
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS 

ESCOLA DE MÚSICA BADIA DEL VALLÈS 

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, S/N 

08214 BADIA DEL VALLÈS, BARCELONA 
 

 

 

  Sol·licitant:  Ajuntament de Badia del Vallès 

       
   Febrer de 2021 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  2 de 129 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  3 de 129 

ÍNDEX DEL PROJECTE 

 

A. INTRODUCCIÓ .......................................................................................................... 5 

 
A.1. OBJECTE DEL PROJECTE ................................................................................... 6 

A.2. SOL·LICITANT ........................................................................................................ 6 

A.3. EMPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ........................................................ 6 

A.4. SITUACIÓ ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS ................................................... 6 

A.5. DADES DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ...................................................... 6 

A.6. ABAST DEL PROJECTE ........................................................................................ 6 

A.7. ENGINYERIA REDACTORA DE LA MEMÒRIA ..................................................... 6 

A.8. TÈCNIC RESPONSABLE DEL PROJECTE ........................................................... 7 

 
B. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ......................................................................................... 8 

 
B.1. TELECOMUNICACIONS. ........................................................................................ 9 

B.2. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. ........................................................................... 10 

B.2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. .................................................................................... 10 

B.2.2. SISTEMA VRV. .................................................................................................... 10 

B.2.3. SISTEMA MULTI SPLIT. ...................................................................................... 11 

B.2.4. CANONADES FRIGORÍFIQUES. ......................................................................... 11 

B.2.5. SISTEMA DE VENTILACIÓ. ................................................................................ 12 

B.2.6. CONDUCTES DE CLIMA I VENTILACIÓ. ............................................................ 12 

B.2.7. EXIGÈNCIA BÀSICA HE2 RENDIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES. .... 13 

B.2.8. EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE. ............................................................. 13 

B.2.9. EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. ........................................................ 15 

B.2.10. EXIGÈNCIA DE SEGURETAT. .......................................................................... 19 

B.3. ELECTRICITAT I ENLLUMENAT. .......................................................................... 20 

B.3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. .................................................................................... 20 

B.3.2. PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS. ...................... 20 

B.3.3. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES. ............................................. 20 

B.3.4. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. .......................................... 20 

B.3.5. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS. ........................................................ 20 

B.3.6. CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA. ............................................................. 21 

B.3.7. DERIVACIÓ INDIVIDUAL. ................................................................................... 21 

B.3.8. ARMARIS ELÈCTRICS. ....................................................................................... 21 

B.3.9. CONDUCTORS I CANALITZACIONS INTERIORS. ............................................ 22 

B.3.10. CONDUCTORS I CANALITZACIONS EXTERIORS. ......................................... 22 

B.3.11. CANALITZACIONS SOTERRADES. ................................................................. 22 

B.3.12. EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ ................................................................................. 23 

B.3.12.1. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA ................................................................... 23 

B.3.12.2. EXIGÈNCIA BÀSICA HE 3: CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS 
D'IL·LUMINACIÓ .............................................................................................. 24 

B.3.12.3. EXIGÈNCIA BÀSICA SUA 4: SEGURETAT ENFRONT DEL RISC 
CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA ................................................. 27 

B.3.13. PRESES DE CORRENT I MECANISMES.......................................................... 28 

B.3.14. COMPENSACIÓ D’ENERGIA REACTIVA ......................................................... 28 

B.4. FONTANERIA. ........................................................................................................ 29 

B.4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. .................................................................................... 29 

B.4.2. CRITERIS DE CÀLCUL. ...................................................................................... 29 

B.4.3. RESULTATS I COMPROVACIONS. .................................................................... 32 

B.5. SANEJAMENT. ....................................................................................................... 34 

B.5.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. .................................................................................... 34 

B.5.2. CRITERIS DE CÀLCUL. ...................................................................................... 34 

B.5.3. RESULTATS. ....................................................................................................... 36 

B.5.4. COMPROVACIONS. ............................................................................................ 37 

B.6. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ........................................................................ 38 

B.6.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. .................................................................................... 38 

B.6.2. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ. ........................................... 38 

B.6.3. DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI. .............. 38 

B.7. ESTUDI ACÚSTIC. ................................................................................................. 39 

B.7.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. .................................................................................... 39 

 
C. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ...................................................................... 42 

 
C.1. TELECOMUNICACIONS ........................................................................................ 43 

C.1.1. NORMES I REGLAMENTS .................................................................................. 43 

C.1.2. CABLEJAT DE FIBRA ÓPTICA .......................................................................... 43 

C.1.3. CABLEJAT DE PARELLS TRENATS ................................................................. 43 

C.1.4. CABLEJAT COAXIAL ......................................................................................... 44 

C.1.4. PROVES I POSADA EN SERVEI ........................................................................ 44 

C.2. CLIMA I VENTILACIÓ ............................................................................................ 45 

C.2.1. NORMES I REGLAMENTS .................................................................................. 45 

C.2.2. EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED Y CALOR .................................................. 45 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  4 de 129 

C.2.3. CANONADES FRIGORÍFIQUES .......................................................................... 45 

C.2.4. SUPORTS INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA .......................................................... 46 

C.2.5. AÏLLAMENTS ...................................................................................................... 46 

C.2.6. RECUPERADORS DE CALOR ............................................................................ 46 

C.2.7. CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL .................................... 47 

C.2.8. UNITATS TERMINALS ........................................................................................ 48 

C.2.9. DELS COMPONENTS.......................................................................................... 48 

C.2.10. GARANTIES ...................................................................................................... 49 

C.2.11. INSPECCIÓ I ASSAIG ....................................................................................... 49 

C.2.11.1. EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS ..................................................................... 49 

C.2.11.2. SISTEMES DE VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE ................................ 50 

C.2.11.3. UNITATS DE VENTILACIÓ ............................................................................. 50 

C.2.11.4. CANONADES DE REFRIGERANT ................................................................. 50 

C.2.11.5. XARXA DE CONDUCTES D'AIRE .................................................................. 52 

C.2.12. MANTENIMENT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ............................................. 52 

C.3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .................................................................................. 54 

C.3.1. NORMES I REGLAMENTS .................................................................................. 54 

C.3.2. CANALITZACIONS SOTERRADES .................................................................... 54 

C.3.2.1. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ........................................................................... 54 

C.3.2.2. APERTURA DE RASES .................................................................................... 54 

C.3.2.3. TUBS PER A CANALITZACIONS SOTERRADES ........................................... 55 

C.3.3. ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ ............................................... 55 

C.3.4. TUBS PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR ............................................................ 55 

C.3.5. CABLES DE POTÈNCIA ...................................................................................... 56 

C.3.6. SAFATES PORTACABLES. ............................................................................. 56 

C.3.7. LLUMINÀRIES ..................................................................................................... 57 

C.3.8. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS ......................................................... 58 

C.3.9. POSADA A TERRA ............................................................................................. 58 

C.3.10. MECANISMES I PRESES DE CORRENT .......................................................... 58 

C.3.11. BATERIES AUTOMÀTIQUES DE CONDENSADORS ....................................... 59 

C.3.12. GARANTIES ...................................................................................................... 59 

C.3.13. INSPECCIÓ I ASSAJOS .................................................................................... 59 

C.3.14. EXECUCIÓ DELS TREBALLS ........................................................................... 61 

C.3.15. CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ .................................................................... 61 

C.3.16. LLIBRE DE MANTENIMENT .............................................................................. 62 

C.4. FONTANERIA ......................................................................................................... 63 

C.4.1. CONDICIONS GENERALS .................................................................................. 63 

C.4.2. SISTEMA D’ABASTAMENT ................................................................................ 63 

C.4.3. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITARIA ................................................................ 65 

C.4.4. APARELLS SANITARIS ...................................................................................... 66 

C.5. SANEJAMENT ........................................................................................................ 68 

C.5.1. CONDICIONS GENERALS .................................................................................. 68 

C.5.2. CANONADES DE SANEJAMENT ....................................................................... 68 

C.6. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ......................................................................... 69 

C.6.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ ................................................................................ 69 

C.6.2. EXTINTORS ......................................................................................................... 69 

 
D. CÀLCULS JUSTIFICATIUS ....................................................................................... 70 

 
D.1 DISSENY I DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS ......................................... 71 

D.1.1 CÀLCULS ELÈCTRICS ........................................................................................ 71 

D.1.2 CÀLCULS DE CLIMATITZACIÓ ........................................................................... 72 

D.1.3 ESTUDI ACÚSTIC ................................................................................................ 91 

D.1.3.1 AÏLLAMENT ACÚSTIC ...................................................................................... 91 

D.1.3.2 COMPLIMENT CTE-DB-HR ............................................................................... 111 

 
E. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ........................................................................... 118 

 
E.1 OBJECTE DE L’ESTUDI ......................................................................................... 119 

E.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA OBRA. ..................................................................... 119 

E.3 PRIMERS AUXILIS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ................................................... 119 

E.4 MAQUINÀRIA D’OBRA ........................................................................................... 120 

E.5 MITJANS AUXILIARS .............................................................................................. 120 

E.6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ................................................................................... 120 

E.7 SEGURETAT APLICADA A LES FASES D’OBRA ................................................. 120 

E.8 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ ................................................................ 124 

 
F. PLANNING D’EXECUCIÓ .......................................................................................... 126 

 
G. CÀLCULS ELÈCTRICS ............................................................................................. 127 

 
H. ESTUDI LUMÍNIC ...................................................................................................... 128 

 
G. PLÀNOLS .................................................................................................................. 129 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  5 de 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. INTRODUCCIÓ 
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A.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El projecte que es presenta a continuació té per objectiu definir les parts que composen la 

instal·lació, i justificar les condicions tècniques i econòmiques d’execució, de característiques 

normalitzades, per a dur a terme les instal·lacions corresponents a una Escola de Música, en el 

terme municipal de Badia del Vallès. 

 

 

 

A.2. SOL·LICITANT 

 

El sol·licitant d’aquest projecte es el titular de les instal·lacions que ens afecten:  

 

 Titular:   Ajuntament de Badia del Vallès 

 

 Codi identificació fiscal:  P0831200A 

 

 El domicili social és:   Av. De Burgos s/n 

    08214 Badia del Vallès (Barcelona) 

    Tel. 93 718 22 16 

 

 

 

A.3. EMPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

 

L’emplaçament de les instal·lacions objecte d’aquesta memòria es: 

 

 Avinguda de la Plata, s/n ; Plaça de les Entitats, s/n 

 08214 Badia del Vallès (Barcelona) 

 

 

 

A.4. SITUACIÓ ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 

 

L’edifici es troba en procés de remodelació, disposa de l’estructura principal de formigó i es troba 

tancat i no accessible al públic, ja que no té instal·lacions ni és accessible per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

 

 

 

 

A.5. DADES DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

 

Actualment no hi ha subministrament elèctric. Segons els càlculs que es justificaran en el capítol 

d’Instal·lacions Elèctriques, es sol·licitarà un subministrament de les següents característiques: 

 

Tipus de subministrament: Subministrament individual en baixa tensió. 

Tensió de subministrament: 3x400-230 V 

Potencia a Contractar:  42,78 kW 

 

 

 

A.6. ABAST DEL PROJECTE 

 
Instal·lacions objecte d’aquest projecte: 

 

Sistemes de ventilació 

Instal·lacions d’aigua 

Evacuació d’aigües 

Instal·lacions elèctriques 

Instal·lacions d’il·luminació 

Instal·lacions tèrmiques 

Telecomunicacions 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

 

 

A.7. ENGINYERIA REDACTORA DE LA MEMÒRIA 

 

La present memòria ha estat redactada per:  

 

TADE AC i ASSOCIATS, S.L.P. 

 

Amb domicili social i direcció per a notificacions 

 

C/ Gibraltar, 10-20, local 7 

08330 Premià de Mar 

 937521086 
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A.8. TÈCNIC RESPONSABLE DEL PROJECTE 

 

El Tècnic responsable del projecte es:  

 

Alfredo Castillo Muñoz 

Enginyer tècnic industrial (especialitat elèctrica) 

Col·legiat 12.527 

 

Amb direcció per a notificacions 

 

C/ Gibraltar, 10-20, local 7 

08330 Premià de Mar 

 937521086 

Badia del Vallés, a 20 de febrer de 2021 

  
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma digital incrustada en documento PDF 
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B. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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B.1. TELECOMUNICACIONS. 

 
La infraestructura de telecomunicacions prevista, consistirà en la preinstal·lació de fibra òptica, dels 
serveis de telecomunicacions, des del pericó d’escomesa de Telecomunicacions situat a l’exterior 
de l’edifici, fins a dues preses d’usuari, situades a les plantes Baixa i Primera del local. 
 
Elements que composen la instal·lació: 
 

- Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions interiors, amb 
ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir 
entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la 
infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor. 
 

- Canalització externa soterrada, entre l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en 
l'interior del LOCAL, formada per 1 tub (TBA+STDP) de polietilè de 63 mm de diàmetre, 
subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, 
executada en rasa de 45x75 cm, amb el tub embegut en un prisma de formigó en massa 
HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. 
Inclús fil guia. 
 

- Pericó de registre de pas, en canalització externa soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de 
dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera 
de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor. 
 

- Registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb 
cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm de muntatge en 
superfície. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. 
 

- Canalització secundaria en tram comunitari, entre el registre secundari i el registre 
d'acabament de xarxa en l'interior del local, en edificació de fins a 6 PAU, formada per canal 
protectora amb 4 espais independents (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 
1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica) de PVC rígid de 40x110; instal·lació en superfície. 
Inclús accessoris i envans separadors. 
 

- 2 registres d’instal·lació encastada, formats per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats 
i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i 
bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i 
fixacions. Un s’instal·larà a la planta baixa i l’altre a la planta primera. 
 

 
Veure la distribució dels elements en els plànols adjunts. 
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B.2. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. 

 
B.2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. 

 
Es tracta d’una instal·lació tèrmica de potència nominal compresa entre 5 kW i 70 kW. 
 
Per a la seva posada en servei, caldrà presentar la documentació especificada a l’Article 17 
(Memòria Tècnica) del Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en Edificis Reial Decret 1027/2007. 
 
De forma resumida, els components de la instal·lació que són objecte d'aquest projecte són: 
 

• Instal·lació d’un sistema de Climatització Centralitzat tipus VRV (Volum de Refrigerant 
Variable), per a la Planta Primera. 

• Instal·lació d’un sistema de Climatització d’expansió directe 2x1 per a la Zona Polivalent. 
• Sistema de Ventilació centralitzat, amb recuperació de calor. 
• Xarxa de Conductes de Ventilació. 
• Xarxa de Canonades Frigorífiques. 
• Reixes i difusors. 
• Xarxa d’evacuació de condensats. 

 
 
 
 
B.2.2. SISTEMA VRV. 

 
Per a la climatització de la planta primera, segons els càlculs realitzats (veure capítol D.1.2.) es 
requereix un sistema centralitzat de Climatització de les següents característiques: 
 
Equips de producció: 
 

 

Tipus d’Equip Modelo 

Capacitat 
Calefacció 
Nominal 
[kW] 

Capacitat 
Refrigeració 
Nominal 
[kW] 

Circuit 1 
CONDENSADORA 
SISTEMA VRV 

MITSUBISHI ELECTRIC- 
PUMY-SP140VKM 

16,5 15,5 

 
 
Aquests equips aniran connectats segons els esquemes adjunts (veure capítol G) a les següents 
unitats interiors: 
 
 
 
 

Zona 
Tipus 
d’equip 

Model 

Capacitat 
Calefacció 
Nominal 
[kW] 

Capacitat 
Refrigeració 
Nominal 
[kW] 

Número 
d’unitats 

Sala 1 (Box 1) Paret 
PKFY-
P15VLM-E 

1,9 1,7 1 

Sala 2 (Box 2) Paret 
PKFY-
P25VLM-E 

3,2 2,8 1 

Sala 3 (Box 3) Paret 
PKFY-
P25VLM-E 

3,2 2,8 1 

Sala 4 (Box 4) Paret 
PKFY-
P15VLM-E 

1,9 1,7 1 

Sala 5 Paret 
PKFY-
P20VLM-E 

2,5 2,2 1 

Passadís Terra 
PFFY-
P20VKM-E 

2,5 2,2 2 

 
 
Aquest sistema de cabal de refrigerant variable condensarà mitjançant aire i s'utilitzarà en expansió 
directa un refrigerant inofensiu per a la capa d'ozó tipus R410A com a element de transport tèrmic 
per a la calefacció i la refrigeració. 
 
El grup exterior inclou un compressor de tipus Inverter. El rang de variació de freqüència permetrà 
l'ajust instantani de la velocitat, i amb això del cabal de refrigerant, a les necessitats frigorífiques o 
calorífiques. 
 
Les unitats interiors es connectaran a un col·lector de línies frigorífiques, i aquest a la unitat exterior, 
mitjançant tres canonades de coure de qualitat frigorífica. 
 
Només dos canonades (gas BP i gas AP) seran necessaris per alimentar les unitats. 
 
L'usuari triarà individualment les condicions de funcionament de cada unitat interior mitjançant els 
comandaments a distància de tipus CONTROL REMOT PER CABLE, a banda, el sistema comparà 
amb un controlador tàctil programable model AT-50B. 
 
Per al control del sistema, caldrà la instal·lació d’un BUS de comunicacions entre les unitats 
interiors, exteriors i els controladors. No es passarà cablejat de comunicacions per les mateixes 
canalitzacions per on discorri cablejat elèctric de força, a excepció de safates elèctriques que 
disposin de separador. El cablejat de comunicacions s’instal·larà sota tub rígid de PVC. 
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B.2.3. SISTEMA MULTI SPLIT. 

 
Per a la climatització de la zona Polivalent de la planta baixa, segons els càlculs realitzats (veure 
capítol D.1.2.) es requereix un sistema centralitzat de Climatització de les següents característiques: 
 
Equips de producció: 
 

 

Tipus d’Equip Modelo 

Capacitat 
Calefacció 
Nominal 
[kW] 

Capacitat 
Refrigeració 
Nominal 
[kW] 

Circuit 2 
CONDENSADORA 
SISTEMA MULTI 

MITSUBISHI HEAVY- 
FDC250VSA 

27,0 24,0 

 
 
Aquests equips aniran connectats segons els plànols adjunts (veure capítol I) a les següents unitats 
interiors: 
 
 
 

Zona 
Tipus 
d’equip 

Model 

Capacitat 
Calefacció 
Nominal 
[kW] 

Capacitat 
Refrigeració 
Nominal 
[kW] 

Número 
d’unitats 

Sala Polivalent Conductes FDUM125VH 14,0 12,5 2 

 
 
Dues canonades (gas BP i gas AP) seran necessaris per alimentar les unitats. 
 
L'usuari triarà individualment les condicions de funcionament de cada unitat interior mitjançant els 
comandaments a distància de tipus CONTROL REMOT PER CABLE. 
 
 
 
B.2.4. CANONADES FRIGORÍFIQUES. 

 
La connexió entre les unitats exteriors, el col·lector VRV, i les unitats interiors es realitzarà 
mitjançant canonades de coure deshidratades de qualitat frigorífica, de fabricació segons la norma 
UNE-EN-12735-1, amb acabat de qualitat i gruix normalitzats i aptes per a la circulació de gas 
refrigerant R-410A . 
 
S'utilitzaran dues canonades (gas d'alta pressió o líquid i gas de baixa pressió) de dimensions 
d'acord a les especificacions de fabricant. La disposició s'optimitzarà per reduir les pèrdues de 
càrrega de la xarxa. 
 

Totes les soldadures es realitzaran obligatòriament amb flux de nitrogen i amb especial atenció 
durant la instal·lació, per reduir els riscos d'humitat i impureses que puguin oxidar internament els 
conductes. 
 
Les instal·lacions dels circuits frigorífics s'aïllaran amb aïllament elastomèric de conductivitat 
tèrmica menor a 0,04 W / mK a 10ºC i de gruix de referència segons la taula adjunta: 
 

 
Gruixos mínims d'aïllament en els circuits frigorífics segons la taula 1.2.4.2.5 de 
la IT1.2.4.2.1.2 

Diàmetre exterior 
canonada (mm) 

Gruix mínim (mm) si el recorregut es menor de 25 m 

Interior Edificis Exterior Edificis 

D<=13 10 15 

13<D<=26 15 20 

26<D<=35 20 25 

35<D<=90 30 40 

90<D 40 50 

Si el recorregut exterior de la canonada és superior a 25 m, caldrà augmentar 
aquests gruixos fins al gruix comercial immediatament superior, amb un augment 
en cap cas inferior a 5mm 

 
 
Per aïllaments de conductivitat tèrmica inferior 0,04 W / mK a 10ºC, sobre superfícies de secció 
circular, el gruix mínim aplicat es determinarà segons l'expressió: 
 
 

 
 

on: 
 
 ℷref:  conductivitat tèrmica de referència, igual a 0,04 W / (m · K) a 10 ° C. 

 ℷ:  conductivitat tèrmica de l'material emprat, en W / (m · K) 
 Dref:  gruix mínim de referència, en mm 
 d:  gruix mínim de el material emprat, en mm 
 D:   diàmetre interior de l'material aïllant, coincident amb el diàmetre exterior de 

la canonada, en mm 
 In:  logaritme neperià 
 EX:  significa el nombre neperià elevat a l'expressió entre parèntesis 

 
Per a això s'emprarà canonada de coure en rotllo, amb aïllament tubular flexible de Elastòmer extruït 
de cèl·lula tancada nitril - PVC Classe M1 de conductivitat tèrmica 0,034 W / (m · k) a 10ºC.  
 
