [19-26]. A Y. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 4,50 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [26-27]. A recollida coberta Nord 1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 4,00 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [26-28]. A coberta Nord 2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 0,50 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [28-29]. A coberta esquerra 1-1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 0,50 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [29-30]. A coberta esquerra 1-2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 4,20 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [30-31]. A coberta esquerra 2-1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 0,70 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [31-32]. A coberta esquerra 2-2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 4,10 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 

 

Tram [32-33]. A coberta esquerra 3-1. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 0,70 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 
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Tram [33-34]. A coberta esquerra 3-2. 

 
Dades de càlcul Tipus de xarxa: Xarxa d’aigües pluvials 

 Tipus de tram: Col·lector 

 Pendent:  

 Longitud: 4,10 

 Sèrie: PVC 

Diàmetre comercial per excés: Ø110mm. 
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4. Càlcul de la instal·lació de boques d’incendi 
equipades 
 

Per al càlcul de les boques d’incendi, es distingiran les quatre derivacions per cada BIE i el 

muntant vertical, recorregut del qual serà per pas d’instal·lacions habilitat per tal efecte al forat 

de l’ascensor,  amb cabal per als quatre elements d’extinció. 

 

De la mateixa manera que s’ha exposat a l’apartat de lampisteria, es donarà a conèixer: 

 

 El material del tub, 

 El cabal, 

 La velocitat de l’aigua a l’interior del tub, 

 La pèrdua de càrrega, 

 El diàmetre nominal i l’exterior i 

 La longitud de la canonada. 

 

 

4.1. Derivacions individuals a BIEs. 

 

La canonada serà realitzada d’acer negre. 

 

En aquest cas, la derivació individual per cada BIE portarà un cabal de 1,67L/s. 

 

Tenint el cabal, es recorre a l’àbac, de forma anàloga a la lampisteria. Un cop introduït el 

cabal, sabent que la seva velocitat ha d’entrar en la categoria de poc sorollosa, per comoditat 

dels usuaris, es mostren els resultats. 

 

Amb una velocitat d’1 m/s, s’obté un diàmetre de tub de 1½” amb una pèrdua de 

càrrega de 50mmca. 
 

 

4.2. Muntant. 

 

La canonada serà realitzada d’acer negre. 

 

Per tal de dimensionar-ne el diàmetre, cal suposar que dues boques d’incendi equipades 

funcionaran de forma simultània. Així, el cabal del muntant, encara que reparteix a 4 BIEs, serà 

de 3,33L/s. 

 

Tenint el cabal, es recorre a l’àbac, de la mateixa forma que s’ha procedit a l’apartat 

anterior. Un cop introduït el cabal, sabent que la seva velocitat ha d’entrar en la categoria de poc 

sorollosa, per comoditat dels usuaris, es mostren els resultats. 

 

Amb una velocitat d’1 m/s, s’obté un diàmetre de tub de 2½” amb una pèrdua de 

càrrega de 30mmca. 
 

 

4.3 De peu de muntant a clau de registre i escomesa. 

 

La canonada serà realitzada d’acer negre. 

 

Tots els trams són canonades horitzontals i conduiran la totalitat del cabal de 3,33L/s. 

 

Un cop introduït el cabal a l’àbac, sabent que la seva velocitat ha d’entrar en la categoria de 

poc sorollosa, per comoditat dels usuaris, es mostren els resultats. 

 

Amb una velocitat d’1 m/s, s’obté un diàmetre de tub de 2½” amb una pèrdua de 

càrrega de 30mmca. 
 

En un quadre resum s’exposen totes les dades obtingudes, així com la longitud en metres 

de cada tram. 

 

Tram Cabal (L/s) V (m/s) J (mmca) Ø nominal Ø Ext (mm) Long. (m) 

Escomesa 3,33 1,0 50 2½” 66,8 - 

C.R.–1 3,33 1,0 50 2½” 66,8 13,93 

1-2 1,67 1,1 30 1½” 41,8 17,74 

1-3 1,67 1,1 30 1½” 41,8 13,64 

1-4 (muntant) 3,33 1,0 50 2½” 66,8 6,46 

4-5 1,67 1,1 30 1½” 41,8 26,52 

4-6 1,67 1,1 30 1½” 41,8 18,56 
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5. Càlcul i dimensionat d’instal·lacions tèrmiques i 
ventilació 

 

5.1 Necessitats tèrmiques. Saunier Duval. 

 

 

A continuació s’adjunta el càlcul mitjançant el software de climatització de Saunier Duval. 