Les canonades instal·lades a l’exterior, disposaran de protecció contra els agents exteriors. 
 
Els suports de les canonades compliran la normativa UNE-100152: 2004.  
 
Els circuits frigorífics de les instal·lacions realitzades en obra seran sotmesos a les proves 
d'estanqueïtat especificades en la normativa vigent, segons IT 2.2.3. 
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B.2.5. SISTEMA DE VENTILACIÓ. 

 
S'ha previst la instal·lació d'un equip de recuperació de calor de l'aire d'extracció, que permet 
recuperar part de l'energia de l'aire climatitzat de l'interior, mitjançant el sistema de ventilació 
mecànica i un intercanviador de fluxos creuats, que posa en contacte l'aire interior que s'extreu, 
amb el de l'exterior que s'introdueix, sense que es barregi l'aire dels dos circuits. 
 
A l'hivern funciona escalfant l'aire fred que entra de l'exterior, mentre que a l'estiu permet refredar 
l'aire calent de l'exterior, disposant a més de filtres que redueixen el nivell de contaminants i millorant 
considerablement la qualitat de l'ambient. 
 
Es proposa la instal·lació d'un recuperador de calor CADT-HE-D 33 LH ECOWATT de la marca 
SOLER & PALAU, o model equivalent. 
 
La unitat es subministrarà, totalment comprovada en fàbrica, i apta per a la seva posada en 
funcionament, un cop connectada elèctricament, connectats els elements de control i regulació, i 
els conductes d'impulsió i retorn d'aire. 
 
Es preveu el muntatge de la unitat en la planta coberta de l’edifici, pel que disposarà de protecció 
contra la intempèrie, i bancada de suportació amb elements antivibratoris. 
 
Donat que la ocupació del local no serà constant, s’incorporarà un control proporcional de la velocitat 
dels ventiladors, en funció de la qualitat de l'aire, mitjançant un Sonda de CO2 en el retorn. 
 
 
IT 1.1. EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 
 
 IT 1.1.4.2.2. Categoria de qualitat de l'aire interior en funció de l'ús. 
 IDA 2 en Sales i despatx, IDA3 en Sala Polivalent. 
 

IT 1.1.4.2.3. Cabal mínim de l'aire exterior de ventilació. 
Mitjançant el mètode indirecte de cabal d'aire exterior per persona, calculem les 
necessitats mínimes de ventilació, a raó de 12,5 dm3/s per persona a les zones IDA2 i 
8 dm3/s per persona a les zones IDA 3. 

 
IT 1.1.4.2.4. Filtració de l'Aire Exterior. 
Considerant l'aire exterior de categoria ODA2, col·locarem filtres de categoria mínima 
F6 + F8 per a l'aire de ventilació. 
 
IT 1.1.4.2.5. Aire d'extracció. 
L'aire d'extracció serà de categoria AE1 en general i AE2 en el cas dels lavabos. 

 
La zona dels WC, disposarà únicament d'extracció d'aire. Es realitzarà una transferència d'aire de 
la Zona Polivalent cap als lavabos, per afavorir la renovació d'aire en aquestes zones. La 
transferència es realitzarà per depressió, mitjançant la col·locació de reixes de ventilació a les portes 
d’accés que comuniquen aquestes zones. 
 
 
 
 

B.2.6. CONDUCTES DE CLIMA I VENTILACIÓ. 

 
A causa de la poca alçada disponible, la xarxa de distribució de conductes, tant de ventilació com 
de climatització, es realitzarà mitjançant conduccions rectangulars auto portants de llana mineral, 
suspeses del sostre, dels següents tipus:  
 

- Conductes interiors: Climaver Neto "ISOVER" 
- Conductes exteriors: Climaver Star "ISOVER" 

 
Donat que no es preveu la instal·lació d’un sostre tècnic, les reixes d’impulsió i retorn es connectaran 
directament als conductes. 
 
Es podrà emprar, a criteri de l'instal·lador, i sempre amb el vist i plau de la direcció d’obra, conductes 
rectangulars de diferents mides als especificats en els plànols, especialment en aquells trams amb 
interferències amb altres instal·lacions, sempre que la superfície de pas i el diàmetre equivalent de 
conducte sigui igual o superior al diàmetre equivalent de conducte indicat en els plànols, segons 
l'expressió: 
 
 

Deq. = 1,3 · [(A x B)0,625] / (A+B)0,25 

 

 Deq.  Diàmetre equivalent 

 A, B Dimensions de les cares del conducte rectangular  

 

 
Pel que fa al sistema de suportació dels conductes rectangulars, aquests es sustentaran sobre 
suports de perfil metàl·lic componible (perfil CN perforat) fixats als sostres mitjançant varetes 
roscades i cargols. No s'admetrà la perforació del conducte, ni conductes recolzats sobre altres 
instal·lacions. 
 
S'instal·laran 2 comportes tallafocs EIS-120 per a conducte rectangular segons els plànols adjunts, 
per a evitar la propagació per façana en cas de incendi. Seran comportes d’actuació mitjançant 
fusible tèrmic, amb rearmament manual.  
 
S'ha de segellar l'espai entre les comportes tallafoc i el tancament, amb material intumescent EI-
120, així com els passos de conducte a través de les diferents sales i forjat mitjançant morter ignífug 
que posteriorment es pintarà del color existent.. 
 
S'instal·laran reixes d'impulsió de doble deflexió, i reixes de retorn de lama fixa, segons els plànols 
adjunts. Totes les reixes disposaran de regulació de cabal manual, la qual cosa permetrà ajustar el 
cabal d'aire distribuït per a cada zona o recinte. 
 
 
AÏLLAMENT ACÚSTIC DE CONDUCTES ENTRE LOCALS D’ASSAIG 
 
Per a reduir la transferència de soroll, transmès entre els conductes d’extracció que travessen els 
locals d’assaig (BOX) 1, 2, 3 i 4, s’intercalaran en els conductes i adossats als tancaments de 
separació, 3 atenuadors acústics de les següents característiques: 
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Tram: Entre Box 1 – Box 2 - 
  
 Dimensions conducte (mm): 250 x 250 
  Cabal d’aire m3/h : 433,12 
  SILENCIADOR SNA5/E  
 Dimensions (amplada x alçada x longitud) 
 400X300X1000 mm 
 Pèrdua de inserció 29,5 dBA 
                                
  
Tram: Entre Box 2 – Box 3 
 
 Dimensions conducte (mm): 800 x 250 
  Cabal d’aire m3/h : 2.238,24 
 SILENCIADOR SNA10/E 
 Dimensions (amplada x alçada x longitud) 
 1000X300X1000 mm 
 Pèrdua de inserció 24,3 dBA 
 
  
Tram: Entre Box 3 – Box 4 
 
 Dimensions conducte (mm): 800 x 250 
  Cabal d’aire m3/h : 2.408,66 
  SILENCIADOR SNA10/E 
 Dimensions (amplada x alçada x longitud) 
 1000X300X1000 mm 
 Pèrdua de inserció 24,3 dBA 
 
 
Es proposen atenuadors del fabricant Acústica Integral, l'evolvent i els ancoratges seran d'acer 
galvanitzat i el material absorbent serà llana de roca de densitat absorbent 50 kg/m3 amb vel negre 
de protecció. Pèrdua de inserció segons UNE-EN ISO 11691:2010. 
 
S’han calculat els atenuadors per a una velocitat màxima de pas de l’aire de 5 m/s i una pèrdua de 
pressió màxima de 30 Pa. 
 
S’instal·laran encastats en la paret intermèdia de separació entre els 2 locals d'assaig. L'espai entre 
el silenciador i el mur es segellarà mitjançant una làmina acústica aïllant i amortiguant. L’atenuador 
es connectarà als conductes mitjançant els canvis de secció fabricats amb Climaver Neto "ISOVER". 
 
 
 
B.2.7. EXIGÈNCIA BÀSICA HE2 RENDIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES. 

 
1. EXIGÈNCIA BÀSICA HE 2: RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 
Els edificis disposaran d'instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar 
tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis, RITE. 
  
 

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Per al present projecte d'execució és aplicable el RITE, ja que les instal·lacions tèrmiques de l'edifici 
són instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d'ACS 
(aigua calenta sanitària) que estan destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene 
de les persones. 
  
 

3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DEL RITE 
 

La justificació del compliment de les Instruccions Tècniques I.T.01 "Disseny i dimensionament", 
I.T.02 "Muntatge", I.T.03 "Manteniment i ús" i I.T.04 "Inspeccions" es realitza en l'apartat 
corresponent a la justificació del compliment del RITE. 
 
 
 
B.2.8. EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE. 

 
1. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L'AMBIENT DE 

L'APARTAT 1.4.1 
 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de 
la instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins 
dels valors establerts. 

 A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 

  

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23  T  25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45  HR  60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21  T  23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40  HR  50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V  0.14  
  

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 

  

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

WC 24 21 50 

Aula 5 24 21 50 

Box 1 24 21 50 

Box 2 24 21 50 

Box 3 24 21 50 

Box 4 24 21 50 

Lavabo de planta 24 21 50 

Zona de Pas 24 21 50 
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Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Zona Polivalent 24 21 50  
  

 
 

2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
DE L'APARTAT 1.4.2 
  

2.1 Categories de qualitat de l'aire interior 
 

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà 
com a mínim la següent: 
 

IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 
IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, 
residències d'avis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules 
d'aprenentatge i similars i piscines. 
IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions 
d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport 
(excepte piscines) i sales d'ordinadors. 
IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

  
 

2.2  Cabal mínim d'aire exterior 
 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal 
d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la 
instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. 

 Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 

  

Referència 

Cabals de ventilació Qualitat de l'aire interior 

Per persona 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

WC 45.0 IDA 2 No 

Aules   IDA 2 No 

Box 1   IDA 2 No 

Box 2   IDA 2 No 

Box 3   IDA 2 No 

Box 4   IDA 2 No 

    Lavabo de planta 

    Sala de màquines 

Zona de Pas   IDA 2 No 

Zona Polivalent   IDA 3 NO FUMADOR No  
  
 

2.3 Filtració d'aire exterior 
 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. 
S'ha considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 2, aire amb 
concentracions altes de partícules i/o de gasos contaminants. 
  
Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 
1.4.2.5 per filtres previs i finals. 
  
Classes de filtració: 
  

Qualitat de l'aire exterior 
Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

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

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

2.4. Aire d'extracció 
 
En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories: 
  

AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més 
importants de contaminants provenen dels materials de construcció i decoració, a més de 
les persones. Està exclòs l'aire que prové de locals on es permet fumar. 
AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la 
categoria anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 
AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes 
químics, humitat, etc. 
AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants 
perjudicials per a la salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la 
zona ocupada. 

 
 
Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels 
recintes de la instal·lació: 
  

Referència Categoria 

Aula 5 AE 1 

Box 1 AE 1 

Box 2 AE 1 

Box 3 AE 1 

Box 4 AE 1 

Zona de Pas AE 1 

Zona Polivalent AE 1 

WC AE 2  
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B.2.9. EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 

 
1. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA 

GENERACIÓ DE CALOR I FRED DE L'APARTAT 1.2.4.1  
 

1.1. Generalitats 
 
Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega 
màxima simultània de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través 
de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència 
absorbida pels equips de transport de fluids. 
   

1.2. Càrregues tèrmiques 
  
1.2.1. Càrregues màximes simultànies 

 

A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels conjunts de 
recintes: 

 

Refrigeració 

Conjunt: Escola de Música 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructura

l 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Cabal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Càrrega 

total 

(W) 

Per 

superfície 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Màxima 

simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

Entrada 
Planta 
Baixa 

5319.21 7279.05 9198.00 
12976.2

1 
14895.1

6 
1584.0

0 
-

1342.05 
6044.32 140.83 

11634.1
6 

18859.27 
20939.4

9 

Box 1 Planta 1 16.76 488.37 627.93 520.28 659.84 135.00 17.24 704.65 118.01 537.53 1364.49 1364.49 

Box 2 Planta 1 28.00 750.79 936.87 802.15 988.23 180.00 22.99 939.53 99.68 825.14 1927.76 1927.76 

Box 3 Planta 1 24.19 641.57 827.65 685.73 871.81 180.00 22.99 939.53 120.44 708.73 1811.34 1811.34 

Box 4 Planta 1 12.97 496.85 636.41 525.12 664.68 135.00 17.24 704.65 115.11 542.36 1369.33 1369.33 

Box 5 Planta 1 27.25 667.94 854.02 716.05 902.13 180.00 22.99 939.53 114.55 739.04 1841.66 1841.66 

Zona de 
Paso 

Planta 1 193.87 1759.27 1903.48 2011.73 2155.94 142.47 18.20 743.64 39.36 2029.93 2899.58 2899.58 

Entrada 2 Planta 1 590.82 1997.79 2590.92 2666.27 3259.40 744.06 778.36 4415.47 232.08 3444.63 7671.56 7674.87 

Total   3280.5 Càrrega total simultània   37745.0    
  

Calefacció 

Conjunt: Escola de Música 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Entrada Planta Baixa 6330.73 1584.00 1525.21 52.84 7855.94 7855.94 

Box 1 Planta 1 156.32 135.00 129.99 24.76 286.31 286.31 

Box 2 Planta 1 226.81 180.00 173.32 20.69 400.13 400.13 

Box 3 Planta 1 149.86 180.00 173.32 21.49 323.18 323.18 

Box 4 Planta 1 190.73 135.00 129.99 26.96 320.72 320.72 

Box 5 Planta 1 214.50 180.00 173.32 24.12 387.82 387.82 

Zona de Paso Planta 1 1602.33 142.47 137.18 23.61 1739.51 1739.51 

Entrada 2 Planta 1 1893.35 744.06 4776.33 201.69 6669.68 6669.68 

Total   3280.5 Càrrega total simultània   17983.3    
  

A l'annex apareix el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la instal·lació. 

1.2.2. Càrregues parcials i mínimes 
 

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de recintes. 

  

Refrigeració: 

  

Conjunt de recintes 

Càrrega màxima simultània per mes 
(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Escola de Música 32.71 33.54 33.91 33.03 35.16 33.62 37.74 37.69 36.23 36.43 34.33 32.91  
  

Calefacció: 

  

Conjunt de recintes 

Càrrega màxima simultània per mes 

(kW) 

Desembre Gener Febrer 

Escola de Música 17.98 17.98 17.98  
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2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES 
XARXES DE CANONADES I CONDUCCIONS DE CALOR I FRED DE L'APARTAT 1.2.4.2 
  

2.1. Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids 
 

Es descriu a continuació la potència específica dels equips de propulsió de fluids i els seus valors límit 
segons la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  

Equips Sistema Categoria Categoria límit 

Tipus 1 (Entrada - Planta 0) Climatització SFP1 SFP4 

Tipus 1 (Entrada - Planta 0) Climatització SFP1 SFP4 

Tipus 2 (Exterior - Planta 2) Ventilació i extracció SFP5 SFP2  
  

Equips Referència 

Tipus 1 

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire 
multi-Split, per a gas R-410A, bomba de calor, gamma semi-industrial (PAC), alimentació 
monofàsica (230V/50Hz), model FDUM125VH "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potència frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec 27°C, temperatura de bulb 
humit 19°C), potència calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec 20°C), de 
280x1445x740 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 29 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 
2340 m³/h, pressió d'aire (estàndard) 60 Pa, pressió d'aire màxima 100 Pa, amb filtre de 
PVC, control per cable, model RC-E5, 

Tipus 2 

Recuperador de calor aire-aire, model CADT-HE-D 33 LH ECOWATT "S&P", connexions 
amb la xarxa de conductes per l'esquerra, cabal d'aire nominal 3300 m³/h, potència sonora 
77 dBA, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 89,9%, potència 
calorífica recuperada 24 kW (temperatura de l'aire exterior -5°C amb humitat relativa del 
80% i temperatura ambient 20°C amb humitat relativa del 50%), alimentació trifàsica a 400 
V, dimensions 650x2300x1640 mm, pes 410 kg, amb bescanviador de plaques de flux 
creuat d'alta eficiència, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb 
servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, caixa de doble 
paret d'acer galvanitzat i plastificat color blanc, amb aïllament de fibra de vidre de 25 mm 
d'espessor, filtres d'aire classe F7 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el 
retorn d'aire de l'interior, preses de pressió, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través 
dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la 
regulació de la ventilació i de la temperatura i embocadures amb junt estanc per a diàmetre 
interior dels conductes 400 mm  

  
 

2.2. Eficiència energètica dels motors elèctrics 
 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, 
segons el punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 

2.3. Xarxes de canonades 
 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada 
subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

  
 

3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL 
CONTROL D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE L'APARTAT 1.2.4.3 
 

3.1. Generalitats 
 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que 
es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 

  

3.2. Control de les condicions termohigromètriques 
 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels 
recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

  

THM-C1: Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura 
exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

  

THM-C2: Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més 
representatiu. 

  

THM-C3: Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la 
temperatura exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

  

THM-C4: Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més 
representatiu. 

  

THM-C5: Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals. 

  

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

  

Conjunt de recintes Sistema de control 

Escola de Música THM-C1  
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3.3. Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 
 

El control de la qualitat d'aire interior es pot realitzar per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2. 

  

Categoria Tipus Descripció 

IDA-C1   El sistema funciona contínuament 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 Control per ocupació El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA-C6 Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres 
de qualitat de l'aire interior  

  

S'ha emprat en el projecte el mètode IDA-C6. 

  
 

4. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE RECUPERACIÓ DE ENERGIA 
DE L'APARTAT 1.2.4.5 
  

4.1. Recuperació de l'aire exterior 
 

Es mostra a continuació la relació de recuperadors emprats a la instal·lació. 

 

Tipus N 
Cabal 
(m³/h) 

DP 
(Pa) 

E 
(%) 

Tipus 1 3000 2600.0 200.0 89.9 

  

Abreviatures utilitzades 

Tipus Tipus de recuperador DP Pressió disponible en el recuperador (Pa) 

N 
Nombre d'hores de funcionament de la 
instal·lació 

E Eficiència en calor sensible (%) 

Cabal Cabal d'aire exterior (m³/h)     
  
  

Recuperador Referència 

Tipus 1 

Recuperador de calor aire-aire, model CADT-HE-D 33 LH ECOWATT "S&P", 
connexions amb la xarxa de conductes per l'esquerra, cabal d'aire nominal 3300 m³/h, 
potència sonora 77 dBA, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 
89,9%, potència calorífica recuperada 24 kW (temperatura de l'aire exterior -5°C amb 
humitat relativa del 80% i temperatura ambient 20°C amb humitat relativa del 50%), 
alimentació trifàsica a 400 V, dimensions 650x2300x1640 mm, pes 410 kg, amb 
bescanviador de plaques de flux creuat d'alta eficiència, ventiladors amb motor de 
tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de 
recuperació a free-cooling, caixa de doble paret d'acer galvanitzat i plastificat color 
blanc, amb aïllament de fibra de vidre de 25 mm d'espessor, filtres d'aire classe F7+F8 
en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, preses 
de pressió, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, 
possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació 
i de la temperatura i embocadures amb junt estanc per a diàmetre interior dels 
conductes 400 mm  

  

Els recuperadors seleccionats per a la instal·lació compleixen amb les exigències descrites a la taula 
2.4.5.1. 

 
 

4.2. Zonificació 
 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir un elevat 
benestar i estalvi d'energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors 
i la seva orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

  

 
5. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE APROFITAMENT 

D'ENERGIES RENOVABLES DE L'APARTAT 1.2.4.6 
 

No s’ha previst instal·lació d’aigua calenta sanitària. 
  
 
 

6. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA DE LIMITACIÓ DE L'UTILITZACIÓ 
D'ENERGIA CONVENCIONAL DE L'APARTAT 1.2.4.7 
 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 
 

•  El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per 
"efecte Joule". 

•  No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

•  No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció 
de dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

•  No es contempla al projecte la utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les 
instal·lacions tèrmiques. 
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7. LLISTA DELS EQUIPS CONSUMIDORS D'ENERGIA 
 

S'inclou a continuació un resum de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia. 

  

Equips de transport de fluids 

 Equips Referència 

Tipus 1 

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire 
multi-Split, per a gas R-410A, bomba de calor, gamma semi-industrial (PAC), alimentació 
monofàsica (230V/50Hz), model FDUM125VH "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potència frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec 27°C, temperatura de bulb 
humit 19°C), potència calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec 20°C), de 
280x1445x740 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 29 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 
2340 m³/h, pressió d'aire (estàndard) 60 Pa, pressió d'aire màxima 100 Pa, amb filtre de 
PVC, control per cable, model RC-E5, 

Tipus 2 

Recuperador de calor aire-aire, model CADT-HE-D 33 LH ECOWATT "S&P", connexions 
amb la xarxa de conductes per l'esquerra, cabal d'aire nominal 3300 m³/h, potència sonora 
77 dBA, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 89,9%, potència 
calorífica recuperada 24 kW (temperatura de l'aire exterior -5°C amb humitat relativa del 
80% i temperatura ambient 20°C amb humitat relativa del 50%), alimentació trifàsica a 400 
V, dimensions 650x2300x1640 mm, pes 410 kg, amb bescanviador de plaques de flux 
creuat d'alta eficiència, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb 
servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, caixa de doble 
paret d'acer galvanitzat i plastificat color blanc, amb aïllament de fibra de vidre de 25 mm 
d'espessor, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el 
retorn d'aire de l'interior, preses de pressió, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través 
dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la 
regulació de la ventilació i de la temperatura i embocadures amb junt estanc per a diàmetre 
interior dels conductes 400 mm 

 
  

Sistema d'expansió directa 

 Equips Referència 

Tipus 1 

Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-Split, per a gas R-410A, bomba de 
calor, amb tecnologia Micro Inverter, gamma semi-industrial (PAC), alimentació trifàsica 
(400V/50Hz), model FDC250VSA "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica 
nominal 24 kW (temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència 
calorífica nominal 27 kW (temperatura de bulb humit 6°C), de 1505x970x370 mm, nivell 
sonor 59 dBA i cabal d'aire 8580 m³/h 

Tipus 2 

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire 
multi-Split, per a gas R-410A, bomba de calor, gamma semi-industrial (PAC), alimentació 
monofàsica (230V/50Hz), model FDUM125VH "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potència frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec 27°C, temperatura de bulb 
humit 19°C), potència calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec 20°C), de 
280x1445x740 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 29 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 
2340 m³/h, pressió d'aire (estàndard) 60 Pa, pressió d'aire màxima 100 Pa, amb filtre de 
PVC, control per cable, model RC-E5, 

 
  

Sistemes de cabal de refrigerant variable 

 Equips Referència 

Tipus 1 

Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-Split, amb cabal variable de 
refrigerant, bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), 
gamma City Multi, sèrie Multi-S, model PUMY-SP140VKM "MITSUBISHI ELECTRIC", 
potència frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,3, consum elèctric nominal en 
refrigeració 4,7 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en 
refrigeració des de -5 fins a 52°C, potència calorífica nominal 16,5 kW (temperatura de bulb 
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 4,1, 
consum elèctric nominal en calefacció 4,02 kW, rang de funcionament de temperatura de 
bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15°C, connectabilitat de fins a 12 
unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, 
compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1050x981x330 mm, pes 93 
kg, pressió sonora 54 dBA, potència sonora 74 dBA, cabal d'aire 83 m³/min, longitud total 
màxima de canonada frigorífica 300 m, diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 m si la 
unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 40 m si es troba per sota 

Tipus 2 

Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-Split, amb cabal variable 
de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PKFY-P15VLM-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 1,9 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 
0,02 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,02 kW, de 299x773x237 mm, pes 11 kg, 
amb ventilador de 4 velocitats, pressió sonora a velocitat baixa 22 dBA, cabal d'aire a 
velocitat alta 4,7 m³/min, amb control remot per cable, connectable al bus M-Net, model 
PAR-U02MEDA-J 

Tipus 3 

Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-Split, amb cabal variable 
de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PKFY-P25VLM-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 3,2 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 
0,03 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,03 kW, de 299x773x237 mm, pes 11 kg, 
amb ventilador de 4 velocitats, pressió sonora a velocitat baixa 22 dBA, cabal d'aire a 
velocitat alta 6,7 m³/min, amb control remot per cable, connectable al bus M-Net, model 
PAR-U02MEDA-J 

Tipus 4 

Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-Split, amb cabal variable 
de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PKFY-P20VLM-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 2,5 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 
0,02 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,02 kW, de 299x773x237 mm, pes 11 kg, 
amb ventilador de 4 velocitats, pressió sonora a velocitat baixa 22 dBA, cabal d'aire a 
velocitat alta 5,4 m³/min, amb control remot per cable, connectable al bus M-Net, model 
PAR-U02MEDA-J 
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 Equips Referència 

Tipus 5 

Unitat interior d'aire condicionat, de terra, amb envoltant, sistema aire-aire multi-Split, amb 
cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PFFY-P20VKM-E 
"MITSUBISHI ELECTRIC", potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de 
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica 
nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en 
refrigeració 0,025 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,025 kW, de 600x700x200 
mm, pes 15 kg, amb ventilador de 4 velocitats, pressió sonora a velocitat baixa 27 dBA, 
cabal d'aire a velocitat alta 7,6 m³/min, amb control remot per cable, connectable al bus M-
Net, model PAR-U02MEDA-J 

 
  

 
B.2.10. EXIGÈNCIA DE SEGURETAT. 
 
 

1. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 
3.4.1. 

 
1.1. Condicions generals 

 
Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la instrucció 
tècnica 1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE. 

  
1.2. Sales de màquines 

 
No aplica. 

 
1.3. Xemeneies 
 

No aplica. 
   

1.4. Emmagatzemament de biocombustibles sòlids 
 
No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible. 
  
 

2. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i 
conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2. 

 
2.1. Alimentació 
 

No aplica. 
  

2.2. Buidat i purga 
  
No aplica. 
 

2.3. Expansió i circuit tancat 
 
Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus 
tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid. 

 
El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra 
s'han realitzat segons la norma UNE 100155. 
  

2.4. Dilatació, cop d'ariet, filtració 
 
Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la 
temperatura han sigut compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 1.3.4.2.6 
Dilatació del RITE. 
 
La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns elements 
del circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE. 
 
Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 
1.3.4.2.8 Filtració del RITE. 
 

2.5. Conductes d'aire 
 
El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements 
complementaris (plènums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats 
terminals) s'ha realitzat conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE. 
 
 

3. Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3. 
 
Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d'aplicació 
a la instal·lació tèrmica. 
  
  

4. Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4. 
 
Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 
emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 
  
Les superfícies calentes de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura 
menor de 80 °C. 
 
L'accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i l'amidament d'aquesta s'ha dissenyat conforme a la 
instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE. 
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B.3. ELECTRICITAT I ENLLUMENAT. 

 
B.3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. 

 
Es tracta d’un local de reunió, d’us docent, amb una ocupació prevista de superior a 50 persones, 
per tant es considera Local de Pública Concurrència segons la ITC BT 28. 
 
El tipus d'instal·lació serà del grup “i” segons la ITC BT 04. 
 
La instal·lació requerirà d'inspecció prèvia a la seva posada en servei segons la ITC BT 05. 
 
Serà necessària la contractació d'un servei de manteniment amb una empresa autoritzada i la 
instal·lació serà sotmetrà a inspeccions periòdiques per una EIC cada 5 anys. 
 
L’instal·lació disposarà de règim de Neutre TT. 
 
De forma resumida, els components de la instal·lació que són objecte d'aquest projecte són: 
 

• Conjunt de Protecció i mesura. 
• Derivació individual. 
• Armaris elèctrics de protecció i maniobra. 
• Canalitzacions elèctriques. 
• Receptors d'Enllumenat. 
• Receptors de Força. 
• Preses de corrent. 
• Presa de terra. 

 
 
 
 
B.3.2. PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS. 

 
En el quadre general de distribució i els diferents subquadres es disposarà d'interruptors automàtics 
de tall omnipolar per a cadascuna de les sortides. Donat que tots els interruptors seran de calibre 
igual o inferior a 63A, els interruptors seran de tipus modular d’execució fixe. 
 
L'ajust i selecció de la protecció de cadascuna de les línies es realitzarà amb els coeficients de 
sobrecàrrega corresponents, en funció de les característiques elèctriques de cadascuna d'elles, 
sempre coordinada amb la intensitat màxima admissible per la línia d'alimentació a protegir. 
 
La intensitat màxima de tall en condicions de curtcircuit anirà coordinada amb la Icc màxima prevista 
en cada punt de la instal·lació. 
 
 
 
 
 
 
 

B.3.3. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES. 

 
Tota la instal·lació elèctrica en general s'efectuarà de tal manera que les parts actives de la mateixa, 
estiguin allunyades dels llocs on habitualment es trobin o circulin persones, fent pràcticament 
impossible un contacte fortuït de les mateixes amb les mans o qualsevol altra part de el cos, tal com 
especifica la ITC-BT-24. 
 
Els conductors elèctrics discorreran per llocs inaccessibles i fora de l'abast de les persones i sempre 
a l'interior de tubs protectors aïllants. Així mateix, cap part de la instal·lació elèctrica quedarà amb 
zones descobertes sota tensió disposant de caixes d'entroncament o derivació de el tipus aïllant, 
tancades i equipades amb regletes i borns de connexió. Tots els receptors elèctrics tant 
d'enllumenat com de força, s'instal·laran en emplaçaments, fora de l'abast de les persones, 
degudament protegits amb elements aïllants, des del punt de vista elèctric. 
 
 
 
 
B.3.4. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. 

 
La protecció de les instal·lacions elèctriques contra contactes indirectes s'efectuarà conjugant la 

instal·lació de relés diferencials de sensibilitat indicada en l'esquema unifilar adjunt, amb la 

instal·lació de sistema de protecció per posada a terra, a fi de limitar la tensió de defecte que pel 

que fa a terra puguin tenir en un moment donat les masses metàl·liques. 

 

Donat que no es té informació sobre el sistema de presa de terra existent en la edificació, el licitador 

ha de contemplar la instal·lació d’una pica de terra en el soterrani de l’edifici, i la seva connexió a 

l’embarrat de terra del quadre general de distribució. 

 
 
 
 
B.3.5. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS. 

 
La instal·lació disposarà de dispositius de protecció intern contra sobretensions permanents i 
transitòries d'acord amb la normativa vigent: 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions tècniques 
complementàries (RD 842/2002 de 2 d'agost de 2002) concretament la ITC-BT-23. 

 
- GUIA-BT-23 Guia Tècnica d'aplicació: Protecció d'instal·lacions interiors. Protecció contra 

sobretensions. 
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B.3.6. CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA. 

 
La xarxa de distribució de la companyia distribuïdora serà subterrània i arribarà, de manera 
entubada, fins a un armari prefabricat sobre peana de formigó, situat a les proximitats de la façana 
exterior de l'edifici, en lloc de lliure accés. 
 
Per tractar-se d'un subministrament per a un únic usuari, alimentat des del mateix lloc, d'acord amb 
l'esquema 2.1 de la Instrucció ITC-BT-12, no hi ha línia general d'alimentació, de manera que podrà 
instal·lar-se en un únic element: la caixa general de protecció i l'equip de mesura; aquest element 
es denominarà caixa de protecció i mesura. S'instal·larà, per tant: CGP de 100 A esquema 9, o 
unitat funcional equivalent, en el citat armari prefabricat al costat de el mòdul de protecció i mesura 
TMF1 per a una potencia màxima de 43,64 kW. 
 
L’armari prefabricat, es tancarà amb una porta metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-
EN 50.102, revestida exteriorment d'acord amb les característiques de l'entorn i estarà protegida 
contra la corrosió, disposant d'un pany o cadenat normalitzat per l'empresa subministradora. 
 
Entre la CGP i l'armari TMF1 s'instal·larà un tram de línia 4(1x16) mm² Cu RZ1k 0,6 / 1 kV. Els 
cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció 
a foc mínima Cca-S1B, d1, a1. 
 
La instal·lació d'enllaç s'executarà d'acord amb la Guia Vademècum per a Instal·lacions d'Enllaç en 
Baixa Tensió 3ª Edició revisió 1, febrer de 2014, així com la Instrucció ITC-BT-13. 
 
 
 
 
B.3.7. DERIVACIÓ INDIVIDUAL. 

 
Per tal d'enllaçar la instal·lació del TMF1 amb el quadre general de distribució, es faran servir 
conductors de Coure amb aïllament RZ1 XLPE de 0,6 / 1 kV de tensió nominal, el sistema 
d'instal·lació serà enterrat sota tub. 
 
El diàmetre de tub instal·lat serà tal que permeti l'ampliació de la secció de la derivació individual 
un 100%. 
 
La seva selecció s'ha realitzat aplicant la norma UNE HD 60364-5-52. A l'hora de calcular la 
intensitat màxima admissible segons el sistema d'instal·lació, s'ha tingut en compte el valor més 
desfavorable per al dimensionament de la protecció contra sobrecàrregues. 
 
 
 
 
B.3.8. ARMARIS ELÈCTRICS. 

 
Els espais previstos per a l'emplaçament dels nous armaris elèctrics de distribució es triaran en 
funció de les seves zones d'influència. 
 

Seran accessibles i estaran sempre ben il·luminats i proveïts d'il·luminació d'emergència. Es 
prendran les mesures necessàries perquè els dispositius de comandament i protecció no siguin 
accessibles a el públic en general. 
 
Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3. 
 
La protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits de les línies que parteixen dels quadres, es realitzarà 
a través d'interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar disposant totes les sortides de 
protecció diferencial. 
 
Tots els quadres elèctrics estaran proveïts d'un seccionador general que talli la tensió en totes les 
seves fases, a l'entrada de la mateixa. 
 
Tots els quadres amb evolvent metàl·lica, estaran connectats a terra i disposaran d'embarrat de 
presa de terra on es connectaran els conductors de protecció de tots els circuits que parteixin del 
mateix. Els embarrats i elements amb tensió es protegiran de possibles contactes accidentals, 
utilitzant materials aïllants. 
 
Criteris específics per al disseny dels armaris elèctrics de distribució: 
 
 
• Quadre General de Distribució CBGT 
 

• La forma constructiva de l'armari serà amb segregació forma 1. 

• L'envoltant serà metàl·lica, amb tots els interruptors i comandaments enrasats amb les 
plaques de la porta porta-plaques, comptant amb la porta frontal plena amb IP31 IK08 o 
superior. 

• Pel borner de Sortida, es reservarà una filera lliure amb carril DIN, o bé un passadís lateral. 

• Es disposarà d'un distribuïdor escalonat, de 3 fases + Neutre a 400 V amb capacitat per a 
63 A o superior, que permeti una connexió amb cables sobre unes platines de Cu ja 
foradades. 

• La tensió nominal serà de 400 V. La seva intensitat nominal 63 A i de 10kA mínima de 
curtcircuit, segons els càlculs realitzats. 

• Els interruptors seran de tipus modular. 

• El poder de tall dels interruptors i fusibles serà igual o superior a 10 kA segons UNE-EN 
60947-2. 

• Per als cablejats de l'interior de l'armari s'estandarditzen els colors en funció de la seva 
tensió: negre / marró / gris / blau per 400 V, taronja maniobra 220VAC. 

• Els circuits de maniobra es protegiran mitjançant bases fusibles (no reflectits en els 
esquemes). 

• Comptarà amb un sistema de protecció contra sobre-tensions permanents, i transitòries 
tipus 2. 

• El quadre disposarà d'espai per ampliar les sortides en un 20%. 
 
 
• Quadre tipus Box d’assaig. 
 
Les Sales 1, 2, 3, y 4 seran locals d’assaig. Donada la elevada quantitat de receptors elèctrics que 
es preveu que es poden connectar, s’ha optat per que cada sala (box) disposi d’un circuit trifàsic 
d’alimentació per alimentar les preses de corrent. Cada fase estarà protegida de manera individual, 
mitjançant les proteccions instal·lades en un Subquadre que s’instal·larà proper a l’entrada de cada 
sala.  
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• Serà un armari tipus “Cofret” estanc, de doble aïllament, de muntatge superficial. 

• L'envoltant serà de polímer autoextinguible, amb tots els interruptors enrasats amb la placa,  
comptant amb la porta frontal translúcida, amb IP65 IK09 o superior. 

• Els interruptors seran de tipus modular. 

• El poder de tall dels interruptors i fusibles serà igual o superior a 10 kA segons UNE-EN 
60947-2. 

• Per als cablejats de l'interior de l'armari s'estandarditzen els colors en funció de la seva 
tensió: negre / marró / gris / blau per 400 V. 
 
 

 
B.3.9. CONDUCTORS I CANALITZACIONS INTERIORS. 

 
A l'interior de el local, la instal·lació es realitzarà conforme a un dels mètodes d’instal·lació permesos 
segons la ITC BT 28.  
 
Es podran fer servir conductors de coure i aïllament de polietilè reticulat RZ1-K (AS), estesos sobre  
safates portacables, fixant-hi mitjançant brides de niló. Les safates aniran instal·lades a una alçada 
sempre superior a 2,5m. 
 
També s’admetrà la instal·lació mitjançant conductors del tipus RZ1-K (AS) o ES07Z1-K (AS) sota 
tubs rígids de Classificació 4321 no propagadors de flama, en muntatge superficial, sempre a una 
alçada superior a 2,5m. 
 
Per a aquelles instal·lacions situades a una alçada inferior a 2,5m (connexió d’endolls, interruptors, 
etc..) es farà servir conductors del tipus RZ1-K (AS) o ES07Z1-K (AS) sota tubs encastats de 
Classificació 2221 no propagadors de flama. 
 
Totes les safates portacables, disposaran de tapa. Les safates interiors seran perforades d’acer 
galvanitzat, mentre que les exteriors seran de PVC. 
 
Tots els elements que componen la instal·lació estaran proveïts de conductor de protecció, el qual 
estarà connectat a la xarxa general de terra. Les safates metàl·liques disposaran de connexió 
equipotencial a la presa de terra de la instal·lació, mitjançant un conductor nu de coure de 25mm2. 
 
Els entroncaments i derivacions es realitzaran a l'interior de caixes i la connexió dels cables es farà 
emprant borns o regletes, no s'admetrà en cap cas connexions entre conductors per retorciment 
dels mateixos segons instrucció ITC-BT 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3.10. CONDUCTORS I CANALITZACIONS EXTERIORS. 

 
Les línies d’alimentació als equips de climatització i ventilació situats a la coberta de l’edifici, hauran 
de complir les prescripcions definides en la ITC BT 30 per a locals molls. 
 
Les connexions dels diferents equips, hauran de oferir un grau de protecció corresponent a les 
projeccions d'aigua, IPX4. 
 
Es podran fer servir conductors de coure i aïllament de polietilè reticulat RZ1-K (AS), estesos sobre  
safates portacables de PVC. 
 
 
 
B.3.11. CANALITZACIONS SOTERRADES. 

 
Les canalitzacions s'executaran per terrenys de domini públic, sota la vorera, i s'evitaran angles 
pronunciats. El traçat serà el més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud a vorades o 
façanes dels edificis principals. 
 
Al marcar el traçat de les rases, es tindran en compte els radis de curvatura mínims, fixats pels 
fabricants (o, si no, els indicats a les normes de la sèrie UNE 20435), a respectar en els canvis de 
direcció. 
 
En l'etapa d’execució, s'haurà de consultar amb les empreses de servei públic i amb els possibles 
propietaris de serveis per conèixer la posició de les seves instal·lacions a la zona afectada. Un cop 
coneguda, abans de procedir a l'obertura de les rases, s'obriran cates de reconeixement per 
confirmar o rectificar el traçat previst en el projecte. 
 
Els cables es disposaran a l’interior de tub de PE flexible interior llis. Els tubs aniran enterrats a una 
profunditat mínima de 0,4 m de el nivell de terra mesurats des de la cota inferior de el tub i el seu 
diàmetre interior complirà amb el que especifica la ITC-BT 07 p3.1.3: diàmetre de el tub doble de el 
diàmetre del cable. No s'ha d'instal·lar més d'un circuit per tub. 
  
Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables en tensió per sobre 
dels tubs. 
  
La canalització, a més de entubada, anirà formigonada. 
 
En els encreuaments, paral·lelismes i proximitats amb altres serveis s'han de respectar les 
distàncies indicades en la ITC-BT 07 2.2. 
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B.3.12. EQUIPS D’IL·LUMINACIÓ 

 
Les lluminàries utilitzades, seran d'elevada eficiència energètica, i estaran equipades principalment 
amb llums de tipus LED. 
 
Seran de diversos models i potència, segons els plànols adjunts. Es suspendran del sostre  
mitjançant fixacions adequades. 
 
Els paràmetres de disseny de la il·luminació, en funció de les zones és el següent 
 
 
Luminància horitzontal mantinguda (valors mínims): 
 
 300 lx : aula de música (sala 5), i sales d’assaig. 
 
 200 lx Àrees de circulació, passadissos, zona polivalent 
 
 Entre 100 i 200 lx: Lavabos, sala de màquines. 
 
 
Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 

Aquest àmbit és d’aplicació al projecte perquè la superfície útil final de l’edifici (incloses les parts 
ampliades) és superior a 1.000 m2. 
 
Es garantiran els valors límit d’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat en funció de l’ús 
de cada zona: 
 

A les zones d’ús administratiu: 3,0 W/m2 

A les aules: 3,5 W/m2 

A zones comunes (espai polivalent): 6,0 W/m2 

A bucs d’assaig 8,0 W/m2 

 

Factor d’uniformitat >40% (CTE DB SUA 4.1) 

 
 
La potència a instal·lar en il·luminació (làmpades + equips auxiliars) no superarà els següents 
valors: 
 
 12 W/m2 a l’espai polivalent 
 15 W/m2 a l’escola de música 
 
 
El licitador haurà de justificar el compliment de les condicions establertes en aquest projecte, amb 
els equips de il·luminació que hagi seleccionat, aportant el corresponent estudi lumínic. 
 
 

B.3.12.1. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

 
Per a la senyalització de les sortides d'emergència i de les vies d'evacuació, es disposarà de 
lluminàries d'emergència autònomes compactes, d'elevada eficiència energètica, equipades amb 
llums de tipus LED, i bateries amb una autonomia mínima de 1h. 
 
Seran de diversos models i potències, segons els plànols adjunts, de muntatge superficial en sostre 
o paret. 
 
Els nivells d'il·luminació generals projectats, depenent de l'àrea, són els següents: 
 

- 1 lux a nivell de terra en l'eix de passos per rutes d'evacuació. 
- 5 lux en els punts on estan situats els equips de protecció contra incendis i els quadres 

elèctrics. 
- 0,5 lux des de terra fins a una alçada de 1 m en tot l'espai amb presència de públic. 