 

Per al dimensionat de la instal·lació s’han tingut en compte els següents criteris: 

 

 Zona d’ubicació: Barcelona. 

- Estiu. Tª EXT:  28,7ºC 

- Estiu. Tª INT:   21ºC 

- Hivern. Tª EXT:  1,2ºC 

- Hivern. Tª INT:  25ºC 

 El dimensionat s’ha realitzat tenint en compte que l’edifici està destinat a l’ús 

d’autoaprenentatge i docent i reuneix les següents característiques 

constructives: 

- Coef. Transmissió de murs amb aïllament:  0,6 Kcal/h m2  

- Coef. Transmissió de vidre Climalit doble: 2,9 Kcal/h m2 

- Coef. Envans interiors de ½ asta foradat:  1,2 Kcal/h m2  

- Coef. Sostres interiors sense aïllament:  1,58 Kcal/h m2  

- Coef. Sostres exteriors amb aïllament:  0,6 Kcal/h m2  

- Coef. Terres sense aïllament:    1,58 Kcal/h m2  

- Color mig de sostres exteriors. 

 L’orientació més desfavorable serà la façana sud. Donat que a l’estiu és on es 

notarà la màxima radiació solar i, al disposar d’un 75% de façana envidriada 

per optimitzar l’entrada de llum natural, serà on es concentraran les pèrdues 

energètiques. Per aquest motiu, s’ha dimensionat les unitats de producció 

en vers els resultats obtinguts a la Planta Baixa. 

 Es climatitzaran les següents zones, descomptant el serveis, el magatzem, el 

forat de l’ascensor i el pas d’instal·lacions: 

- Planta Baixa: 

 Superfície a climatitzar: 730 m2  

 Ocupació: 100 persones 

 1,1 Renovacions/h. 

- Planta Soterrani: 

 Superfície a climatitzar: 715 m2 

 Ocupació: 100 persones. 

 1,1 Renovacions/h 

- Planta Pis: 

 Superfície a climatitzar: 61 m2 

 Ocupació: 15 persones 

 1,8 Renovacions/h 

- Arxiu: 

 Superfície a climatitzar: 100 m2. 

 Ocupació: 2 persones 

 0,2 Renovacions/h. 

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts. 
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Les càrregues tèrmiques totals surten de: 

 72.854 Frig/h (84.510 W/h) a l’estiu 

 66.392 Kcal/h (77.014 W/h) a l’hivern 

 

El resultats de cabal d’aire de renovació són els següents: 

 6.570 m
3
/h 

 

Les recomanacions de càlcul que aporta el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques exigeix, 

pel cas que ens ocupa, una estimació de 12,5L/s, i en total resulten: 

 9.153 m
3
/h 

 

A efectes de càlcul d’instal·lació de retorn, ens quedem amb els resultats més restrictius per 

tal de garantir la qualitat de l’aire interior tal com demana el CTE. D’altra banda, l’aportació 

d’aire de renovació, provinent del climatitzador, a efectes de càlcul, s’ha predimensionat a partir 

de les dades del software de Saunier Duval i posteriorment s’han acabat d’adaptar les mesures 

dels conductes en funció de la quantitat final d’unitats inductores que s’han disposat a l’edifici.. 

 

 

S’han optat per escollir els següents sistemes de producció de calor (caldera) i fred (planta 

refrigeradora) 
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5.2. Unitat productora de fred 
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5.3. Unitat productora de calor 
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5.4. Dimensionat dels conductes d’aire. 

 

El dimensionat de conductes d’aire, tant d’impulsió com de retorn, s’ha portat a terme 

gràcies al software online gratuït que l’empresa Climaver posa a disposició dels usuaris, clients, 

professionals i estudiants. 

 

A continuació s’adjunta un quadre resum amb les mesures i pèrdues de càrrega per cada 

tram principal dels conductes i alguns de mostra per trams entre unitats d’inducció properes. 

Aquests últims es repeteixen per cada disposició en línia de les unitats terminals, per això només 

se’n annexen alguns de mostra. 

 

Per al càlcul de les mesures A i B dels conductes, no s’han tingut en compte les pèrdues de 

càrrega. Aquestes s’han calculat posteriorment utilitzant l’àbac de fregament que proporciona 

l’empresa Climaver dins la Guia Tècnica d’instal·lació dels productes Climaver NETO i 

Climaver ADPTA. 

 

Finalment, el software de Climaver, aconsella unes mesures específiques per cada cabal 

d’aire introduït. En el que ens ocupa, aquestes mesures donades han servit de guia per 

dimensionar finalment els conductes, tal com es mostra a les imatges a continuació. Algunes de 

les mesures proposades per Climaver s’han modificat lleugerament per tal d’homogeneïtzar la 

instal·lació i evitar canvis de alçades innecessàries. 

 

Tots aquests canvis no alteren en excés la relació entre costats del conducte que, en cap cas, 

s’acosten al límit de 1/4. 

 

Per les derivacions individuals a unitats terminals s’ha optat per emprar conductes flexibles 

circular amb una longitud màxima fixada en 1 m de llarg, ja que l’empresa aconsella no arribar 

al 1,4 m degut a les grans pèrdues de càrrega d’aquest tipus de conductes. Per aquest motiu es 

limita la seva utilització en unitats terminal que, en cap cas superen els 600mm de longitud, 

quedant dins de les toleràncies fixades pel fabricant. 

 

El diàmetre d’aquest conducte no serà superior al que contemplen els productes considerats 

unitats terminals (unitats inductores i reixes de retorn) exposats en les fitxes tècniques annexades 

en el present document. 
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I/R TRAM L (m) N.ut Q.ut 

Q 
(m3/h) 

Q 
(m3/s) A B Dh 

Pc 
(Pa/m) 

Imp IP 12 144 65 9.360 2,6 750 500 600,0 0,2 

Imp PBP1A 5 18 65 1.170 0,3 300 250 272,7 0,6 

Imp PBP1B 7 12 65 780 0,2 300 200 240,0 0,8 

Imp PBP1C 5 6 65 390 0,1 200 200 200,0 1,5 

Imp PBP2A 36 46 65 2.990 0,8 500 300 375,0 0,7 

Imp PBP2B 5 36 65 2.340 0,7 450 300 360,0 0,5 

Imp PBP2C 5 26 65 1.690 0,5 350 300 323,1 1,5 

Imp PBP2D 5 16 65 1.040 0,3 350 200 254,5 1,5 

Imp PSP1A 7 62 65 4.030 1,1 600 300 400,0 0,8 

Imp PSP1B 5 48 65 3.120 0,9 500 300 375,0 0,4 

Imp PSP1C 5 32 65 2.080 0,6 350 300 323,1 1,5 

Imp PSP1D 5 17 65 1.105 0,3 350 200 254,5 2 

Imp PSP2 10 8 65 520 0,1 200 200 200,0 0,9 

Imp PPP1 25 10 65 650 0,2 250 200 222,2 1,5 

Imp 01U 1,2 1 65 65 0,0 150 100 120,0 0 

Imp 02U 2,4 2 65 130 0,0 150 100 120,0 0 

Imp 03U 3,6 3 65 195 0,1 200 200 200,0 0,9 

Imp 04U 4,8 4 65 260 0,1 200 200 200,0 0,9 

Imp 05U 6 5 65 325 0,1 200 200 200,0 0,9 

Imp 06U 7,2 6 65 390 0,1 200 200 200,0 0,9 

Imp 07U 8,4 7 65 455 0,1 200 200 200,0 0,9 

Imp 08U 9,6 8 65 520 0,1 250 200 222,2 0,9 

Imp 09U 10,8 9 65 585 0,2 250 200 222,2 0,9 

Imp 10U 12 10 65 650 0,2 300 200 240,0 1,5 

Imp 11U 13,2 11 65 715 0,2 300 200 240,0 1,5 

Imp 12U 14,4 12 65 780 0,2 300 200 240,0 1,5 

Imp 13U 15,6 13 65 845 0,2 300 200 240,0 1,5 

Imp 14U 16,8 14 65 910 0,3 350 200 254,5 2 

Imp 15U 18 15 65 975 0,3 350 200 254,5 2 

Imp 16U 19,2 16 65 1.040 0,3 350 200 254,5 2 

          
  

    
 

  