La distribució de lluminàries s'indica en els plànols d'enllumenat adjunts a el Projecte. S'ha de 
realitzar de manera que la relació entre les luminàncies màximes i mínima en les diferents zones 
no sigui superior a 40. 
 
L'encesa de l'enllumenat d'emergència està previst per entrar en funcionament automàticament al 
produir-se una fallida d'enllumenat general, o quan la tensió d'aquesta sigui inferior al 70% del seu 
valor nominal. 
 
El licitador haurà de justificar el compliment de les condicions establertes en aquest projecte, amb 
els equips de il·luminació que hagi seleccionat, aportant el corresponent estudi lumínic. 
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B.3.12.2. EXIGÈNCIA BÀSICA HE 3: CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 

 
INFORMACIÓ RELATIVA A LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 
 
 
  

Tipus d'ús: Altres usos (Em ≤ 600 lux) 

Potencia límit: 10.00 W/m² 

Planta Recinte 
Superfície 
il·luminada 

Potència total instal·lada en 
làmpades + equips aux. 

         

    S(m²) P (W) 

         

Planta 1 Box 1 (Aula de música) 12 88.00 

Planta 1 Box 2 (Aula de música) 19 132.00 

Planta 1 Box 3 (Aula de música) 15 110.00 

Planta 1 Box 4 (Aula de música) 12 88.00 

Planta 1 Box 5 (Aula de música) 16 132.00 

Planta Baixa WC Minus (Lavabo de planta) 5 22.00 

Planta Baixa WC 1.1 (Lavabo de planta) 3 22.00 

Planta Baixa WC 1 (Lavabo de planta) 6 22.00 

Planta Baixa WC 2 (Lavabo de planta) 5 22.00 

Planta Baixa WC 2.1 (Lavabo de planta) 3 22.00 

Planta Baixa Entrada (Zona de circulació) 149 867.00 

Planta 1 Zona de Pas (Zona de circulació) 74 396.00 

Planta 1 Entrada 2 (Zona de circulació) 33 396.00 

Planta 1 Sala de Màquines (Sala de màquines) 8 44.00 

TOTAL 358 2363.00 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: Ptot/Stot (W/m²): 6.60  
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INFORMACIÓ RELATIVA A LES ZONES 
   
  

Aules i laboratoris   

VEEI màxim admissible: 3.50 W/m²   

Planta Recinte 
Índex 

del 
local 

Nombre de punts 
considerats en el 

projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 

làmpades + equips 
aux. 

Eficiència dels 
llums utilitzats en 

el local 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Luminància mitjana 
horitzontal 

mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de color 
de les làmpades 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta 1 Box 1 (Aula de música) 1 18 0.80 88.00 5.22 1.60 459.56 27.0 85.0 

Planta 1 Box 2 (Aula de música) 1 34 0.80 132.00 3.45 1.40 455.28 27.0 85.0 

Planta 1 Box 3 (Aula de música) 1 30 0.80 110.00 3.31 2.00 363.83 25.0 85.0 

Planta 1 Box 4 (Aula de música) 1 23 0.80 88.00 4.27 1.90 375.90 27.0 85.0 

Planta 1 Box 5 (Aula de música) 1 35 0.80 132.00 3.32 1.80 438.23 25.0 85.0  
  
  

Zones comuns       

VEEI màxim admissible: 6.00 W/m²       

Planta Recinte 
Índex 
del 

local 

Nombre de 
punts 

considerats 
en el projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 
làmpades + 
equips aux. 

Eficiència 
dels llums 

utilitzats en 
el local 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Luminància 
mitjana 

horitzontal 
mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment 
de color de 

les 
làmpades 

Coeficient de 
transmissió 

lluminosa del 
vidre de les 
finestres del 

local 

Angle 
d'ombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta Baixa WC Minus (Lavabo de planta) 0 13 0.80 22.00 6.25 3.40 137.52 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baixa WC 1.1 (Lavabo de planta) 0 11 0.80 22.00 8.03 4.80 176.57 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baixa WC 1 (Lavabo de planta) 0 13 0.80 22.00 5.76 3.00 126.74 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baixa WC 2 (Lavabo de planta) 0 11 0.80 22.00 6.59 2.90 144.87 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baixa WC 2.1 (Lavabo de planta) 0 11 0.80 22.00 7.88 4.50 173.42 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baixa Entrada (Zona de circulació) 2 92 0.80 867.00 0.30 2.20 258.18 26.0 85.0 0.35 (*) 90.0 

Planta 1 Zona de Paso (Zona de circulació) 1 38 0.80 396.00 0.63 1.30 248.06 29.0 85.0 0.16 (*) 90.0 

Planta 1 Entrada 2 (Zona de circulació) 1 0 0.80 396.00 0.00 0.00 0.00 0.0 85.0 0.44 (*) 90.0 

(*) En els recintes assenyalats, és obligatori instal·lar un sistema d'aprofitament de la llum natural.      
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Magatzems, arxius, sales tècniques i cuines   

VEEI màxim admissible: 4.00 W/m²   

Planta Recinte 
Índex 
del 

local 

Nombre de punts 
considerats en el 

projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 
làmpades + 
equips aux. 

Eficiència dels 
llums utilitzats 

en el local 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Luminància 
mitjana 

horitzontal 
mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta 1 Sala de Màquines (Sala de màquines) 1 22 0.80 44.00 7.60 1.60 334.21 27.0 85.0  
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B.3.12.3. EXIGÈNCIA BÀSICA SUA 4: SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER 
IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

 

1. ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ 

 

            NORMA PROJECTE 

      Zona Luminància mínima [lux] 

      

Exterior 
Exclusiva per a persones 

Escales 20   

      
Resta de 
zones 

20   

      Per a vehicles o mixtes 20   

      

Interior 
Exclusiva per a persones 

Escales 100  

      
Resta de 
zones 

100 107 

      Per a vehicles o mixtes 50   

      Factor d'uniformitat mitja fu ³ 40 % 40 %   

 

 

2. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 

 

Dotació: 

Contaran amb enllumenat d'emergència: 
 

     Recorreguts d'evacuació 

     Aparcaments la superfície construïda dels quals excedeixi de 100 m² 

     Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció 

     Locals de risc especial 

     
Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació 
d'enllumenat 

     Els senyals de seguretat  
  

 

Disposició de les lluminàries: 

        NORMA PROJECTE 

     Altura de col·locació h ³ 2 m H = 2.92 m  
 
Es disposarà una lluminària en: 
 

     Cada porta de sortida. 

     Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat. 

     Portes existents en els recorreguts d'evacuació. 

     Escales (cada tram rep il·luminació directa). 

     En qualsevol canvi de nivell. 

     En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.  
  

 

Característiques de la instal·lació: 

 

      Serà fixa. 

      Disposarà de font pròpia d'energia. 

      
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat 
normal. 

      
L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys, el 50% del 
nivell d'il·luminació requerit al cap de 5 segons i el 100% als 60 segons.  

 

  

Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada): 

  

          NORMA PROJECTE 

      
Punts on estiguin situats: equips de seguretat, 
instal·lacions de protecció contra incendis i quadres de 
distribució de l'enllumenat. 

Luminància ³ 5 
luxes 

  

      Valor mínim de l'Índex de Rendiment Cromàtic (Ra) Ra ³ 40 Ra = 70.00  
  

 

Il·luminació dels senyals de seguretat: 

 

          NORMA PROJECTE 

     Il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat ³ 2 cd/m² 3 cd/m² 

     
Relació entre la il·luminació màxima/mínima dintre del 
color blanc o de seguretat 

£ 10:1 10:1 

  
 

  Relació entre la il·luminació Lblanca, i la luminància Lcolor > 
10 

³ 5:1   

    £ 15:1 10:1 

  
 

  Temps en el qual s'ha d'arribar a cada nivell 
d'il·luminació 

³ 50% -->  5 s 5 s 

    100% --> 60 s 60 s  
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B.3.13. PRESES DE CORRENT I MECANISMES 

 
Distribuïdes per les diverses zones, es disposaran preses de corrent monofàsiques tipus Schuko 
de 16A. Les bases de preses de corrent han de complir el que especifica la norma UNE 20315. 
 
Les preses de corrent s’instal·laran a una alçada de 0,3m del nivell de terra, tret de en la zona de 
lavabos, on s’instal·laran a una alçada de 1,1m i una distancia mínima de 0,5m respecte al 
rentamans. 
 
Els interruptors de l’enllumenat s’instal·laran a una alçada de 1,1m i desplaçats uns 15cm del marc 
de la porta. 
 
L’encesa de l’enllumenat a les cabines dels inodors en els lavabos masculí i femení (no inclosa la 
cambra higiènica adaptada) es realitzarà mitjançant un detector de presencia, amb temporització a 
la desconnexió. 
 
Tots els mecanismes i preses de corrent, seran d’execució encastada. 

 

 

B.3.14. COMPENSACIÓ D’ENERGIA REACTIVA 

 
Tenint en compte la potència instal·lada, i un factor de potencia estimat de 0,8, s’instal·larà una 
bateria automàtica de condensadors de 26 kVAr de potència capacitiva, per a obtenir un factor de 
potencia de 0,99 o 1. 
 
La bateria s’instal·larà a la sala de màquines de la planta primera. 
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B.4. FONTANERIA. 
 
B.4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. 
 
La instal·lació que ens ocupa, es la de subministrament d’aigua freda per a 3 lavabos, en un local de 
pública concurrència. 
 

Lavabo Masculí: 1 aixeta d’aigua freda per a un rentamans, i un sanitari. 
Lavabo Femení: 1 aixeta d’aigua freda per a un rentamans, i un sanitari. 
Lavabo Adaptat: 1 aixeta d’aigua freda per a un rentamans, i un sanitari. 

 
Comptarà amb una escomesa soterrada de tub de polietilè PE i una instal·lació interior mitjançant 
canonada encastada, formada per tub de polipropilè copolímer (PP-R), sèrie 5. 
 
No hi haurà producció d’aigua calenta sanitària. 
 
 
B.4.2. CRITERIS DE CÀLCUL. 
 
 
Càlcul hidràulic 
  
Les pèrdues de pressió en cada tram de la xarxa es calculen amb la fórmula de Darcy-Weisbach: 
  

 

 
  
hp: Pèrdua de la càrrega (mca) 
L: Longitud de la conducció (m) 
Q: Cabal que circula per la conducció (m³/s) 
g: Acceleració de la gravetat (m/s²) 
D: Diàmetre interior de la conducció (m) 
  
El factor de fricció 'f' és funció de: 
  
El nombre de Reynolds (Re) 
  
És un nombre adimensional. El seu valor indica si el flux segueix un model laminar o turbulent. 
Representa la relació entre les forces inercials i les forces viscoses en la canonada. 
  

 

 
  
V: Velocitat del fluid en la conducció (m) 
D: Diàmetre interior de la conducció (m/s²) 
n: Viscositat cinemàtica del fluid (m/s²) 
  
La rugositat relativa (e/D) 
  
 

Tradueix matemàticament les imperfeccions del tub. 
  
Per al càlcul del factor de fricció s'utilitza la fórmula de Colebrook-White. Mitjançant un càlcul iteratiu, 
s'obté un resultat exacte del factor de fricció. 
  

 

 
  
Càlcul de les xarxes de retorn d'aigua calenta: 
  
Es calcula un cabal mínim de recirculació que garanteixi una pèrdua de temperatura determinada, 
des de l'equip de producció d'A.C.S. fins als punts de consum. 
  

 

 
  
 
Ep: Calor dissipada (Kcal/h) 
Q: Cabal en el tram (l/h) 
Te Ts: Temperatures d'entrada i de sortida en el tram (°C) 
  
El càlcul calorífic efectuat considera les pèrdues de calor en el circuit d'aigua calenta, considerant 
l'existència o no d'aïllament tèrmic en aquestes conduccions. 
  
La formulació utilitzada per al càlcul amb aïllament tèrmic és la següent: 
  

 

 
  
La formulació utilitzada per al càlcul amb aïllament tèrmic és la següent: 
 

  

 

 
  
Ep: Calor dissipada (W/m) 
DT: Diferència de temperatura entre l'aigua calenta i l'ambient. (°C) 
D: Diàmetre interior de la conducció (m) 
he: Coeficient de convecció exterior 
hi: Coeficient de convecció interior 
e: Gruix de l'aïllament tèrmic (m) 
l: Conductivitat tèrmica de l'aïllament (W/mK) 
  
 

2

2 5

8
p
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h f

g D

 
= 
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=

1 2.51
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Simultaneïtat 
  

 

  

 

 
Qt>20 Qmin>0 x1=1.7 x2=0.21 x3=-0.7 Qt≤20 Qmin<0.5 x1=0.682 x2=0.45 x3=-0.14 

  
Qt≤1 Qmin≥0.5 x1=1 x2=1 x3=0 Qt>1 Qmin≥0.5 x1=1.7 x2=0.21 x3=-0.7 

  

 
  
  
Punts de connexió de servei 
  

Punt de connexió de servei 

Punt de escomesa soterrat d’abastament d’aigua potable 

  
  
Comptadors 

  

Preinstal·lació de comptador 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Pèrdua de càrrega localitzada 4.5 mca 

 
   
Accessoris 
  

Clau de tall general 

La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament a l'edifici, i estarà situada dins de 
la propietat, en una zona d'ús comú, accessible per a la seva manipulació i assenyalada 
adequadament per permetre la seva identificació. Si es disposa armari o arqueta de el comptador 
general, ha allotjar-se en el seu interior. 

 
 
 

Diàmetre (mm) Pèrdua de càrrega localitzada (mca) 

12 0.5 

200 0.5 

   

 

Clau de pas d'abonat 

 
  

Diàmetre (mm) Pèrdua de càrrega localitzada (mca) 

12 0.5 

200 0.5 

   

 

Clau de pas de local humit 

 
  

Diàmetre (mm) Pèrdua de càrrega localitzada (mca) 

12 0.5 

200 0.5 

 
    

 

Col·lector per a aigua freda 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Pèrdua de la càrrega 0.5 mca 

 
   
  
Consums 

  

Rentams 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Altura de les claus 0.55 m 

Cabal d'aigua freda 0.05 l/s 

Cabal d'aigua calenta 0.03 l/s 

Diàmetre 12 mm 

Pressió mínima 10 mca 

Pressió màxima 50 mca 

 
   
 
 
 
 

 

2

1 3

x

c tQ x Q x= +
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Vàter amb cisterna 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Altura de les claus 0.55 m 

Cabal 0.1 l/s 

Diàmetre 12 mm 

Pressió mínima 10 mca 

Pressió màxima 50 mca 

 
  
  
Canonades horitzontals 
  

Connexió de servei 

Canonada que enllaça la instal·lació general de l'edifici amb la xarxa exterior de subministrament. 

 
  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Diàmetre mínim 25 mm 

Velocitat mínima 0.5 m/s 

Velocitat màxima 3.5 m/s 

Increment de la longitud real 20 % 

 

 Simultaneïtat  
 

 

  

 

  

Tub d'alimentació 

Canonada que enllaça la clau de tall general i els sistemes de control i regulació de la pressió o el 
distribuïdor principal. 

 
  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Diàmetre mínim 25 mm 

Velocitat mínima 0.5 m/s 

Velocitat màxima 3.5 m/s 

Increment de la longitud real 20 % 

  

Simultaneïtat 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

 

Derivació particular interior 

Tram de canalització comprès entre la clau de pas i els ramals d'enllaç amb els aparells. 

 
  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Diàmetre mínim 20 mm 

Velocitat mínima 0.5 m/s 

Velocitat màxima 3.5 m/s 

Increment de la longitud real 30 % 

  

Simultaneïtat 
 

  
 

 

  

 

 

Derivació d'aparell 

Canonada de la instal·lació interior que enllaça la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb un aparell de consum. 
 

 

Dades per a dimensionament i comprovació     

Increment de la longitud real 20 % 

  

Simultaneïtat 
 

  

 

  

 

 

Derivació d'aparell 

Canonada de la instal·lació interior que enllaça la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb un aparell de consum. 

 
  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Increment de la longitud real 20 % 

  

Simultaneïtat 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

2

1 3

x

c tQ x Q x= +
2

1 3

x

c tQ x Q x= +

2

1 3

x

c tQ x Q x= +
2

1 3

x

c tQ x Q x= +
2
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x
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B.4.3. RESULTATS I COMPROVACIONS. 
 
 
Canonades horitzontals 
  
Referència: 
TH17 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.03 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.03 l/s 
Rugositat absoluta: 0.007 mm 
Viscositat d'aigua calenta: 0.475 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 9.921 m 
  

Comprovació Valors Estat 

Aïllament 

Diàmetre de l'aïllament tèrmic 
  

Mínim: 20 mm 
Calculat: 22 mm 

Compleix 

Consum 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 12 mm 
Calculat: 20 mm 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TH8 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.15 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.15 l/s 
Rugositat absoluta: 0.007 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.209 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 3.929 m 
  

Comprovació Valors Estat 

Dades generals 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 20 mm 
Calculat: 20 mm 

Compleix 

Continuïtat 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 16 mm 
Calculat: 20 mm 

Compleix 

Càlcul hidràulic 

Diàmetre interior 
  

Mínim: 7.4 mm 
Calculat: 16.2 mm 

Compleix 

Cabal 
  

Calculat: 0.15 l/s 
Màxim: 0.72 l/s 

Compleix 

Comprovació Valors Estat 

Velocitat 
  

Mínim: 0.5 m/s 
Calculat: 0.73 m/s 
Màxim: 3.5 m/s 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TH3 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.45 l/s 
Simultaneïtat: 0.746966 
Cabal amb simultaneïtat: 0.34 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.209 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.08 m 
  

Comprovació Valors Estat 

Dades generals 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 

Compleix 

Continuïtat 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 20 mm 
Calculat: 25 mm 

Compleix 

Càlcul hidràulic 

Diàmetre interior 
  

Mínim: 11.1 mm 
Calculat: 20.4 mm 

Compleix 

Cabal 
  

Calculat: 0.34 l/s 
Màxim: 1.14 l/s 

Compleix 

Velocitat 
  

Mínim: 0.5 m/s 
Calculat: 1.03 m/s 
Màxim: 3.5 m/s 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TH1 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.45 l/s 
Simultaneïtat: 0.746966 
Cabal amb simultaneïtat: 0.34 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.209 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 1.02 m 
  

Comprovació Valors Estat 

Dades generals 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 

Compleix 
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Comprovació Valors Estat 

Continuïtat 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 

Compleix 

Càlcul hidràulic 

Diàmetre interior 
  

Mínim: 11.1 mm 
Calculat: 20.4 mm 

Compleix 

Cabal 
  

Calculat: 0.34 l/s 
Màxim: 1.14 l/s 

Compleix 

Velocitat 
  

Mínim: 0.5 m/s 
Calculat: 1.03 m/s 
Màxim: 3.5 m/s 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TH9 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.1 l/s 
Simultaneïtat: 1 
Cabal amb simultaneïtat: 0.1 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.208 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 4.14 m 
  

Comprovació Valors Estat 

Consum 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TH4 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.45 l/s 
Simultaneïtat: 0.746966 
Cabal amb simultaneïtat: 0.34 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.209 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.39 m 
  

Comprovació Valors Estat 

Dades generals 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 20 mm 
Calculat: 20 mm 

Compleix 

Continuïtat 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 20 mm 
Calculat: 20 mm 

Compleix 

Comprovació Valors Estat 

Càlcul hidràulic 

Diàmetre interior 
  

Mínim: 11.1 mm 
Calculat: 16.2 mm 

Compleix 

Cabal 
  

Calculat: 0.34 l/s 
Màxim: 0.72 l/s 

Compleix 

Velocitat 
  

Mínim: 0.5 m/s 
Calculat: 1.63 m/s 
Màxim: 3.5 m/s 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
  
Referència: 
TH2 
  
Descripció: 
Cabal brut: 0.45 l/s 
Simultaneïtat: 0.746966 
Cabal amb simultaneïtat: 0.34 l/s 
Rugositat absoluta: 0.003 mm 
Viscositat d'aigua freda: 1.209 x 10-6 m²/s 
Longitud equivalent: 0.96 m 
  

Comprovació Valors Estat 

Dades generals 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 

Compleix 

Continuïtat 

Diàmetre nominal 
  

Mínim: 25 mm 
Calculat: 25 mm 

Compleix 

Càlcul hidràulic 

Diàmetre interior 
  

Mínim: 11.1 mm 
Calculat: 20.4 mm 

Compleix 

Cabal 
  

Calculat: 0.34 l/s 
Màxim: 1.14 l/s 

Compleix 

Velocitat 
  

Mínim: 0.5 m/s 
Calculat: 1.03 m/s 
Màxim: 3.5 m/s 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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B.5. SANEJAMENT. 

 
B.5.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. 
 
La instal·lació de sanejament, contempla l’evacuació de les aigües residuals dels lavabos i rentamans 
previstos, així com l’evacuació dels condensats dels sistemes de climatització. 
 
Elements que composen la instal·lació: 
 

- Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre i 
3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a 
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de 
l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
 

- Derivacions individuals: 
 

o Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada 
per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta 
l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. 
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
 

o Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada 
per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell 
amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús 
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

 
o Xarxa d'evacuació de condensats, encastada en la paret, formada per tub flexible de 

PVC, de 16 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire 
condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa 
sifònica. També accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada 
amb adhesiu. 

 
 

Veure la distribució dels elements en els plànols adjunts. 
 
 
 
 
B.5.2. CRITERIS DE CÀLCUL. 
 