Ret RP 12 20 600 12.000 3,3 800 500 615,4 0,3 

Ret PSP 8 9 600 5.400 1,5 650 350 455,0 0,4 

Ret PBP 4 9 600 5.400 1,5 650 350 455,0 0,4 

Ret PPP 4 2 600 1.200 0,3 300 250 272,7 2 

Ret 01U 4 1 600 600 0,2 200 200 200,0 1,5 

Ret 02U 8 2 600 1.200 0,3 300 250 272,7 2 

Ret 03U 12 3 600 1.800 0,5 300 300 300,0 1 

Ret 04U 16 4 600 2.400 0,7 350 300 323,1 1,5 
 

TCL – 01. Taula resum del dimensionat de conductes d’aire. 
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Per tal de poder utilitzar l’àbac de pèrdues de càrrega de Climaver, abans s’ha de calcular 

l’equivalència de tub rectangular a un diàmetre circular. Aquesta equivalència es pot trobar 

recorrent a la fórmula del diàmetre hidràulic, que s’utilitza en hidràulica quan es mouen fluids a 

través d’un canal o tubs no circulars. Si bé, l’aire és un fluid també, el resultat ens pot orientar i 

ajudar a ajustar els paràmetres de càlcul. 

 

BA

BA

BA

BA
Dh











2

)(2

4
 

 

On:  Dh és el diàmetre hidràulic 

 A és un costat del rectangle 

 B és l’altre costat del rectangle 

 

Per el cas especial d’una secció quadrada, el diàmetre serà la longitud del costat. 

 

D’aquesta mateixa fórmula parteix l’àbac adjunt que s’ha emprat per els càlculs d’aquesta 

instal·lació. 

 

 

 

TCLI – 02. Taula d’equivalències de diàmetres circulars amb conductes rectangulars 
 

 

 

 

TCLI – 03. Gràfic de fregament dels productes Climaver NETO, Climaver Plus-R i Climaver ADPTA. 

Introduïts el diàmetre equivalent del conductes en mm I la velocitat d’aire en m/s, s’obtè la pèrdua de 

càrrega unitària en Pa/m 
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TRAM PRINCIPAL D’IMPULSIÓ 

 

 
 

 

 

TRAM PS 1-A (IMPULSIÓ) 
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TRAM PS 1-B (IMPULSIÓ) 

 

 
 

TRAM PS 1-C (IMPULSIÓ) 
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TRAM PS 1-D (IMPULSIÓ) 

 

 
 

 

TRAM PS 2 (IMPULSIÓ) 
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TRAM PB 1-A (IMPULSIÓ) 

 

 
 

 

TRAM PB 1-B (IMPULSIÓ) 
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TRAM PB 1-C (IMPULSIÓ) 

 

 
 

 

TRAM PB 2-A (IMPULSIÓ) 
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TRAM PB 2-B (IMPULSIÓ) 

 

 
 

 

TRAM PB 2-C (IMPULSIÓ) 
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TRAM PB 2-D (IMPULSIÓ) 

 

 
 

 

TRAM PRINCIPAL (RETORN) 
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TRAM PB I PS (RETORN) 
 

 
 

 

TRAM P1 (RETORN) 
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5.5. Dimensionat de les canonades d’aigua. 

 

Les canonades es calculen de forma que la pèrdua de càrrega en trams rectes sigui inferior 

a 100mmca/m, sense sobrepassar l’1,2m/s (silenciós) en trams que recorrin per locals amb 

usuaris.  

 

El dimensionat i la predisposició de les canonades es realitza de forma que la diferència 

entre els valors extrems de la pressió diferencial en l’escomesa dels diferents aparells alimentats 

per una mateixa bomba no sigui superior al 15% del valor mig dels mateixos, segons ITE 03.7. 

 

Per tal d’assegurar una correcta circulació del fluid tèrmic per la totalitat de la instal·lació, 

amb els seus corresponents cabals i velocitats, les canonades de conducció del fluid es 

dimensionaran en funció del cabal (potència) a transportar i velocitats admeses en el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques dels edificis, utilitzant els àbacs de càlcul. 

 

518,4 





P

Tcp

P
Q  

 

On:  P és la potència a transportar 

  Cp és la capacitat calorífica de l’aigua (4,18 KJ/Kg K) 

  ∆T és l’increment de temperatura 

 

El seu traçat s’ha realitzat segons la geometria, adaptant-se a ñes línies estructurals de 

l’edifici i les corbes tenen un radi mínim de curvatura de cinc vegades els tubs a curvar. En el 

seu sentit, es prestarà especial atenció en aconseguir una petita pendent, en busca dels punts alts, 

on s’instal·laran purgues a fi de facilitar l’eliminació de l’aire. 