 
Les canonades horitzontals es calculen amb la següent formulació: 

La comprovació del diàmetre utilitzat es realitza emprant la fórmula de Manning: 
  

  

 

    

Q Cabal (m³/s) 

n Coeficient de Manning 

A Àrea de la canonada ocupada pel fluid (m²) 

Rh Radi hidràulic (m) 

i Pendent (m/m) 

  
Les canonades verticals es calculen amb la següent formulació: 

 

Residuals 
 
La comprovació del diàmetre utilitzat es realitza emprant la fórmula de Dawson i Hunter: 
 
  

  
 

    

Q Cabal (l/s) 

r Nivell d'ompliment 

D Diàmetre (mm) 

  
  
Punts de connexió de servei 
  

Punt de connexió de servei 

Punt de connexió de servei a xarxa de clavegueram mixt 

  
  
  
Pericons 
  

Pou de registre 

Pou de registre, d'obra de fàbrica 

   
Dimensions mínimes 

Diàmetre 
nominal (mm) 

Longitud (m) Amplada (m) 

100 0.4 0.4 

150 0.5 0.5 

200 0.6 0.6 

250 0.6 0.7 

300 0.7 0.7 

350 0.7 0.8 

400 0.8 0.8 

450 0.8 0.9 

500 0.9 0.9 

  
  
 

2/3 1/ 21
hQ A R i

n
=   

4 5/3 8/33.15 10Q r D−=   
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Descàrregues 
  

Lavabo 

Lavabo per a ús privat 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Altura e la descàrrega 0.55 m 

Unitats de desguàs 1   

Cabal 0.75 l/s 

Diàmetre nominal 32 mm 

  

Vàter amb cisterna 

Vàter amb cisterna, per a ús privat 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Altura e la descàrrega 0.1 m 

Unitats de desguàs 4   

Cabal 1.5 l/s 

Diàmetre nominal 100 mm 

  
  
Canonades horitzontals 
  

Derivació individual 

L'adjudicació de UD a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims dels sifons i de les derivacions 
individuals corresponents s'estableixen en la taula 4.1 de CTE DB HS 5, en funció de l'ús. 

  

PVC sèrie B 

PVC sèrie B 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Diàmetre nominal mínim 32 mm 

Pendent mínima 1 % 

Pendent màxima 4 % 

  

Col·lector enterrat 

Col·lector enterrat 

  

PVC sèrie SN-4 

PVC sèrie SN-4 

  

Dades per a dimensionament i comprovació     

Diàmetre nominal mínim 50 mm 

Pendent mínima 2 % 

Pendent màxima 4 % 

      

      

Càlcul hidràulic     

      

Velocitat mínima 0.6 m/s 

Nivell d'ompliment màxim 50 % 

  
Dimensionament per taules 
  
Pendent 2.00 % 

Unitats de 
desguàs 

Diàmetre 
nominal (mm) 

20 50 

24 63 

38 75 

130 90 

321 110 

480 125 

1056 160 

1920 200 

3500 250 

6920 315 

1000 350 

  
  
Pendent 4.00 % 

Unitats de 
desguàs 

Diàmetre 
nominal (mm) 

25 50 

29 63 

57 75 

160 90 

382 110 

580 125 

1300 160 

2300 200 

4200 250 

8290 315 

12000 350 
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B.5.3. RESULTATS. 

 

AC1 
PLANTA BAIXA 
 
Derivació individual 

Canonades horitzontals 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
Q 

(l/s) 
UDs 

S 
(m²) 

Dmín 
(mm) 

Càlcul hidràulic 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) Qb 

(l/s) 
K 

Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

2 (Và) 6.435 1.00 - 4.00 - 100 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 

  
Col·lector enterrat 

Canonades horitzontals 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
Q 

(l/s) 
UDs 

S 
(m²) 

Dmín 
(mm) 

Càlcul hidràulic 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) Qb 

(l/s) 
K 

Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

TH1 8.373 2.00 - 15.00 - 110 7.05 0.45 3.15 35.63 1.17 104 110 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans K Coeficient de simultaneïtat 

Dmín Diàmetre mínim (mm) Qs Cabal amb simultaneïtat (l/s) 

Dcom Diàmetre comercial (mm) UDs Unitats de desguàs 

Dint 
Diàmetre interior comercial 
(mm) 

S Àrea projectada (m²) 

L 
Longitud mitja sobre plànols 
(m) 

Y/D Nivell d'ompliment (%) 

i Pendent (%) v Velocitat (m/s) 

Qb Cabal brut (l/s)     

  
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  37 de 129 

B.5.4. COMPROVACIONS. 

 

Canonades horitzontals 

  
Referència: 
2 (Và) 
  
Descripció: 
Longitud: 6.435 m 
Pendent: 1 % 
Cabal: 1.88 l/s 

  
Comprovació Valors Estat 

Dades generals 

Diàmetre nominal mínim 
  

Diàmetre mínim seleccionat per al dimensionament de la canonada 

Mínim: 32 mm 
Calculat: 110 mm Compleix 

Pendent 
  

Pendent mínim seleccionat per garantir condicions d'autoneteja de la 
canonada 
Pendent màxim admissible 

Mínim: 1.00 % 
Calculat: 1.00 % 
Màxim: 4.00 % Compleix 

Descàrrega 

Diàmetre nominal mínim 
  

Mínim: 100 mm 
Calculat: 110 mm 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

  
Referència: 
TH1 

  
Descripció: 
Longitud: 8.373 m 
Pendent: 2 % 
Cabal: 3.15 l/s 

  
Comprovació Valors Estat 

Dades generals 

Diàmetre nominal mínim 
  

Diàmetre mínim seleccionat per al dimensionament de la canonada 

Mínim: 50 mm 
Calculat: 110 mm Compleix 

Pendent 
  

Segons l'apartat 3.3.1.4.2 punt 2 de CTE DB HS 5, els col·lectors 
soterrats han de tenir un pendent del 2% com a mínim. 
Pendent màxim admissible 

Mínim: 2.00 % 
Calculat: 2.00 % 
Màxim: 4.00 % Compleix 

Continuïtat 

Diàmetre nominal mínim 
  

Mínim: 110 mm 
Calculat: 110 mm 

Compleix 

Dimensionament per taules 

Comprovació Valors Estat 

Unitats de desguàs 
  

El diàmetre dels col·lectors horitzontals s'obté de la taula 4.5 de CTE 
DB HS 5, en funció del nombre màxim d'unitats de desguàs i del 
pendent. 

Calculat: 15 
Màxim: 321 

Compleix 

Diàmetre nominal mínim 
  

Diàmetre obtingut de la taula de dimensionament 

Mínim: 50 mm 
Calculat: 110 mm Compleix 

Pendent necessari per a dimensionament per taula 
  

Pendent necessari per a dimensionament per taula 

Mínim: 2.00 % 
Calculat: 2.00 % 
Màxim: 4.00 % 

Compleix 

Càlcul hidràulic 

Capacitat hidràulica 
  

Cabal a secció plena per al diàmetre seleccionat 

Calculat: 3.15 l/s 
Màxim: 11.6 l/s Compleix 

Velocitat 
  

Velocitat mínima seleccionada per garantir condicions d'autoneteja de 
la canonada 

Mínim: 0.6 m/s 
Calculat: 1.17 m/s Compleix 

Nivell d'ompliment 
  

Els col·lectors horitzontals es dimensionen per funcionar a secció 
parcialment plena, fins a un màxim de tres cambres de secció, sota 
condicions de flux uniforme, segons l'apartat 4.1.3 punt 1 de CTE DB 
HS 5. 

Calculat: 35.6294% 
Màxim: 50% 

Compleix 

Pendent mínim, amb dimensionament per formulació hidràulica 
  

Pendent mínim necessari per complir el requisit de velocitat mínima 
seleccionada 

Mínim: 0.40 % 
Calculat: 2.00 % Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
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B.6. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

 

B.6.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. 
 
La instal·lació que ens ocupa es considera com a Local de Pública Concurrència, donat els possibles 
usos previstos per la Zona Polivalent. 
 
L’objectiu d’aquest capítol es definir les instal·lacions de protecció contra incendis que li son 
d’aplicació segons el CTE DB-SI, mentre que les condicions de sectorització, accessibilitat i 
dimensionament de les rutes d’evacuació es definiran en el projecte de construcció. 

 

 

B.6.2. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ. 
 
 
S'utilitzaran els senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034: 1988, d'acord amb els 
següents criteris: 
 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en 
edificis d'ús residencial habitatge i, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la 
superfície no excedeixi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tot punt d'aquests recintes i 
els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici. 

 
b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'ha d'utilitzar en tota sortida prevista per a ús 

exclusiu en cas d'emergència. 
 

c) Han de disposar-senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius 
i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 persones que 
accedeixi lateralment a un passadís. 
 

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error, 
també es disposaran els senyals abans citades, de manera que quedi clarament indicada 
l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de 
passadissos, així com d'aquelles escales que, a la planta de sortida de l'edifici, continuïn el 
seu traçat cap a plantes més baixes, etc. 
 

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a 
error en la evacuació s'ha de disposar el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment 
visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 
 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui 
fer a cada sortida, conforme al que estableix el capítol 4 d'aquesta Secció. 
 

g) Els itineraris accessibles (veure definició a l'annex A de el DB SUA) per a persones amb 
discapacitat que condueixin a una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per 
a la evacuació de persones amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici accessible se 
senyalitzaran mitjançant els senyals que estableixen els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) 
acompanyades de l'SIA (Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan 
aquests itineraris accessibles condueixin a una zona de refugi oa un sector d'incendi alternatiu 

previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, aniran a més acompanyades de el 
rètol "ZONA DE REFUGI". 
 

h) La superfície de les zones de refugi es senyalitzarà mitjançant diferent color al paviment i el 
rètol "ZONA DE REFUGI" acompanyat de l'SIA col·locat en una paret adjacent a la zona. 

 
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. 
Quan siguin fotoluminiscents han de complir el que estableixen les normes UNE 23035-1: 2003, UNE 
23.035-2: 2003 i UNE 23035-4: 2003 i el seu manteniment es realitzarà d'acord amb el que estableix 
la norma UNE 23.035-3: 2003. 
 
 
 
B.6.3. DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI. 
 
 
Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s'indiquen a 
la taula 1.1. del CTE-DB SI. El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment de 
les instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir el que estableix 
en el "Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis", en les seves disposicions 
complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que li sigui d'aplicació. La posada en 
funcionament de les instal·lacions requereix la presentació, davant l'òrgan competent de la comunitat 
Autònoma, del certificat de l'empresa instal·ladora a què es refereix l'article 18 de l'esmentat 
reglament. 
 
 Equip:    Descripció: 
 

Extintors Portàtils S’instal·laran extintors d’eficàcia 21A-113B a 15m de recorregut 
màxim en cada planta, des de tot punt de evacuació. 

 A les zones de risc especial segons el capítol 2 de la DB–SI1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  39 de 129 

B.7. ESTUDI ACÚSTIC. 

 

B.7.1. DESCRIPCIÓ GENERAL. 
 
Per tal de poder complir amb els requeriments acústics de les aules d’assaig o box de l’escola de 

música dels valors límit d'aïllament acústic del CTE DB HR, s’han previst les següents mesures 

constructives: paviment flotant, envans i tres-dosats amb aïllament acústic amb doble gruix de llana 

de roca, sostre continu suspès amb aïllament acústic: 

 

Terres Box - Terra flotant amb llana mineral, de 40 mm d'espessor. Paviment laminat  
 

 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 21: Domèstic moderat, 
resistència a l'abrasió AC1, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat sense 
adhesiu, tipus 'Clic', col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor; 
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Terra flotant, compost de: BASE AUTOANIVELLANT: capa fina de pasta 
anivelladora de terres, de 2 mm d'espessor, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de 
resines sintètiques modificades sense dissolvents. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit 
per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació; AÏLLAMENT: aïllament termoacústic, format per 
panell rígid de llana mineral, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Inclús cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts; CAPA DE REGULARITZACIÓ: base per a paviment, de 40 mm 
d'espessor, de morter autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM"; i posterior 
aplicació de líquid de curat incolor. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la 
preparació dels junts perimetrals de dilatació. 
 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-25/B/20/I, estès i vibrat 
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 
mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm 
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció, amb: AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament 
tèrmic horitzontal, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a topall a la base de la solera, 
simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. Inclús cinta autoadhesiva per 
a segellat de junts; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament tèrmic vertical, format per panell rígid de 
poliestirè extrudit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 
W/(mK), col·locat a topall en el perímetre de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè 
de 0,2 mm d'espessor. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. 

 

  

Llistat de capes: 

    1 -  Paviment laminat 0.7 cm 

    2 -  Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat 0.3 cm 

    3 -  Morter autoanivellant de ciment 0.2 cm 

    4 -  Base de morter autoanivellant de ciment, Agilia 
Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM" 

4 cm 

    5 -  Llana mineral 4 cm 

    6 -  Solera de formigó en massa 10 cm 

    7 -  Film de polietilè 0.02 cm 

    8 -  Poliestirè 4 cm 

Gruix total: 23.22 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Us: 0.20 kcal/(h·m²°C) 

(Per una solera amb longitud característica B' = 6.6 m) 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.2 m i 
resistència tèrmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 182.12 m² 

Perímetre del forjat, P: 54.92 m 

Resistència tèrmica del forjat, Rf: 2.92 m²·h·°C/kcal 

Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.37 
m²·h·°C/kcal 

Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm 

Tipus de terreny: Sorra semidensa 

Protecció front al soroll Massa superficial: 339.69 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 250.18 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 

Millora de l'índex global de reducció acústica, deguda al terra 
flotant, DR: 9 dB 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
80.1 dB 

Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 
deguda al sòl flotant, DLD,w: 33 dB 
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EXTRADOSSAT AUTOPORTANT  
 

 

 
 
 
REVESTIMENT INTERMEDI: arrebossat de ciment, a bona vista, acabat superficial rugós, amb 
morter de ciment, tipus GP CSIII W1; AÏLLAMENT ENTRE PLAQUES: aïllament tèrmic continu 
format per panell autoportant de llana mineral d'alta densitat, de 40 mm d'espessor, no revestit, 
resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i fixat 
mecànicament a la fàbrica; AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament tèrmic format per panell 
semirígid de llana mineral, espessor 130 (65+65) mm, col·locat entre els muntants de l'estructura 
portant; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm 
de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una placa de guix laminat 
A, BA 15 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada 
a dues làmines de cartró fort, cargolada directament a una estructura autoportant de perfils 
metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al 
terra i al sostre, i muntants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de 400 mm. 
Inclús banda desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols 
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "PLACO" i pasta i cinta per al 
tractament de junts. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM  
 

 

Format per dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix cadascuna d'elles i de tipus variable, a 

cada costat extern d'una doble estructura metàl·lica de 70 mm d'ample, i separada entre si, una 

distància així mateix variable, formada cadascuna d'elles per muntants (elements verticals), separats 

a eixos 600 mm i canals (elements horitzontals), i només en la cara interior d'una d'elles, una altra 

placa de guix laminat així mateix de 15 mm de gruix. El full sense placa interior queda independent 

del full paral·lel, atorgant el conjunt un ample total mínim d'envà acabat de 215 mm. Ànimes de les 

perfileries amb llana mineral de 70 mm de gruix. Muntatge segons UNE 102.040 IN. 

 

  

Llistat de capes: 

    1 -  Pintura al temple sobre parament interior de guix o 

escaiola 

--- 

    2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

    3 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

    4 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm 

    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

    6 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm 

    7 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

    8 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

    9 -  Pintura al temple sobre parament interior de guix o 

escaiola 

--- 

Gruix total: 21.5 cm 

 
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.17 kcal/(h·m²°C) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 67.48 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 71.0(-3; -9) dB 

Referència de l'assaig: CTA-140/08 AER 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90 
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Fals sostre continu suspès, acústic Placo Natura Activ'Air "PLACO" de plaques de guix 

laminat, amb estructura metàl·lica  
 

 

 

REVESTIMENT DEL SOSTRE 

Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 25 cm d'alçada, compost de: AÏLLAMENT: aïllament 

acústic a soroll aeri, format per panell d'aglomerat de suro expandit, de 100 mm d'espessor, de 

1000x500 mm, color negre, d'entre 105 i 125 kg/m³ de densitat, resistència tèrmica 2,5 m²K/W, 

conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua entre 7 i 4, 

Euroclasse E de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, resistència a compressió >= 100 kPa; 

SOSTRE SUSPÈS: fals sostre continu suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m. Sistema 

Placo Natura Activ'Air "PLACO", constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris 

F530 "PLACO"; PLAQUES: una capa de plaques acústiques de guix laminat, amb tecnologia Activ'Air, 

Gyptone Big Quattro 41 "PLACO", amb perforacions quadrades i amb les vores afinades, 

2400x1200x12,5 mm. Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 

plaques, pasta d'assecatge en pols SN "PLACO", cinta microperforada de paper "PLACO", i 

accessoris de muntatge; ACABAT SUPERFICIAL: aplicació manual de dues mans de pintura al 

temple, color blanc, acabat mat, textura gotejat amb gota fina, la primera mà diluïda amb un màxim 

de 40% d'aigua i la següent sense diluir; sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal. 

 

  

Llistat de capes: 

    1 -  Forjat unidireccional 32+5 cm (Revoltó de formigó) 37 cm 

    2 -  Cambra d'aire sense ventilar 15 cm 

    3 -  Aglomerat de suro expandit 10 cm 

    4 -  Fals sostre continu suspès, acústic Placo Natura 

Activ'Air "PLACO" de plaques de guix laminat 

1.25 cm 

    5 -  Pintura al temple sobre parament interior de guix o 

escaiola 

--- 

Gruix total: 63.25 cm 

 
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.27 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacció: 0.26 kcal/(h·m²°C) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 448.83 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 429.03 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 40.0(0; -3) dB 

Referència de l'assaig: suelo 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, per 

assaig, Ln,w: 75.0 dB 

 
  

 

 
 

PORTES ACÚSTIQUES   
 

 
 
 
S’instal·laran 5 portes acústiques interiors d'una fulla 
practicable, formada per dues xapes d'acer, de 
800x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, 
lacades en color a escollir, amb reforços interiors 
longitudinals, entre els quals es col·loca un complex 
aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a 
soroll aeri mínim, de 51 dBA, tipus ACÚSTICA 
INTEGRAL RS3 o similar; inclús marc metàl·lic, rivet de 
neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues 
frontisses i manilla de tanca de pressió, amb pany, 
espiell circular de vidre doble i auto-tancament. 
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. 
Totalment muntada i provada 
 
 
 
 
 
 
En el capítol D1.3. s’adjunten els resultats de l’estudi, així com els càlculs justificatius del compliment 
del CTE-DB-HR. 
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C. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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C.1. TELECOMUNICACIONS 

 
C.1.1. NORMES I REGLAMENTS 

 
- REAL DECRET 279/1999 pel qual s’aprova el Reglament Regulador de les Infraestructures 

Comuns de Telecomunicacions per a l’accés als serveis de Telecomunicació a l’interior dels 
edificis i de l’activitat de instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions. 

- REAL DECRET-LLEI 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis 
per a l'accés als serveis de telecomunicació. 

- REAL DECRET 401/2003, de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació 
a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions. 

- LLEI 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la Televisió Digital 
Terrestre, de liberalització de la televisió per cable i del foment del pluralisme. 

- ORDRE CTE / 1296/2003, de 14 de maig, per la qual es desenvolupa el Reglament 
regulador contingut en el Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. 

- REAL DECRET 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- REAL DECRET 944/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Tècnic nacional de la 
televisió digital terrestre. 

- REAL DECRET 945/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de 
Prestació de Servei de Televisió Digital Terrestre. 

- REAL DECRET 946/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova la incorporació d'un nou canal 
analògic de televisió en el Pla tècnic Nacional de la televisió privada, aprovat pel Reial Decret 
1362/1988, de 11 de novembre (BOE 1988.11.16). 

- ORDRE ITC 1077/2006, de 6 d'abril (BOE 13/04/2006), per la qual es modifiquen 
determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de 
telecomunicació a l'interior dels edificis. 

- NORMES TECNOLÒGIQUES ESPANYOLES (NTE): 
o IPP Instal·lació de Parallamps. 
o IEP Connexió a terra d'edificis. 

- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ aprovat pel Reial Decret 
842/2002, de 2 d'agost. 

- Normes UNE EN 50.083-1, UNE EN 50.083-2, UNE EN 50.083-8, UNE EN 50.117-1 i UNE 
2050-2-11 de CENELEC. 

 
L'empresa instal·ladora serà l’encarregada de expedir el Butlletí d'Instal·lació i realitzar el Protocol 
de Proves. 
 
 
C.1.2. CABLEJAT DE FIBRA ÓPTICA 

 
Cables de connexió de servei individual 
 
El cable de connexió de servei òptica serà individual de 2 fibres òptiques amb el següent 
codi de colors: 
  Fibra 1: verd. 
  Fibra 2: vermella. 
 

El cable ha de ser completament dielèctric, no posseirà cap element metàl·lic i el material de la 
coberta dels cables ha de ser termoplàstic, lliure de halògens, retardant a la flama i de baixa emissió 
de fums. 
 
Pel que fa als elements de reforç, han de ser suficients per a garantir que per a una tracció de 450 
N, no es produeixen allargaments permanents de les fibres òptiques ni augments de l'atenuació. El 
seu diàmetre estarà al voltant de 4 mil·límetres i el seu radi de curvatura mínim ha de ser 5 vegades 
el diàmetre (2 cm). 
 
S'ha de comprovar la continuïtat de les fibres òptiques de les xarxes de distribució i dispersió i la 
seva correspondència amb les etiquetes de les regletes o les branques, mitjançant un generador 
de senyals òptics en les longituds d'ona (1310 nm, 1490 nm i 1550 nm) en un extrem i un detector 
o mesurador adequat a l'altre extrem. 
 
Les mesures es realitzaran des de les regletes de sortida de fibra òptica, situades en el registre 
principal òptic del RITI, fins als connectors òptics de la roseta dels PAU situada al registre de 
terminació de xarxa de cada habitatge, local o comú. 
 
L'atenuació òptica de la xarxa de distribució i dispersió de fibra òptica no haurà de ser superior a 2 
dB en cap cas, es recomana que no superi 1.55 dB. 
 
 
C.1.3. CABLEJAT DE PARELLS TRENATS 

 
Els cables de parells trenats s'utilitzen en la xarxa de distribució i dispersió i a la xarxa interior 
d'usuari. 
 
Per a les xarxes de distribució i dispersió, els cables de parells trenats utilitzats seran, com a mínim, 
de 4 parells de fils conductors de coure amb aïllament individual sense apantallar classe E 
(categoria 6), han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metàl·lics 
amb elements múltiples utilitzats per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
 
Part 6-1: Especificació intermèdia per a cables sense apantallar aplicables fins a 250 MHz. Cables 
per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis). 
 
Per a la xarxa interior d'usuari, els cables utilitzats seran com a mínim de quatre parells de fils 
conductors de coure amb aïllament individual classe E (Categoria 6) i coberta de material no 
propagador de la flama, lliure d'halògens i baixa emissió de fums, i han de ser conformes a les 
especificacions de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metàl·lics amb elements múltiples utilitzats 
per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. Part 6-1: Especificació intermèdia 
per a cables sense apantallar aplicables fins a 250 MHz. Cables per instal·lacions horitzontals i 
verticals en edificis) i UNE-EN 50288-6-2 (Cables metàl·lics amb elements múltiples utilitzats per a 
la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. Part 6-2: Especificació intermèdia per a 
cables sense apantallar aplicables fins a 250 MHz. Cables per a instal·lacions en l'àrea de treball i 
cables per connexionat). 
 
La xarxes de distribució i dispersió han de complir els requisits especificats en les normes UNE-EN 
50.174-1: 2001 (Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 1: Especificació i 
assegurament de la qualitat), UNE 50174-2 (Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. 
Part 2: Mètodes i planificació de la instal·lació en l'interior dels edificis) i UNE-EN 50.174-3 
(Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 3: Mètodes i planificació de la instal·lació 
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en l'exterior dels edificis) i seran certificades amb acord amb la norma UNE-EN 50346 (Tecnologies 
de la informació. Instal·lació de cablejat. Assaig de cablejats instal·lats).  
 
Els cables de parells trenats que s'utilitzaran en aquest projecte hauran de tenir una atenuació 
màxima de 34 dB / 100 metres a 300 MHz i seran de categoria 6 classe E o superior. 
 
Punt d’accés a l’usuari: 
 
El connector de la roseta de terminació dels cables de parells trenats serà un connector femella 
miniatura de 8 vies (RJ45) amb tots els contactes connexionats. Aquest connector complirà les 
normes UNE-EN 50173-1 (Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric. Part 1: 
Requisits generals i àrees d'oficina). 
 
Tots els PAU hauran de complir amb els requisits elèctrics definits en el Reglament d'ICT. 
 
 
 
C.1.4. CABLEJAT COAXIAL 

 
Els cables de parells trenats s'utilitzen en la xarxa de distribució i dispersió i a la xarxa interior 
d'usuari. 
 
Amb caràcter general, els cables coaxials a utilitzar en les xarxes de distribució i dispersió seran 
dels tipus RG-6, RG-11 i RG-59. 
 
Els cables coaxials compliran amb les especificacions de les normes UNE-EN 50117-2-1 (Cables 
coaxials. Part 2-1: Especificació intermèdia per a cables utilitzats en xarxes de distribució per cable. 
Cables d'interior per a la connexió de sistemes funcionant entre 5 MHz i 1 000 MHz) i de la Norma 
UNE-EN 50117-2-2 (Cables coaxials. Part 2-2: Especificació intermèdia per a cables utilitzats en 
xarxes de distribució cablejades. Cables de connexió de servei exterior per a sistemes operant entre 
5 MHz - 1 000 MHz) i complint: 
 

- Impedància característica mitjana 75 Ohms. 
- Conductor central d'acer recobert de coure d'acord amb la Norma UNE-50.117-1 
- Dielèctric de polietilè cel·lular físic, expandit mitjançant injecció de gas d'acord amb la norma 

UNE-EN 50290-2-23, estant adherit al conductor central. 
- Pantalla formada per una cinta laminada d'alumini-polièster-alumini solapada i enganxada 

sobre el dielèctric. 
- Malla formada per una trena de filferros d'alumini, el percentatge de recobriment serà 

superior al 75%. 
- Coberta externa de PVC, resistent a raigs ultraviolats per a l'exterior, i no propagador de la 

flama ha de complir la normativa UNE-EN 50.265-2 de resistència de propagació de la flama. 
- Quan sigui necessari, el cable ha d'estar dotat amb un compost antihumitat contra la 

corrosió, assegurant la seva estanquitat longitudinal. 
- Els diàmetres exteriors i atenuació màxima dels cables de complir: 

 

 

C.1.4. PROVES I POSADA EN SERVEI 

 
A continuació s'especifiquen les proves i mesures que ha de realitzar el instal·lador de 
telecomunicacions. 
 
QUADRE DE MESURES DE LA XARXA DE STDP I de banda ampla 
 
Xarxa de cable de parells trenats: 
 
Les xarxes de distribució / dispersió i interior d'usuari de cables de parells trenats seran certificades 
d'acord amb les normes UNE-EN 50346: 2004 i UNE-EN 50346: 2004 / A1: 2008 (Tecnologies de 
la informació. Instal·lació de cablejat. Assaig de cablejats instal·lats). 
 
S'hauran mesurar, a més de les longituds dels cables de totes les escomeses de les xarxes de 
distribució i dispersió des del registre principal fins cada Registre de Terminació de Xarxa, 
l'atenuació, diafonia i retard de propagació de cadascuna d'elles. 
 
Així mateix es realitzaran aquestes mitjanes en les xarxes interiors d'usuari des del Registre de 
Terminació de Xarxa fins a cada registre de presa. 
 
Xarxa de cables coaxials: 
 
Es mesurarà la màxima i la mínima atenuació des del registre principal fins cada Registre de 
Terminació de Xarxa. 
 
Així mateix es mesuraran aquests valors màxims i mínims des del Registre de Terminació de Xarxa 
de cada habitatge fins a cadascuna de les preses d'usuari. 
 
Xarxa de cables de fibra òptica: 
 
Es mesurarà per a cadascuna de les fibres òptiques que formen la xarxa, l'atenuació òptica, des del 
registre principal corresponent fins a cada un dels registres de Terminació de Xarxa. 
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C.2. CLIMA I VENTILACIÓ 

 
C.2.1. NORMES I REGLAMENTS 

 
Els equips i materials compliran totes les normes vigents i que els siguin d'aplicació, i els que 
s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portar el marcatge 
CE, sempre que s'hagi establert la seva entrada en vigor, de conformitat amb la normativa vigent. 
Especialment han de complir les prescripcions que s'indiquen en el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis. 
 
Tots els productes hauran de complir els requisits establerts en les mesures d'execució que els 
resultin d'aplicació d'acord amb el que disposa el Reial Decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a 
l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia. 
 
Tots els materials, equips i aparells no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures ni 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
 
La Normativa a aplicar per a la redacció d'aquest projecte serà: 
 

• RD 1027/2007 pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i les 
seves instruccions tècniques complementàries i normes UNE d'aplicació. 

 
• Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions 

tècniques de el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 

• INSTRUCCIÓ 04/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions tècniques 

complementàries (RD 842/2002 de 2 d'agost de 2002) a la ITC-BT-23 
 

 
 
C.2.2. EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED Y CALOR 

 
Els equips de producció de fred y calor han de complir el que referent a això especifiqui el Reglament 
de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, 
el Reglament d'aparells de pressió i el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 
Els fabricants o distribuïdors d'aquests equips hauran d'aportar la documentació, sense perjudici 
d'una altra fixada per la corresponent Comunitat Autònoma: 
 

• Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les 
potències nominals absorbides en cada cas. 

• Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament i, per plantes 
refredadores d'aigua, fins i tot a càrregues parcials. 

• Límits extrems de funcionament admesos. 
• Tipus i característiques de la regulació de capacitat. 
• Classe i quantitat de refrigerant. Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa 

pressió de refrigerant. 

• Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió. 
• Cabal de fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 

secundari. 
• Cabal de fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques 

del circuit. 
• Exigències i recomanacions d'instal·lació: espais de manteniment, situació i dimensió 

d'escomeses etc. 
• Instruccions de funcionament i manteniment. 
• Dimensions màximes de l'equip. 
• Nivell màxim de potència acústica ponderat A LWA, en decibels, determinat segons UNE 

74105. 
• Pesos en transport i en funcionament. 

 
Els equips centrals inclouran en la seva documentació a més del que indica el RITE i d'una altra 
fixada per la corresponent Comunitat Autònoma, les següents dades: 
 

• Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles. 
• Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensador remots, si escau. 
• En unitats de condensació per aire: característiques de ventilador (s) i motor (s). 

 
 
 
C.2.3. CANONADES FRIGORÍFIQUES 

 
Les canonades i els seus accessoris compliran els requisits de compliment de les exigències 
d'eficiència energètica i de seguretat, així com les normes UNE corresponents, en relació amb l'ús 
a què vagin a ser destinades. 
 
Els tubs utilitzats per a la realització de les canonades frigorífiques han de ser del tipus sense 
soldadura fabricats amb coure pràcticament pur. La presentació dels mateixos serà en qualitat 
recuita o endurida (estirat) depenent del diàmetre de la canonada i de la linealitat del traçat, en 
qualsevol cas, el material després haurà d'haver estat estufat, deshidratat i desoxidat en fàbrica 
segellant estanc de manera que el tub arribi a obra rigorosament net, sense humitat i exempt de 
tota penetració d'aire humit fins al moment de la seva utilització. 
 
El gruix de les canonades de refrigerant, s'han d'ajustar a la legislació vigent UNE-EN 12735-1: 
2016. El gruix de la paret de la canonada mínim per a una canonada de R410A s'ha de correspondre 
amb els valors de la següent taula: 
  

Diàmetre 

nominal 

Diàmetre 

exterior [mm] 

Espessor 

[mm] 

1/4 6,35 0,8 

3/8 9,52 0,8 

1/2 12,7 0,8 

5/8 15,88 0,8 

3/4 19,05 1,0 

7/8 22,22 1,0 

1 25,4 1,0 

1 1/8 28,57 1,25 
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C.2.4. SUPORTS INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 

 
Tot el material que compon el suport haurà de resistir a l'acció agressiva de l'ambient, per la qual 
cosa s'ha d'utilitzar acer galvanitzat o, en cas d'elements conformats en obra, protegits amb pintura 
antioxidant o materials no metàl·lics. 
  
Tots els components d'un suport, excepte l'ancoratge a l'estructura, hauran de ser desmuntables. 
  
Els suports de filferro, fusta, fleixos i cadenes, així com la suspensió d'una canonada d'una altra, 
són admissibles només d'una manera temporal, durant la instal·lació de la xarxa. Un cop acabada 
la col·locació, aquests materials hauran de substituir per les peces definitives. Els materials 
d'interposició entre el suport i la conducció (materials aïllants, gomes o feltres) hauran de resistir, 
sense aixafament, el pes que es descarregui sobre ells, així com la temperatura que puguin assolir 
durant el funcionament. 
  
La situació dels suports de la xarxa de canonades s'haurà de fer seguint els criteris marcats en la 
Norma UNE 100-152-88, apartat 8. 
 
Pel que fa a les distàncies verticals entre suports, la norma UNE 100-152-88, (segons ITE 05.2.7), 
que dicta com a distàncies màximes verticals entre suports per a canonades de coure les que 
resultin de col·locar dos suports per planta per a canonades d' diàmetre fins a 25 mm inclusivament 
i un sol suport per a diàmetres superiors. 
 

 
 
C.2.5. AÏLLAMENTS 

 
L'aïllament de les canonades frigorífiques es realitzarà segons marca la norma ITE.03.13, Apèndix 
3.1 per a això s'utilitzarà una camisa aïllant d'escuma elastomèrica classificada com a material MOC 
a la UNE 100-170-89 (Materials Orgànics Cel·lulars, apropiats per a fluids refrigerants entre -50 ° i 
100 ° C) d'un gruix segons dicta la normativa i les característiques seran les següents: 
 

- Material: escuma elastomèrica 
- Color: Negre 
- Conductivitat :( a 0 ° C) 0,035 W / mK 
- Factor de resistència a el vapor d'aigua:> 3000 
- Reacció a el foc: M1 
- Temperatura d'ús: -40 ° C a + 105 ° C 
- Estructura cel·lular estanca. 

 
Independentment dels reglaments abans esmentats aquest material ha de complir també amb les 
següents normes UNE: 
 

- UNE 92.001, Apt. 1,2,3 i 4 referent a aïllament tèrmic. 
- UNE 92.201, 92.202, 92.225, 92.226 i 92.227 referent a càlculs d'aïllants tèrmics. 
- UNE 92.106 i 92.228 referents a les escumes elastomèriques. 

 
 
 
 
 

C.2.6. RECUPERADORS DE CALOR 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'aparell a la bancada o a el suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió dels circuits d'aire 
- Posada en marxa de l'equip 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició serà la reflectida en els plànols d'aquest projecte o, si no, la indicada per la DF. 
 
Quedarà fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica 
del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No es transmetran vibracions ni 
sorolls a l'estructura de suport. 
 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i de fàcil 
accés, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin 
funcions de seguretat. 
 
Les parts de l'equip que necessiten operacions periòdiques de manteniment, estaran situades en 
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més exigents 
entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions de fabricant. 
 
Per a aquells equips proveïts d'elements que per una o altra raó quedin ocults, es preveurà un 
sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, panells o altres elements. La situació exacta 
d'aquests elements d'accés serà indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els 
plànols finals de la instal·lació. 
 
Totes les unions del circuit han de ser estanques. 
 
Estarà connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció, i la de control, amb cables de 
les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques de fabricant i que compleixin les 
especificacions fixades a les seves partides d'obra. 
 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas 
d'anar muntada sota una canal, llavors aniran en compartiments diferents. Les connexions 
elèctriques estaran fetes dins de les caixes de connexió. No serà possible el contacte accidental 
amb les parts elèctricament actives un cop acabats els treballs de muntatge. 
 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, queden rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns de connexió. 
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No es transmetran esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i 
els components de l'equip. 
 
Els cables elèctrics entraran als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de 
reparació o substitució. 
 
Els aparells funcionaran sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls 
inacceptables. 
 
La prova de servei estarà feta. 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig que haurà de ser aprovat per la 
DF. 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica de fabricant. Es seguirà 
la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'aparell. 
 
Es comprovarà que les característiques tècniques de l'aparell corresponen amb les especificades 
en el projecte. 
 
Un cop instal·lat l'equip es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis. (RITE). 

 
• Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions 

tècniques de el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial 
Decret 1027/2007, de 20 de juliol. 

 
• Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. REBT 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 

C.2.7. CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 

 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de fibra mineral. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació: 
 

- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en fals sostre 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició serà la reflectida a la DT o, si no, la indicada per la DF. 
 
Quedarà fixat sòlidament a sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
El conducte col·locat resistirà els esforços deguts al seu propi pes, a el moviment de l'aire i a les 
vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats 
per aquest. 
 
No es transmetran esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. El sistema de 
suport no debilitarà l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element 
d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencada de la mateixa no serà mai inferior a 1: 4. 
 
Si els conductes estan penjats de sostre, el tirant vertical tindrà una desviació <= 10 ° respecte a la 
vertical. Els suports es col·locaran a prop de les unions entre trams. 
 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
 
El conjunt acabat serà estanc a la pressió de treball. 
 
 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
 
Estaran fetes totes les unions i tots els junts estaran segellades. 
 
Les unions estaran comprimides i al màxim. 
 
En els conductes de fibra mineral, l'execució de doblats i unions per conducte, colzes, reduccions, 
etc., es farà segons la UNE-EN 13403. També compliran aquesta norma els reforços i la distància 
entre suports en funció de la pressió de treball i de la rigidesa de el panell. 
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El segellant serà continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta solaparà> = 25 
mm sobre cada peça a unir. 
 
El recobriment quedarà en la superfície exterior del conducte. 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig que haurà de ser aprovat per la 
DF. 
 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions de fabricant. 
Es comprovarà que les característiques tècniques del producte corresponguin amb les 
especificades en el projecte. 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà precaució de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 
 
Un cop instal·lat l'equip es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
La superfície a segellar estarà neta, seca i a una temperatura> = 10 ° C. 
 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 

• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis. (RITE). 

• Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions 
tècniques de el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial 
Decret 1027/2007, de 20 de juliol. 

• UNE-EN 12236: 2003 Ventilació d'edificis. Suports i suports de la xarxa de conductes. 
Requisits de resistència. 

 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
 

• UNE-EN 13403: 2003 Ventilació d'edificis. Conductes no metàl·lics. Xarxa de conductes de 
planxes de material aïllant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.2.8. UNITATS TERMINALS 

 
Reixetes i difusors: 
 
Totes les reixetes i difusors s'instal·laran enrasats, anivellats i escairats i el seu muntatge impedirà 
que entrin en vibració. 
 
Els difusors d'aire estaran construïts d'alumini anoditzat preferentment, havent de generar en els 
seus elements cònics, un efecte inductiu que produeixi aproximadament una barreja de l'aire de 
subministrament amb un 30% d'aire de el local i han d'estar dotats de comportes de regulació de 
cabal. 
 
 
 
C.2.9. DELS COMPONENTS 

 
En general un sistema de refrigeració es pot dividir en quatre grans blocs o subsistemes: 
 
Bloc de generació: 
 
Els elements bàsics en qualsevol unitat frigorífica d'un sistema per absorció són: 
 

- Compressor 
- Evaporador 
- Condensador 
- Sistema d'expansió 

 
Bloc de control: 
 

- L'equip disposarà de termòstats d'ambient amb comandaments independent de fred, calor i 
ventilació. (ITE 02:11, ITE 4:12). 

 
Bloc de transport: 
 

- Conductes, i accessoris que podran ser de xapa metàl·lica o de fibra (ITE 02/09). 
 

- Els de xapa galvanitzada. El tipus d'acabat interior de conducte impedirà el despreniment 
de fibres i l'absorció o formació d'espores o bacteris, i la seva cara exterior estarà proveïda 
de revestiment estanc a l'aire i al vapor d'aigua. 

 
- Els de fibres estaran formats per materials que no propaguin el foc, ni desprenguin gasos 

tòxics en cas d'incendi; a més han de tenir la suficient resistència per a suportar els esforços 
deguts al seu pes, el moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com les 
vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu treball. 

 
- Canonades i accessoris de coure. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Les canonades seran llises 

i de secció circular, no presentant rugositats ni rebaves en els seus extrems. 
 
Bloc de consum: 
 

- Unitats terminals: evaporadors (Split), reixetes, difusors etc. 
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Altres components de la instal·lació són: 
 

- Filtres, ventiladors, comportes. 
 
 
 
C.2.10. GARANTIES 
 
 
El Venedor garantirà que totes les condicions de servei requerides i especificades en la 
documentació de compra es compleixen, així com el correcte funcionament de la totalitat dels 
equips. 
 
Podran ser rebutjats equips que no s'ajustin a les característiques especificades; especialment no 
s'admetran equips amb capacitats inferiors ni consums superiors als especificats. 
 
Garantirà també els materials contra defecte o inadequació a les condicions de servei requerides, 
comprovades per trencament prematur o desgast exagerat de qualsevol component, durant el 
període de garantia especificat en el document de compra corresponent. 
La garantia empararà així mateix a les noves peces o elements que haguessin de ser substituïts 
durant el període que aquesta abasta. 
 
L'aprovació total o parcial dels materials o treballs per l'inspector del comprador o el seu 
representant i / o autorització d'enviament dels equips, no rellevarà el fabricant de l'acompliment de 
la seva responsabilitat d'acord amb la comanda i els seus adjunts, ni del seu garantia . 
 
La reparació de les deficiències observades haurà de ser feta pel Venedor, sense cost addicional. 
Per a aquestes reparacions, la Propietat facilitarà un temps determinat passat el qual, si l'equip no 
compleix les especificacions, seria rebutjat definitivament. 
 
La garantia tindrà una durada mínima de dos anys comptats a partir de la data de recepció 
provisional. Les parts que hagin patit reparació i substitució dins de el període de garantia, seran 
objecte d'un nou període complet de garantia 2 anys. 
 
 
 
C.2.11. INSPECCIÓ I ASSAIG 
 
 
El Subministrador haurà d'oferir a la Direcció d'obra totes les facilitats raonables perquè aquest 
pugui comprovar que tots els elements, estan sent construïts i assajats d'acord amb totes les 
característiques de construcció i funcionament indicades en aquesta Especificació. 
 