 

La taula resultant de les canonades dels circuit és la següent: 

 
Tram aparells l/s m3/h Diam (") Diam (mm) v (m/s) J (mmca) 

TPB gen 64 3,062201 11,02392 2 1/2" 63,5 0,966933 18 

TPB01 30 1,435407 5,167464 2" 50,8 0,708203 13 

TPB02 34 1,626794 5,856459 2" 50,8 0,80263 15 

TPS01 46 2,200957 7,923445 2 1/2" 63,5 0,694983 10 

TPS02 24 1,148325 4,133971 1 1/2" 38,1 1,007222 30 

TPS03 8 0,382775 1,37799 1 1/4" 31,75 0,483466 13 

TP1 8 0,382775 1,37799 1 1/4" 31,75 0,483466 13 
 

 

(NOTA: Es veuen representats els valors dels trams principals i el d’un tram individual per 

el circuit d’impulsió. El de retorn tindrà les mateixes dimensions) 

 

A continuació s’annexa l’abac utilitzat per aquests càlculs. 
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8. Càlcul de la instal·lació d’enllumenat 
 

 

Per al càlcul de la instal·lació d’enllumenat s’ha fet ús del sotware Dialux de l’empresa 

DIAL, tenint en compte les següent premisses: 

 

 

8.1 Enllumenat general 

 

Segons la Norma UNE referent a la il·luminació dels espais interiors, els nivells mitjos de 

luminància mínims han de ser: 

 

Passadissos i zones de circulació 150 lux 

Zones de lectura i estudi 500 lux 

Serveis, arxiu i sala tècnica 200 lux 

Despatxos 500 lux 

 

 

Per totes sales diàfanes de lectura i estudi es comprova la necessitat d’instal·lar un sistema 

per tal de realitzar l’aprofitament de llum natural. Aquest sistema consisteix en la col·locació per 

cada estança afectada, d’un interruptor amb sensor crepuscular. Aquest interruptor actuarà 

sobre les llumeneres que hi ha a menys de  tres metres de la façana i realitzarà la tasca d’habilitar 

o no l’encesa de la corresponent línia de façana.  

 

Pels despatxos i sales petites de lectura i estudi i els serveis, s’instal·larà un sistema de 

detecció de moviment, per tal d’encendre les línies de lluminària corresponent quan es 

comprovi la presència d’usuaris. 

 

 

8.2 Enllumenat d’emergència 

 

L’edifici disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència mitjançant 

equips amb bateria incorporada. Aquest equips entraran en funcionament quan es produeixi 

qualsevol falla de tensió de xarxa o quan la tensió baixi per sota del 70% del seu valor nominal i 

tindran una autonomia de 1 hora com a mínim. Aquests equips proporcionaran una 

il·luminació de 1 lux, com a mínim, al nivell del sòl en els recorreguts d’emergència, i una 

il·luminació de 5 lux, com a mínim, en els punts on hi estiguin situats els equips de la 

instal·lació contra incendis que exigeixin utilització manual, i en el quadres de distribució de 

l’enllumenat.  

 

Les llumeneres d’emergència es situaran a almenys a 2m per sobre del nivell del terra i es 

disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar un perill 

potencial o emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim en el següent punts: 

 Portes existents en els recorregut d’evacuació 

 Escales, a mode que cada tram rebi llum directa 

 En qualsevol altre canvi de nivell 

 En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 

 

La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals 

indicatives del mitjans manuals de protecció contra incendis i de primers auxilis, cumpliran amb 

els següent requisits: 

 La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser 

d’almenys de 2cd/m
2
 en totes les direccions de visió importants. 

 La relació de la luminància màxima i la mínima dins del color blanc o de 

seguretat no pot ser major que 10:1, havent d’evitar variacions importants 

entre els punts adjacents. 

 La relació entre la luminància blanca i la luminància Lcolor>10 no serà 

menor que 5:1 ni major que 15:1. 

 Les senyals de seguretat han d’estar il·luminads almenys al 50% de la 

il·luminació requerida, al cap de 5s i al 100% al cap de 60. 

 

A continuació s’annexen els resultats del càlcul més significatius per superfícies de càlcul 

del programa Dialux, que ha donat segons una escena nocturna amb l’encesa total de les llums 

d’enllumenat general. 

 

Els resultats del càlcul d’escenes d’emergència vénen en els següents annexes. 
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PLANTA SOTERRANI 

 

 
 

 

PLANTA BAIXA 
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SALA ARXIU 

 

 
 

 

 

 

SALA REPROGRAFIA 

 

 
 

 

 



135 
  Projecte executiu d’instal·lacions d’una biblioteca 

 

Taules de la dreta de la PLANTA PIS 

 

 
 

 

Taules Individuals PLANTA PIS 
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Passadís PLANTA PIS 

 

 
 

 

LLUMENERES EMPRADES 
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7. Càlcul de la instal·lació elèctrica 
 

Per el procediment del càlcul de la instal·lació elèctrica s’han seguit les especificacion 

donades per el Reglament de Baixa Tensió, procedint al càlcul de la previsió de càrregues (tal 

com s’especifica en el ITC-BT 10) simultaneïjant les potències de la següent forma: 

 

 Ks = 1 per el motor de consum més potent 

 Ks = 0,75 per el el segon. 

 Ks = 0,6  per els següents. 

 

S’ha considerat la màquina de refrigeració com el motor més potent, el climatitzador el 

segon i l’ascensor el tercer. 

 

 

TELE – 01. Taula Factors d’arrencada. RBTE 
 

Al tractar-se d’un edifici de pública concurrència, el Reglament no exigeix límits en quant 

a la potència a contractar. És per tant, que la potència total a contractar resulta de la suma de 

totes les potències de cada un dels circuits amb els corresponents factors de simultaneïtat. 

 

En la pràctica per a instal·lacions de baixa tensió, tant interiors com d’enllaç, és admissible 

despreciar l’efecte pell i l’efecte proximitat, així com treballar amb l’invers de la resistivitat que 

es denomina conductivitat. 

 

Per aquest motiu, i per tal de simplificar els càlculs, s’han dividit les línies elèctriques 

segons els circuit que s’han considerat adients i s’ha procedit al càlcul de la caiguda de tensió per 

cada un dels circuits, per la que la Normativa determina que com a màxim seran de: 

 e < 5% per circuit de força. 

 e < 3% per circuits d’il·luminació.. 

 

Calculades seguint les fórmules de caiguda de tensió: 

 

Per línies monofàsiques 

 






SU

LP
e

2
 

 

Per línies trifàsiques: 

 






SU

LP
e  

 

 
On:   P és la potència 

  U és la tensió del circuit (230 V monofàsic i 400 en trifàsic) 

  γ és la conductivitat en m/Ω mm
2
. (s’estableix el valor 56 del coure) 

 

Les seccions dels cables de cada un dels circuit s’han dimensionat seguin els valors donats 

per les taules del Reglament: 

 

 

TELE-02. Taula de seccions segons tipus d’aïllament. 
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TELE-03. Taula de seccions segons intensitats admissibles i número de conductors en càrrega i naturalesa 

de l’aïllament.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint les últimes preescripcions s’obté els quadres resum següents: 

 

Per circuits de força: 

 