Tots els treballs i assaigs hauran de ser duts a terme a la completa satisfacció de la Direcció d'obra, 
però la seva aprovació no s'excusarà el Venedor de la seva responsabilitat sobre la garantia 
especificada en les condicions generals del Contracte. 
 
Es preservaran tots els components de la instal·lació de materials agressius, impactes, humitats i 
brutícia. 
 
 
 

C.2.11.1. EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS 
 
 
Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar part 
de la documentació final de la instal·lació. S'han de registrar les dades nominals de funcionament 
que figurin en la memòria tècnica i les dades reals de funcionament. 
 
Les proves als equips partits es realitzaran amb posterioritat a la instal·lació de canonades 
frigorífiques i de les seves proves pertinents. 
 
S'ha de verificar si les el muntatge de les unitats interiors i exteriors s'ha realitzat de manera que 
permet l'accessibilitat per al manteniment. 
 
La sortida d'aire de la unitat exterior no ha d'afectar veïns, preses de ventilació o aparells pròxims. 
L'entrada d'aire es trobarà lliure d'obstacles o d'unitats properes. 
 
Es verificarà que l'entrada i sortida de l'aire a la unitat interior és correcta i està lliure d'obstacles. 
Es comprovarà que la unitat interior es troba convenientment ancorada, emprant els elements 
antivibratoris adequats. 
 
S'ha de comprovar el correcte funcionament de desguàs de condensats de les unitats interior i 
exterior, amb l'equip en funcionament. 
 
Un cop dutes a terme les comprovacions prèvies, es connectarà el pont de manòmetres a la 
màquina per verificar les pressions d'evaporació i condensació. 
 
Així mateix, es connectarà una pinça amperimètrica per mesurar el corrent consumit en el moment 
de l'arrencada i en funcionament. 
 
Si escau, s'afegirà o es traurà càrrega de gas refrigerant, sempre seguint les instruccions de 
fabricant i mitjançant balança de precisió adequada. 
 
Si la màquina funciona correctament, es fixarà una temperatura de consigna baixa (en mode fred) 
o alta (en manera calor) per intentar que la màquina funcioni el major temps possible sense parar. 
Quan el ventilador de la unitat exterior disposi de diverses velocitats, aquest es fixarà en la velocitat 
"alta". 
 
Es mantindrà la màquina funcionant durant al menys 1 hora i després d'aquest temps, quan la 
màquina es trobi funcionant de forma estacionària, s'han de prendre les dades de la temperatura 
de l'aire a l'entrada i sortida de la unitat exterior, de la unitat interior i dels locals condicionats. 
 
Així mateix, es prendran les dades de les pressions d'alta i baixa i la potència consumida per la 
unitat (al menys corrent). Si el nivell de soroll es considera adequat pel tècnic i el propietari dona la 
seva conformitat, no serà necessari realitzar el mesurament. En cas contrari, s'ha de mesurar amb 
un sonòmetre i incloure la dada en la Fitxa de Posada en Marxa. 
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C.2.11.2. SISTEMES DE VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE 
 
 
En aquestes instal·lacions es porta a terme la posada en funcionament d'una manera específica 
per a tal fi i és recomanable la seva realització al mateix temps que el servei de suport tècnic oficial 
de la marca verifica tot el funcionament intern de la màquina. 
 
La comprovació de l'acompliment de les especificacions de el Projecte es realitzarà de forma similar 
al que especifica la secció 2.11.1 per Equips Autònoms Partits. Es verificarà la correcta ubicació i 
instal·lació de la unitat exterior i de les unitats interiors, assegurant la seva correcta subjecció sense 
que es transmetin vibracions a l'edifici. Així mateix, es comprovaran els aïllaments de les 
canonades, les seves connexions als equips, el funcionament dels desguassos de condensats i les 
connexions elèctriques. 
 
La majoria dels paràmetres de pressions i temperatures que figuren en la fitxa de posada en marxa, 
generalment podran ser llegits directament de la placa de la unitat. 
 
Les lectures de pressions i temperatures generals de funcionament de la unitat exterior en Mode 
Test són importants per a comprovar el bon funcionament, ja que en els sistemes VRV les longituds 
de les canonades de refrigerant entre unitats poden ser molt grans. 
 
En equips VRV amb recuperació a dos tubs, s'haurà de fer una prova per comprovar que els braços 
dels controladors coincideixen amb els equips interiors. Es comprovarà posant un equip en fred i el 
següent en calor per a tots els equips d'un mateix controlador. D'aquesta manera evitarem que la 
instal·lació frigorífica vagi a un equip i l'elèctrica a un altre i, a més, que els tubs frigorífics estiguin 
intercalats entre els equips. 
 
En els VRV les unitats interiors i les exteriors estan comunicades amb un comandament centralitzat, 
i tots els equips tenen una direcció que els identifica dins del circuit. És convenient que, a la fitxa de 
sistema, al costat de el número de sèrie i lloc d'instal·lació, es faci constar la direcció de l'equip. 
 
 
 
C.2.11.3. UNITATS DE VENTILACIÓ 
 
 
Comprovacions amb el Projecte o amb la Memòria Tècnica 
 
Es comprovarà que la ubicació de la unitat és l'adequada i es correspon amb el Projecte. La unitat 
haurà d'estar convenientment anivellada i ancorada amb els elements antivibratoris que recomani 
el fabricant. Es comprovarà que s'han respectat les distàncies necessàries que permetin el 
manteniment de l'equip (especialment en unitats interiors sota sostre). 
 
En les unitats instal·lades a l'exterior es prestarà especial atenció al fet que l'aïllament tèrmic i els 
diferents components de la unitat són adequats i estan convenientment instal·lats per suportar la 
pluja i la radiació solar. 
 
Es verificarà que la presa d'aire exterior manté les distàncies mínimes de separació amb extraccions 
de ventilació dels locals condicionats o de lavabos, garatges, extraccions de fums de cuines, 
xemeneies, etc. Les distàncies mínimes estan recollides en el Document Reconegut "Comentaris 
al RITE 2007". 
 
 

Comprovacions prèvies a la posada en marxa 
 
Es comprovarà que els filtres instal·lats estan nets, en bon estat i correctament instal·lats en la 
unitat. Es verificarà la connexió de les preses de pressió existents. Si és el cas, es comprovarà la 
instal·lació de manòmetres de pressió diferencial per a la mesura el nivell d'embrutiment dels filtres. 
 
Prèviament a la posada en servei a l'equip s'haurà de realitzar una comprovació de la connexió 
elèctrica realitzada. S'ha de comprovar la tensió de subministrament (monofàsica o trifàsica i 
seqüència de fases) i que les proteccions elèctriques són les adequades per a l'equip instal·lat. 
 
Les connexions elèctriques s'han de fer de manera correcta, amb cura de que els cables no puguin 
ser trepitjats per les parts mòbils dels ventiladors o les corretges i politges. En el cas d'unitats 
instal·lades a l'exterior s'haurà de comprovar que les connexions elèctriques de força i de senyal 
estan convenientment protegides de la pluja i inclemències de el temps. 
 
 
Comprovacions al realitzar l'arrencada dels ventiladors 
 
Abans de realitzar les mesures, es comprovarà que els conductes estan ben connectats a la unitat 
i que no es produeixen pèrdues d'aire a l'exterior o entrades d'aire en el conducte d'aire extret. 
 
A l'arrencar els ventiladors, es comprovarà que el sentit de gir és el correcte. En l'arrencada de les 
unitats es prestarà atenció a possibles sorolls o vibracions que puguin indicar un mal funcionament 
dels ventiladors. 
 
Es mesurarà la pèrdua de pressió dels filtres comprovant-se que el valor sigui proper a l'esperat. 
S'ha de mesurar l'increment de pressió produït pel ventilador i d'aquesta manera estimar el cabal 
impulsat a el cabal nominal. 
 
Si el nivell de soroll es considera adequat, no serà necessari mesurar-lo. S'haurà d'adjuntar la 
documentació tècnica del ventilador (corba característica del ventilador, potència consumida, etc.) 
a la Fitxa de Posada en Servei. 
 
 
 
C.2.11.4. CANONADES DE REFRIGERANT 
 
 
La IT 2.2.3 estableix que tots els circuits frigorífics de les instal·lacions realitzades en obra seran 
sotmesos a les proves especificades a la normativa vigent. 
 
Es tracta per tant de complir les exigències en matèria de proves de canonades establertes en la 
Instrucció IF-09 del Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques. 
 
Totes les instal·lacions a Expansió Directa que utilitzen equips partits o VRV, necessiten de les 
canonades de refrigerant que conformen el circuit frigorífic. Aquestes canonades s'han de sotmetre 
als següents assajos: 
 

- Assaig de resistència a la pressió. 
- Assaig d'estanquitat. 

 
Els equips compactes i les refredadores només necessiten el certificat de proves de fabricant. 
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Les instal·lacions dels circuits frigorífics per a aplicacions de climatització es realitzen (llevat de les 
instal·lacions d'amoníac), amb tub de coure especial frigorífic, polit a mirall interiorment i totalment 
deshidratat, subministrant en barres o rotlles amb els extrems taponats. La separació màxima entre 
suports ve donada per la següent taula: 
 
 

Diàmetre exterior (mm)  Separació (m)  
15 a 22  2  
22 a <54  3  
54 a 67   4  

 
 
La unió de les canonades es realitza amb peces de el mateix material (maneguets, tes, corbes, 
sifons, etc.), per soldadura i capil·laritat (amb soldadura forta, vareta de plata) i, a més s'aconsella 
que la soldadura es realitzi fent passar un lleugera corrent de nitrogen a través del tub, per evitar la 
formació de pellofa (òxid) que posteriorment pot taponar els orificis de les vàlvules d'expansió o 
altres elements integrants del circuit frigorífic. 
 
Pressió màxima admissible de la instal·lació 
 
La pressió màxima admissible es determina tenint en compte factors com ara la temperatura 
ambient, el sistema de condensació (per aire, aigua, etc.) o el tipus d'aplicació (refrigeració o bomba 
de calor). 
 
El RSIF estableix un valor mínim per a la pressió màxima admissible PS d'acord amb la pressió de 
saturació del refrigerant per a les temperatures mínimes de disseny especificades en la taula 1 de 
la Instrucció IF-06. La següent taula mostra els valors de PS per al R410, tenint en compte la zona 
climàtica de la província de Barcelona. 
 
 

Sector de baixa pressió amb 
intercanviador exposat a T ª ext 

Zona B  

38 ºC  

R410A  22,0 

 
Sector d'alta pressió amb 

condensador refredat per aire 
Zona B  

59 ºC  

R410A  38,0 

 
 
Assaig de pressió en les canonades dels sistemes de refrigeració 
 
El refrigerant R410A pertany a el grup d'alta seguretat (L1): Refrigerants no inflamables i d'acció 
tòxica lleugera o nul·la. En aquests casos, s'haurà de realitzar un assaig de pressió en les 
canonades dels sistemes de refrigeració que continguin més de 10 kg de refrigerant. 
 
L'assaig de pressió consisteix a sotmetre a les canonades d'interconnexió dels sistemes frigorífics 
a una prova pneumàtica a 1,1 per la pressió màxima admissible (PS). 
 
 
 
 
 
 

Preparació per a la prova 
 
Les juntes sotmeses a la prova hauran d'estar perfectament visibles i accessibles, així com lliures 
d'òxid, brutícia, oli, o altres materials estranys. 
 
Les juntes només poden ser pintades i aïllades o cobertes una vegada provades. El sistema haurà 
de ser inspeccionat visualment abans d'aplicar la pressió per comprovar que tots els elements estan 
connectats entre si de forma estanca. 
 
Tots els components no subjectes a la prova de pressió han de ser desconnectats o aïllats 
mitjançant vàlvules, brides cegues, taps o qualsevol altre mitjà adequat. 
 
Haurà de realitzar una prova prèvia a una pressió de 1,5 bar abans d'altres proves per tal de 
localitzar i corregir fugues importants. 
 
S'han de prendre totes les precaucions adequades per protegir al personal contra el risc de 
trencament dels components de sistema durant la prova pneumàtica. 
 
Els mitjans utilitzats per subministrar la pressió de prova han de disposar o bé d'un dispositiu 
limitador de pressió o d'un dispositiu de reducció de pressió i d'un dispositiu d'alleujament de pressió 
i un manòmetre a la sortida. 
 
El dispositiu d'alleujament de pressió haurà de ser ajustat a una pressió superior a la pressió de 
prova, però prou baixa per prevenir deformacions permanents en els components de sistema. 
 
La pressió en el sistema haurà de ser incrementada gradualment fins a un 50% de la pressió de 
prova, i posteriorment per esglaons d'aproximadament un dècim de la pressió de prova fins arribar 
al 100% d'aquesta. La precisió dels manòmetres haurà de ser comprovada abans de la seva 
utilització en la prova, per comparació amb un manòmetre patró degudament calibrat. 
 
La pressió de prova s'ha de mantenir en el valor requerit durant al menys 30 minuts. Després s'ha 
de reduir fins a la pressió de prova d'estanquitat. 
 
Les juntes mecàniques en què s'hagin inserit brides cegues o taps per tancar el sistema o per 
facilitar el desmuntatge de components durant la prova no necessitaran ser provades a pressió 
després de desmuntar la brida cega o tap, a condició que posteriorment passin una prova 
d'estanquitat. 
 
La prova es pot fer per parts aïllables de el sistema a mesura que el seu muntatge es vagi acabant. 
 
 
Prova d'estanquitat 
 
Totes les canonades de les instal·lacions de climatització amb equips partits, on l'instal·lador hagi 
de conformar el circuit frigorífic s'han de sotmetre a una prova d'estanquitat in situ. 
 
En els sistemes compactes, refredadores, etc, on l'equip es subministra carregat de fàbrica, la prova 
d'estanquitat s'ha de fer en la pròpia fàbrica. 
 
La prova d'estanquitat consisteix a sotmetre a les canonades d'interconnexió a una pressió entre 
0,9 de la pressió màxima de servei (PS) i la pressió màxima de servei. 
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La prova d'estanquitat es realitza generalment amb nitrogen, però poden utilitzar-se altres tècniques 
depenent de les condicions de producció, per exemple, buit, gasos traçadors, etc. El mètode utilitzat 
serà supervisat per l'instal·lador frigorista. 
 
Quan s'afegeixen substàncies traçadores a el gas inert, aquestes no han de ser ni perilloses ni 
perjudicials per al medi ambient. En cap cas podran ser emprades substàncies organohalogenades. 
 
Reparació d'unions 
 
Totes les unions que presentin fugues hauran de ser reparades. 
 
Les unions per soldadura forta que presentin fugues hauran de ser refetes, i no es podran reparar 
utilitzant soldadura tova. 
 
Les unions per soldadura tova podran ser reparades netejant la zona defectuosa i tornant a preparar 
la superfície i soldar. 
 
Les unions reparades es hauran de provar novament. 
 
Les proves d'estanquitat finalitzen amb èxit quan es comprovi que la xarxa hagi suportat 
perfectament la prova de pressió sense deformacions ni fuites. A l'acabar: 
 

- Es redueix la pressió. 
- Es connecten els equips. 
- Es prepara la instal·lació per a la posada en marxa 

 
 
 
C.2.11.5. XARXA DE CONDUCTES D'AIRE 
 
 
Comprovacions amb el Projecte 
 
Es comprovarà que el traçat de la xarxa de conductes es correspon amb els plànols de el Projecte 
i que és adequat. En cas d'existir diferències, s'haurà de comptar amb el vistiplau de la Direcció 
Tècnica. 
 
El material dels conductes ha de ser l'especificat en el projecte, així com el material de l'aïllament 
empleat i el seu gruix. 
 
Es comprovarà que s'han instal·lat les comportes tallafocs en els llocs indicats en el Projecte. Es 
verificarà que el muntatge ha estat adequat i que les comportes funcionen correctament. 
 
 
Comprovacions de el muntatge dels conductes, prèvies a la posada en marxa 
 
Es comprovarà que els suports de subjecció dels conductes estan fixats de forma adequada als 
tancaments de la instal·lació i que mantenen la distància de separació correcta per evitar la 
deformació dels conductes. 
 
Verificar que s'han resolt satisfactòriament els encreuaments amb altres instal·lacions i amb 
elements constructius de l'edifici. L'alçada dels conductes no ha d'afectar l'alçada lliure d'ocupació. 
 

Un cop posada en marxa la unitat de ventilació, es comprovarà que no hi ha fuites d'aire en les 
unions i en les connexions dels conductes a les reixetes. 
 
Es comprovarà que l'aïllament està adequadament instal·lat i que tots els elements de connexió 
estan convenientment aïllats. Es prestarà especial atenció a l'aïllament dels trams de conductes 
que es trobin a l'exterior, en aquest cas, es comprovarà que l'aïllament suport la radiació solar i la 
pluja directa. 
 
 
Difusió d'aire 
 
Es comprovarà que la ubicació de les reixetes és adequada i es correspon amb el Projecte. 
 
Es comprovarà que el nivell de soroll en els locals produïts pels elements de difusió d'aire i en els 
conductes és adequat. En cas contrari, es realitzarà la mesura de soroll en els locals mitjançant un 
sonòmetre. 
 
Mesures amb les unitats al seu cabal nominal de funcionament: 
 

- Temperatura de sortida de l'aire de cada reixeta. 
- Temperatura de el local. 
- Velocitat de l'aire a la sortida / entrada de cada reixeta. 

 
La lectura d'aquestes dades permet conèixer si la unitat terminal funciona o no segons les 
especificacions de fabricant i seria possible comprovar si alguna de les unitats rep un cabal d'aire 
per sota del nominal i que per tant es requereixi d'un equilibrat de la xarxa de conductes. 
 
La mesura del cabal d'aire és complicada, havent de considerar incerteses de mesura de fins a un 
20% com a acceptables. 
 
Si el nivell de soroll es considera adequat pel tècnic i el propietari dona la seva conformitat, no serà 
necessari realitzar el mesurament. En cas contrari s'ha de mesurar amb un sonòmetre i incloure la 
dada en la Fitxa de Posada en Marxa. 
 
Tots els assaigs inclosos en aquest apartat hauran de repetir-se durant el període més calorós de 
l'any, dates que es consensuaran amb el titular, perquè aquest pugui donar per vàlida la instal·lació. 
 
 
 
C.2.12. MANTENIMENT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 
Les instal·lacions tèrmiques s'utilitzaran i mantindran de conformitat amb els procediments que 
s'estableixen a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves 
característiques tècniques: 
 
La instal·lació tèrmica es mantindrà d'acord amb un programa de manteniment preventiu que 
compleixi el que estableix l'apartat IT.3.3. 
 
La instal·lació tèrmica ha de disposar d'un programa de gestió energètica, que complirà amb 
l'apartat IT.3.4. 
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La instal·lació tèrmica ha de disposar d'instruccions de seguretat actualitzades d'acord amb l'apartat 
IT.3.5. 
 
La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons 
l'apartat IT.3.6. 
 
La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb un programa de funcionament, segons l'apartat IT.3.7. 
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C.3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 
C.3.1. NORMES I REGLAMENTS 

 
Els equips i materials compliran totes les normes vigents i que els siguin d'aplicació, i els que 
s'incorporin amb caràcter permanent, en funció del seu ús previst, hauran de portar el marcatge CE, 
sempre que s'hagi establert la seva entrada en vigor, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
Tots els productes hauran de complir els requisits establerts en les mesures d'execució que els 
resultin d'aplicació d'acord amb el que disposa el Reial Decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a 
l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia. 
 
Tots els materials, equips i aparells no tindran, en cap de les seves parts, deformacions, fissures ni 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
 
La Normativa a aplicar per a la redacció d'aquest projecte serà:: 

 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions tècniques 
complementàries (RD 842/2002 de 2 d'agost de 2002). 

 
• Normes UNE d'aplicació al Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries. 
 
• Normes particulars de l'empresa distribuïdora FECSA ENDESA. 
 
• Instrucció 7/2003 del 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines. 
 
• Adaptació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) després de la 

publicació del Reglament Delegat 2016/364, que estableix les classes possibles de 
reacció al foc dels cables elèctrics. 

 
 

 

 

C.3.2. CANALITZACIONS SOTERRADES 

 

C.3.2.1. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS 

 
S'efectuarà en una amplitud suficient, en funció dels cables a instal·lar, amb els mitjans manuals o 
mecànics necessaris. 
 
La inquietud per la higiene ambiental recomana, i així ho manifesten els diferents organismes 
municipals, l'ús de compressors insonoritzats.  
 
Quan s'utilitzin mitjans mecànics per a la demolició, l'excés de demolició que es produeixi per tal 
motiu no es tindrà en compte a l'hora d'efectuar el mesurament, considerant-se com demolició real 
la prevista en la valoració prèvia. 
 

Quan es tracti de calçades amb morter asfàltic o formigons en massa, s'efectuarà prèviament, un 
tall amb disc a l'ample a reposar, independentment del que correspongui a la rasa tipus. 
 
Comprèn aquesta posició, la demolició d'obra compacta, amb l'extracció de la runa i immediat 
trasllat a abocador. 
 
 
 

C.3.2.2. APERTURA DE RASES 

 
Abans de l'inici de l'obra, el director d'aquesta obtindrà, de les Empreses de Serveis, l'afectació que 
la rasa pugui tenir sobre les seves instal·lacions. L'encarregat d'obra del Contractista, haurà de 
conèixer les adreces i telèfons d'aquestes, per poder comunicar-se en cas de necessitat. Serà 
responsabilitat de l'Empresa que executa els treballs, qualsevol dany ocasionat a tercers. 
 