Descripció P (w) T (v) I (A) S (mm2) L (m) e % e 

PS Repro/mag 4.800 230 24,55 6,0 25 3,11 1,35 

PS Despatx 2.400 230 12,28 2,5 25 3,73 1,62 

PS Aules 01 2.400 230 12,28 2,5 31 4,62 2,01 

PS Aules 02 INF 4.800 230 24,55 6,0 36 4,47 1,94 

PS Gral ESQ 2.400 230 12,28 2,5 29 4,32 1,88 

PS Gral IND 01 2.400 230 12,28 2,5 55 8,20 3,56 

PS Gral IND 02 2.400 230 12,28 2,5 55 8,20 3,56 

PS Gral Taules 2.400 230 12,28 2,5 47 7,01 3,05 

PS Gral IND 03 4.800 230 24,55 6,0 31 3,85 1,67 

PS Arxiu 2.400 230 12,28 2,5 31 4,62 2,01 

PS Taulell 2.400 230 12,28 2,5 25 3,73 1,62 

Bombeig Fecals 1.500 230 7,67 1,5 25 3,88 1,69 

Banys 3.000 230 15,35 2,5 20 3,73 1,62 

Bany Accessible 1.000 230 5,12 1,5 17 1,76 0,77 

Despatx 2.400 230 12,28 2,5 25 3,73 1,62 

PB Sales 2.400 230 12,28 2,5 31 4,62 2,01 

PB Gral ESQ 2.400 230 12,28 2,5 31 4,62 2,01 

PB Balcó Individuals 1 2.400 230 12,28 2,5 42 6,26 2,72 

PB Balcó Individuals 2 2.400 230 12,28 2,5 37 5,52 2,40 

PB Balcó Individuals 3 2.400 230 12,28 2,5 47 7,01 3,05 

PB Balcó Individuals 4 2.400 230 12,28 2,5 37 5,52 2,40 

PB Gral Taules 1 2.400 230 12,28 2,5 52 7,75 3,37 

PB Gral Taules 2 2.400 230 12,28 2,5 51 7,60 3,31 

PB Taulell 2.400 230 12,28 2,5 43 6,41 2,79 

PB Cercle 1 2.400 230 12,28 2,5 18 2,68 1,17 

PB Gral Taules 3 2.400 230 12,28 2,5 21 3,13 1,36 

PB Cercle 2 2.400 230 12,28 2,5 25 3,73 1,62 

PB Gral IND 4.800 230 24,55 6,0 14 1,74 0,76 

P1 Gral 2.400 230 12,28 2,5 12 1,79 0,78 

Planta Refrigeradora 90.000 400 152,83 70,0 13 1,49 0,37 

Climatitzador 27.500 400 46,70 10,0 14 3,44 0,86 

Bombes Fred 2.000 230 10,23 2,5 20 2,48 1,08 

Bombes Calor 2.000 230 10,23 2,5 21 2,61 1,13 

Control de Clima 500 230 2,56 1,5 22 1,14 0,50 

Motor ASCENSOR 8.000 400 13,58 2,5 23 6,57 1,64 

Motor ventilador 180 230 0,92 1,5 14 0,26 0,11 

ContraIncendis 1.000 230 5,12 1,5 15 1,55 0,68 
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Per circuits d’enllumenat: 

 

Codi Codi PT(W) T (v) I (A) S (mm2) L (m) e % e 

EPS01 PS Gral Z1 648,00 230 3,31 1,5 50 3,4 1,5 

EPS02 PS Gral Z2 648,00 230 3,31 1,5 45 3,0 1,3 

EPS03 PS Gral Z3 648,00 230 3,31 1,5 40 2,7 1,2 

EPS04 PS Sales 1 216,00 230 1,10 1,5 35 0,8 0,3 

EPS05 PS Sales 2 216,00 230 1,10 1,5 30 0,7 0,3 

EPS06 PS Sales 3 144,00 230 0,74 1,5 25 0,4 0,2 

EPS07 PS Magatzem 144,00 230 0,74 1,5 20 0,3 0,1 

EPS08 Repro/Hall 160,00 230 0,82 1,5 25 0,4 0,2 

EPS09 Rpero/Hall 160,00 230 0,82 1,5 25 0,4 0,2 

EPS10 Arxiu 468,00 230 2,39 1,5 35 1,7 0,7 

EPB01 PB Gral Z1 720,00 230 3,68 1,5 47 3,5 1,5 

EPB02 PB Gral Z2 648,00 230 3,31 1,5 42 2,8 1,2 

EPB03 PB Gral Z3 432,00 230 2,21 1,5 37 1,7 0,7 

EPB04 PB Gral Z4 432,00 230 2,21 1,5 35 1,6 0,7 

EPB05 PB Sales 1 216,00 230 1,10 1,5 32 0,7 0,3 

EPB06 PB Sales 2 144,00 230 0,74 1,5 27 0,4 0,2 

EPB07 PB Despatx 144,00 230 0,74 1,5 17 0,3 0,1 

EPB08 Banys 140,00 230 0,72 1,5 22 0,3 0,1 

EPB09 Bany Accessible 28,00 230 0,14 1,5 18 0,1 0,0 

EPB10 Cambra neteja 28,00 230 0,14 1,5 20 0,1 0,0 

EPB11 Hall 1 144,00 230 0,74 1,5 30 0,4 0,2 

EPB12 Hall 2 144,00 230 0,74 1,5 30 0,4 0,2 

EPB13 Copes 210,00 230 1,07 1,5 43 0,9 0,4 

EPB14 Crepusculars 648,00 230 3,31 1,5 47 3,2 1,4 

EP101 P1 Gral TOT 414,00 230 2,12 1,5 13 0,6 0,2 

EP107 Sala Tècnica 432,00 230 2,21 1,5 18 0,8 0,3 

EP108 Sala Tècnica 2 108,00 230 0,55 1,5 19 0,2 0,1 

EEME01 Enllumenat EME 01 117,00 230 0,60 1,5 55 0,7 0,3 

EEME02 Enllumenat EME 02 99,00 230 0,51 1,5 55 0,6 0,2 

ASC01 Enllumenat ASC 144,00 230 0,74 1,5 56 0,8 0,4 

ASC02 Enllumenat ASC 2 144,00 230 0,74 1,5 57 0,8 0,4 
 

 

Segons el dimensionat del circuit d’emergència, que abasteix al subquadre ascensor i 

contra incendis i seguretat, s’ha optat per l’elecció d’un grup electrògen de la caas Electramolins, 

adjuntat en els següents apartats de l’annex. 
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8. Càlcul de la instal·lació de gas 
 

Es disposa d’un únic aparell de gas: una caldera Talya Green System de condensació d’alt 

rendiment de 85 kW. 

 

 

Es determina el cabal nominal segons els següents supòsits: 

 Potència:   85kW 

 Rendiment:  97% 

 Subministre a BP 

 

Despesa calorífica (GC) = Potència / Rendiment 

 

PCS

GC
Qn   

 

Poder calorífic superior del gas, donat per la Cia,  (PCS) = 11kWh/m
3
 

 

Per tant; 

hm
mkWh

kW
Qn /966,7

/11

63,87
33

  

 

 

Càlcul del cabal màxim de simultaneïtat 

 

2

... NDC
BAQsi


  

 

On A i B són els cabals dels aparells de més consum. Ja que en cas que ens ocupa, només 

tenim un aparell el Qsi=Qn 

 

 

Càlcul de la longitud equivalent de la instal·lació 

 

Per simplificar els càlculs de la pèrdua de càrrega deguda als accessoris de la ramificació 

(colzes, vàlvules, etc.) és habitual considerar una longitud equivalent igual a la real més un 

increment del 20%. 

 

Le = 1,2 · 38 = 45,6m 

 

 

Mètode de càlcul de la pèrdua  

 

Utilitzarem la fórmula de Renouard lineal (vàlida per P≤100 mbar) 

 

82,482,123200)(  DQLedrmbarP  

 

On:   ∆P és la diferència de pressió entre l’inici i final del tram (mbar) 

  Dr és la densitat relativa del gas 

  Le és la longitud equivalent del tram (m) 

  Q és el cabal (m
3
(s)/h) 

  D és el diàmetre interior de la canonada (mm) 

 

Per la velocitat màxima del gas dins del tram de canonada s’aplica: 

 
21354)/(   DPQsmV  

 

On:   V és la velocitat (m/s) 

  Q és el cabal (m
3
(s)/h) 

  P és la pressió absoluta (bar) 

  D és el diàmetre interior (mm) 

 

 

Pèrdua de càrrega admesa 

 

Segons el manual d’instal·lacions receptores de Gas Natural Fitxa 4.2, el gas de la 

instal·lació que ens ocupa correspon a “Instal·lacions Receptores en locals destinats a usos 

col·lectius o comercials connectats a xarxes de baixa tensió”. 

 

El tram que es considera per el càlcul és el tram C-D. I els paràmetres són: 

 

P.mín a la sortida del punt C = 16,6 mbar 

 

∆Pmàx = 1mbar 

 
(Perquè utilitzem un comptador G-4 amb capacitat inferior a G-6. G-4 és vàlid de 6 a 10 m

3
/h). 

 

 

Determinació diàmetre interior conducció 

 

82,4

1

82,123200














P

QLedr
D  

 

Substituint valors i tenint en compta que la densitat relativa del gas Natural és dr = 0,062. 

Ens dóna un valor de: 

 

mmD 2465,35
1

966,76,45062,023200 82,4

1

82,1








 
  

 

El diàmetre comercial immediatament superior és 37,5mm.  

 

Ara, amb aquest diàmetre és recalcula la pèrdua de càrrega i velocitat del gas. 

 

74177,05,37966,76,45062,023200)( 82,482,1  mbarP  



142 
  Projecte executiu d’instal·lacions d’una biblioteca 

 

La velocitat del gas, 

 
21354)/(   DPabsQsmV  

 

De càrrega real que s’acaba de calcular és 0,742 i, per tant, la pressió a la part final del tram 

serà la diferència. 

 

Pfinal = 16,6 – 0,742 = 15,858 mbar 

 

Per calcular la velocitat del gas necessitem la pressió absoluta al final del tram que és igual 

a la pressió relativa sumada a la pressió de referència (1,01325 bar) 

 

O sigui, 

 

barPabs 029108,101325,1
1000

858,15
  

 

Es calcula la velocitat del gas 

 

9486,15,37029108,1966,7354)/( 21  smV  

 

El valor ja és correcte, ja que la velocitat és més petita que 20m/s, donada per el manual 

pràctic de Gas Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II. ALTRES DOCUMENTS. 
 

 

Finalment, s’adjunta a continuació documentació variada que ha estat emprada per la 

redacció del projecte. 
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