Complerts aquests requisits s'iniciarà l'obra efectuant cates de prova cada 6 m per tal de comprovar 
els serveis existents i determinar la millor ubicació per a l’estès. Al marcar el traçat de les rases, es 
tindrà en compte el radi mínim de curvatura que cal respectar en els canvis de direcció. 
 
Així mateix, es comprovaran els encreuaments a utilitzar, en cas que n'hi hagi i s’hagin d'emprar, i 
poder constatar la seva viabilitat. 
 
L'obertura de rases es pot fer a mà, a màquina o de forma mixta entre ambdues. Sempre que es 
pugui es farà servir l'excavació amb màquina. 
 
En el cas de construcció de nous tubulars, es procedirà a la realització d'aquests per carrils de 
circulació, obrint i tapant successivament fins a l'últim, on es col·locaran els tubs, es formigonaran i 
es continuaran amb els trams anteriors. 
 
Quan la naturalesa del trànsit rodat permeti la col·locació de planxes de ferro adequades, no es 
taparà la rasa oberta, tenint la precaució de fixar-les sobre el pis mitjançant elements apropiats. 
 
Les rases s'excavaran, col·locant-apuntalaments en cas que la naturalesa del terreny ho faci precís. 
 
El fons de la rasa haurà d'estar en terreny ferm per evitar esllavissades en profunditat, que 
sotmetran els cables a esforços per estirada. 
 
Es procurarà deixar, sempre que sigui possible, un pas de 0,50 m. entre la rasa i les terres extretes, 
per tal de facilitar la circulació del personal de l'obra i evitar la caiguda d'aquest en la rasa. Les terres 
es mantindran netes de runa. 
 
Es prendrà les mesures oportunes per no tapar amb terra els registres dels serveis adjacents i 
escocells, així com, la protecció dels arbres si n'hi hagués. La rasa estarà delimitada a un costat i a 
l'altre d'aquesta, amb tanques metàl·liques i amb atenció a l’ordre d'alineació. 
 
Durant l'execució dels treballs a la via pública, es deixarà els passos suficients per a vehicles i 
vianants. Les excavacions o obstacles s'han de senyalitzar adequadament. 
 
Si amb motiu de les obres d'obertura de la rasa, apareixen instal·lacions d'altres serveis, es 
prendran les precaucions degudes per no danyar-les, deixant-les en acabar els treballs en les 
condicions que es trobaven originalment. 
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C.3.2.3. TUBS PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 

 
Es faran servir sistemes i materials per a xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-

07.  

 

Els cables seran de les característiques especificades a la UNE 21123, i aniran entubats; els tubs 

seran de tipus corbable de polietilè doble, interior llis i exterior corrugat, aptes per a les 

canalitzacions subterrànies, de resistència a la compressió 250N, col·locat sobre solera de formigó 

no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm d'espessor i posterior reomplert amb el mateix formigó fins a 

10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.  

  
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació.  
 
 
 
C.3.3. ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ 

 

Els quadres estaran d'acord amb els següents Codis i Normes: 
 

• Reglament Electrotècnic de baixa tensió 

• Reglament de Verificacions Elèctriques 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. 

• Normes UNE, en particular UNE-EN 60 439-1 i 60 947-1 

• Normes IEC, en particular IEC 439-1 

• Normes CENELEC, en particular EN 60 439-1 

• Sistema Internacional d'unitats SI 

• Nº de fases: 3+N. 

• Intensitat de curtcircuit: 10 kA. 1 segon. 

• Tipus de neutre: Sistema TT 

• Freqüència: 50Hz. + -0,1%. 

 
Les plaques d'identificació de cada compartiment seran de plàstic laminat negre, amb el nom de 
l'equip gravat en blanc. Les lletres seran de 10 mm d'altura. Els rètols tindran una alçada de 20 mm, 
quan portin una sola línia i 35 mm quan portin dues línies. Les longituds seran segons ho requereixi 
el text. 
 
Les línies d'alimentació als punts de llum i de força, partiran des dels quadres de protecció; les línies 
estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra 
sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits), com contra corrents de defecte a terra i contra 
sobretensions. 
 
La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà com a màxim de 
30 mA per a les preses de corrent, i de 300 mA per a la resta de serveis. La resistència de posada 
a terra, mesura en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 10 Ω.  
 

Si el sistema d'accionament de l'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d'un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència 
dels dispositius esmentats. 
 
 
 
C.3.4. TUBS PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

 
Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 
 
En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser rígids. Els tubs aïllants rígids deformables 
en calent podran ser acoblats entre si, recobrint la unió amb una cola especial quan es desitgi una 
unió estanca. 
 
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. 
 
El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 
tres. Els conductors s'allotjaran en els tubs un cop aquests hagin estat col·locats. 
 
S'instal·laran registres on es requereixi, que podran estar destinats únicament a facilitar la 
introducció i retirada dels conductors en els tubs, o servir, al mateix temps, com caixes de connexió 
i derivació. 
 
Els tubs es fixaran a la paret i al sostre mitjançant brides abraçadores subjectades i separades 
d'aquells. La interdistància entre aquestes serà de 0,80 m com a màxim per a tubs rígids. Es 
col·locaran fixacions a les dues parts dels canvis de direcció, de les unions, i també en la proximitat 
immediata de les entrades en caixes o aparells d'il·luminació. 
 
Els tubs seran de PVC de classificació 4321 
 
 Característiques físiques  Codi Grau 
 Resistència a la compressió    4 Fort (> 1250N) 
 Resistència l’impacte     3 Mig (> 2J) 
 Temperatura mínima d’instal·lació i servei   2 -5ºC 
 Temperatura màxima d’instal·lació i servei   1 +60ºC 
 
 
Pel que fa als tubs per a instal·lacions encastades, aquests seran tubs flexibles corrugats reforçats, 
amb grau de protecció IP547, de classificació 2221: 
 
 Característiques físiques  Codi Grau 
 Resistència a la compressió    2 Lleugera (> 320N) 
 Resistència l’impacte     2 Lleugera (> 1J) 
 Temperatura mínima d’instal·lació i servei   2 -5ºC 
 Temperatura màxima d’instal·lació i servei   1 +60ºC 
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C.3.5. CABLES DE POTÈNCIA 

 
Les característiques nominals dels cables venen donades a continuació; amb aquests valors 

quedarà fixat clarament el cable a subministrar. 

 

Tipus: RZ1-K (AS) per a canalitzacions sota tub o safata. 

 

• Conductor: El conductor serà de coure recuit classe 5 d'una secció mínima de 1,5 mm2, 

excepte en canalitzacions soterrades, on la secció mínima serà de 6 mm2, inclòs el 

neutre. En distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció 

superior a 6 mm2, la secció del neutre serè conforme a la taula 1 de la ITC-BT-07. 

 

• Material aïllant: Estarà constituït per una capa extruïda de polietilè reticulat d'un gruix 

adequat per a una tensió nominal d'aïllament de 0,6 / 1 kV i una tensió de prova de 3.500 

V durant 5 minuts. 

 

• Cablejat i farcit: El conjunt dels conductors aïllats estarà cablejat i reblert amb material 

extruït fàcilment retirable en fred i apropiat a la temperatura de servei del cable. 

 

• Protecció mecànica: Sense protecció. 

 

• Coberta de separació: Sobre la formació circular dels conductors aïllats es disposarà una 

coberta Z1, de gruix mínim de 1,2 mm. 

 

• Coberta exterior: La coberta exterior de protecció serà de Tipus 1. Etil Vinil Acetat, o 

similar, extruïda no propagadora i ràpida extinció de la flama del foc, color verd, segons 

UNE 20.432-1. 

 

• Reglament Delegat 2016/364, que estableix les classes possibles de reacció al foc dels 

cables elèctrics, per als del tipus RZ1-K (AS), hauran de ser de classe de reacció al foc 

mínima Cca-S1B, d1, a1 

 
 
Tipus: ES07Z1-K (AS) per a canalitzacions sota tub. 
 

• Conductor: El conductor serà de coure recuit classe 5 d'una secció mínima de 1,5 mm2, 

no admès en canalitzacions soterrades. En distribucions trifàsiques tetrapolars, per a 

conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serè conforme a la 

taula 1 de la ITC-BT-07. 

 

• Material aïllant: aïllament de compost termoplàstic a base de poliolefina (Z1). 

 

• Protecció mecànica: Sense protecció. 

 

• Reglament Delegat 2016/364, que estableix les classes possibles de reacció al foc dels 

cables elèctrics, per als del tipus ES07Z1-K (AS), hauran de ser de classe de reacció al 

foc mínima Cca-S1B, d1, a1 

 
Les condicions estàndard de servei per als cables venen donades en la UNE 21144, i els valors a 

España son: 

 

- Temperatura màxima ambient: 40ºC 

- Resistivitat del terreny a 1 m de profunditat: 100 º C Ω / m 

- Temperatura del terreny a 1 m de profunditat: 25ºC 

 

El conductor neutre de cada circuit que parteix del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 

 
 
 
C.3.6. SAFATES PORTACABLES. 

 
Les safates que s'utilitzin per a les conduccions elèctriques seran: 
 

- metàl·liques tipus perforada zincada en zones interiors. 
- de PVC cegues en zones exteriors. 

 
Les safates compliran les normes: 
 

- Tipus reixeta i metàl·lica perforada: UNE-EN 61537:2007. 
- Tipus PVC: UNE-EN 61537:2007 i UNE-EN 50085-1:2006. 

 
S'utilitzaran accessoris estàndard del fabricant per a colzes, angles, ruptures, encreuaments 
sempre que sigui possible. 
 
S'utilitzaran longituds estàndard per als trams no inferiors a 2 m de longitud.  
 
Els punts de suport es situaran a la distància que fixi el fabricant, d'acord a les específiques 
condicions de muntatge, no havent d'excedir entre si una separació major a 1,5 m. 
 
S'instal·laran elements interns de fixació i retenció de cables a intervals periòdics de 60 cm. 
 
El número màxim de cables instal·lats en una canal no excediran als que es permeten d'acord a les 
normatives de referència i les instruccions del fabricant. La canal serà dimensionada sobre aquestes 
bases a no ser que es defineixi o acordi el contrari. 
 
S’obriran tots els passos necessaris a través de les parets, murs i forjats existents, refent-se les tots 
els passos, una vegada passats els cables mitjançant morter ignífug que posteriorment es pintarà 
del color existent.  
 
Totes les canals seran equipades amb tapes del mateix material que la canal i seran totalment 
desmuntables al llarg de la longitud sencera d'aquestes. 
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En les canals de muntatge vertical s'instal·laran, racks de fixacions per suportar els cables i prevenir 
el treball dels cables en els canvis de direcció, d'horitzontal a plànol vertical. 
 
Les canals metàl·liques són masses elèctricament definibles d'acord amb la normativa CEI 64-8/668 
i com a tals hauran de ser connectades a terra en tota la seva longitud. Es connectaran a terra 
mitjançant un conductor de coure descobert de 25 mm2 de secció, havent de tenir un punt de 
connexió en cada tram independentment. 
 
 
 
C.3.7. LLUMINÀRIES 

 
Les lluminàries seran de tecnologia LED del mateix tipus o equivalents a les descrites en els 
amidaments. Aquestes hauran de ser aprovades per la Direcció Facultativa, i el licitador haurà 
d’aportar estudi lumínic segons s’indica a la memòria descriptiva. 
 
Definicions: 
 
Lluminària LED: lluminària que incorpora la tecnologia LED com a font de llum i que determina unes 
condicions de funcionament, rendiment, vida, etc, pròpies d'aquesta tecnologia. 
 
Mòdul LED: Sistema comprès per un o diversos LED individuals que pot incorporar altres elements 
com ara circuits impresos, dissipadors tèrmics, sistemes òptics i connexions elèctriques. El seu 
disseny i característiques modificaran les qualitats i garanties que el mateix fabricant de LED 
individual ofereix, fent així necessària la seva certificació i proves de funcionament en la seva 
integració en la lluminària i per a la correcta aplicació de les seves característiques. 
 
Driver: són les fonts d'alimentació o controladors. Els LEDs treballen amb corrent continu (CC), per 
tant, si volem que funcioni en una instal·lació de corrent altern (CA) requereixen d'un controlador 
(Driver) que converteixi la corrent Alterna en corrent Contínua i que al seu torn disminueixi el 
voltatge. 

 
Les funcions d'un Driver en la il·luminació LED son: 

 
• Transformen el corrent. De altern (CA) a continu (CC). 
• Adapten el voltatge de sortida a les necessitats del LED. 

 
 
La lluminàries a subministrar hauran de complir totes les característiques tècniques especificades 
en el present plec de condicions, i es recomana el subministrament de primeres marques de 
fabricants de reconeguda qualitat. 
 
En el subministrament han de ser inclosos aquells elements necessaris per a la correcta instal·lació, 
adaptació i connexió de la lluminària, això inclou els elements de suspensió o qualsevol 
subestructura de suportació que sigui necessària per a la correcta coordinació de les instal·lacions 
d’enllumenat, clima i ventilació. 
 
El disseny de la carcassa de la lluminària no permetrà l'acumulació de brutícia o altres elements del 
medi que pugui perjudicar la seva eficiència, de manera que quedi garantit el funcionament sense 
requerir tasques de conservació i neteja diferents del manteniment.  
 
 

Normativa aplicable: 
 
En l'actualitat, les lluminàries d'enllumenat interior, i en concret aquelles que incorporen tecnologia 
LED, estan sotmeses a la següent Legislació: 
 

- Directiva de Baixa tensió-2006/95 / CEE. Relativa a l'aproximació de les Legislacions dels 
estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió. 

- Directiva d i Compatibilitat Electromagnètica - 2004/108 / CEE. Relativa a l'aproximació de 
les Legislacions dels estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per la 
qual es deroga la directiva 89/336 / CE. 

- Directiva ROHS 2011/65 / UE. Relativa a les restriccions a la utilització de determinades 
substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

- Directiva d'Ecodisseny 2009/125 / CE. Per la qual s'instaura un marc per al establiment de 
requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia. 

- Reglament Nº 1194/2012 de la Comissió, pel qual s'aplica la Directiva de Ecodisseny 
2009/125 / CE a les llums direccionals, llums LED i els seus equips. 

- Reial Decret 154/1995, pel qual es modifica el Reial Decreto7 / 1988, de 8 de gener, sobre 
exigències de seguretat de el material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 
tensió i la seva Guia d'Interpretació. 

- CTE: DB HE3 "Eficiència energètica en les instal·lacions d'il·luminació". 
- UNE-EN 12.464-1: "Il·luminació dels llocs de treball en interiors". 
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. BOE núm 97 23/04/1997: Article 8 i Annex IV. (Hi ha 
una guia tècnica, edició de l'any 2006, per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la 
utilització dels llocs de treball). 

- Reial Decret 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

- Reglament CE nº245 / 2009, de la Comissió de 18 de març pel qual s'aplica la Directiva 2005 
/ 32 / CE de Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny ecològic, per a làmpades, 
reactàncies i lluminàries. 

- Reglament 874/2012 DE LA COMISSIÓ de 12 de juliol de 2012 pel qual es complementa la 
Directiva 2010/30 / UE del Parlament Europeu i de Consell en el relatiu a l'etiquetatge 
energètic de les llums elèctrics i les lluminàries. 

 
 
Entrega del material: 
 
El material ha de ser subministrat en un perfecte estat de conservació i ús, d'acord amb les 
especificacions tècniques descrites en el present Plec de Condicions. Si no és així, els tècnics del 
ajuntaments ho faran constar en l’Albarà de Lliurament. L’Ajuntament procedirà a donar les 
instruccions precises a l'Empresa Adjudicatària perquè procedeixi a un nou subministrament. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de lliurar els manuals d'utilització i manteniment dels equips 
subministrats. 
 
 
Garanties: 
 
El fabricant, subministrador, distribuïdor o instal·lador aportarà les garanties que estimi oportunes o 
li siguin demandades, que en qualsevol cas no seran inferiors a un termini de 2 anys per a qualsevol 
element o material de l'instal·lació que provoqui una fallada total o una pèrdua de flux superior a la 
que preveu la proposta (factor de manteniment i vida útil), garantint-les prestacions lluminoses dels 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  58 de 129 

productes. Aquestes garanties es basaran en un ús de 4.100 hores / any, per a una temperatura 
ambient inferior a 35ºC i no disminuirà per l'ús de controls i sistemes de regulació. 
 
Els aspectes principals a cobrir són els següents: 
 

- Error de el LED: Es considerarà fallada total de la lluminària LED, quan no funcionin al menys 
un percentatge del 10% dels LEDs totals que componen un llum. 

- Reducció indeguda del flux lluminós: La lluminària haurà de mantenir el flux lluminós indicat 
en la garantia, d'acord a la fórmula de vida útil proposta. Per exemple: L70 B10 60.000h ta 
= 25ºC (com a valor referència, L70 indica que sí el flux lluminós baixa de el 70% del flux 
nominal donat pel fabricant en els estudis fotomètrics realitzats a priori, es duran a terme les 
accions estipulades en la garantia). 

- Error de sistema d'alimentació: Els drivers o fonts d'alimentació, han de mantenir el seu 
funcionament sense alteracions en les seves característiques, durant el termini de cobertura 
de la garantia, normalment quedaran exclosos en la garantia els elements de protecció com 
fusibles i proteccions contra sobretensions. 

- Altres defectes (defectes mecànics): Les lluminàries poden presentar altres defectes 
mecànics deguts a falles de material, execució o fabricació per part de fabricant. Aquests 
defectes han de quedar degudament reflectits en els termes de garantia acordats. 

- Tots els termes de garantia han de ser acordats entre el comprador i el fabricant, considerant 
necessari que tots els aspectes i components als que afecti la mateixa quedin reflectits i 
recollits en el document de garantia 

 
 
 
 

C.3.8. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES 
 
El sistema de protecció contra sobretensions transitòries, s'instal·larà a la capçalera de la 
instal·lació, i complirà la norma UNE-EN 61.643-11: 2013 "Dispositius de protecció contra 
sobretensions transitòries de baixa tensió. Part 11: Dispositius de protecció contra sobretensions 
transitòries connectats a sistemes elèctrics de baixa tensió. Requisits i mètodes d'assaig ". 
 
Es triarà una protecció de tipus 2 d'acord amb la classificació que fa la Norma EN 61.643-11, i 
Classe II d'acord amb la Norma EN 61.643-1. 
 
L'equip es protegirà amb fusibles dimensionats segons les recomanacions de fabricant, ha de ser 
apte per a xarxes trifàsiques de tensió nominal 400 V AC amb règim de Neutre TT 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS 
 
El sistema de protecció contra sobretensions permanents, ha de complir la norma UNE-EN 50550 
"Protectors contra sobretensions permanents POP". 
 
S'instal·larà a la capçalera de la instal·lació i actuarà sobre la bobina de tret d'un interruptor 
automàtic, de manera que deixi sense tensió la instal·lació, en cas que es detecti una sobretensió. 
 
L'equip haurà apte per a xarxes trifàsiques de tensió nominal 400 V AC amb règim de Neutre TT, i 
complir les següents característiques tècniques: 

• Freqüència nominal: 50Hz 
• Tensió nominal AC 50 Hz: 230/400 
• Temps màxim d'actuació [275V]: 15s 
• Temps mínim d'actuació [275V]: 3s 
• Temps màxim d'actuació [300V]: 5s 
• Temps mínim d'actuació [300V]: 1s 
• Temps màxim d'actuació [350]: 0.75s 
• Temps mínim d'actuació [350V]: 0.25s 
• Temps màxim d'actuació [400 V]: 0.2s 
• Temps mínim d'actuació [400 V]: 0.07s. 

 
 
 
C.3.9. POSADA A TERRA 

 
S’instal·larà un elèctrode vertical a la planta soterrani de l’edifici. La posició de l’elèctrode es definirà 
en fase de replanteig. 
 
La màxima resistència de posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.). 
 
La unió de l’elèctrode amb el Quadre General de Distribució es farà mitjançant conductor nu de 
coure trenat de 25 mm2. Es disposarà d’un pont seccionador de terra, per a futures mesures. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o 
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 
 
En tota instal·lació es disposarà de sistema de protecció contra contactes indirectes mitjançant l'ús 
d'interruptors diferencials i la posada a terra de les masses. Per a això s'han d'instal·lar interruptors 
diferencials que protegeixin la instal·lació en el seu conjunt i que tindran per al corrent de defecte a 
terra, una sensibilitat que dependrà de la valor màxim de la resistència obtinguda de posada a terra.  
 
Aquesta resistència a terra no serà superior a 10 ohms. 
 
 
 
C.3.10. MECANISMES I PRESES DE CORRENT 

 
Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en què estiguin col·locats sense 
donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre 
una posició intermèdia. Seran de el tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces 
de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves peces. La 
seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i 
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Duran marcada la seva intensitat i 
tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 volts. 
 
Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió 
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  59 de 129 

Tots ells aniran instal·lats a l'interior de caixes encastades en els paraments, de forma que a 
l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellidora. 
 
En el cas que hi hagi dos o més mecanismes junts, aquests s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual 
haurà d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos contactes. 
 
 
 
C.3.11. BATERIES AUTOMÀTIQUES DE CONDENSADORS 

 
Haurà de ser un equip homologat i complir les normes UNE EN 60831 i UNE EN 61921 a banda de 
les prescripcions del Reglament de Baixa Tensió. 
 
Serà una bateria de 3 esglaons com a mínim de seqüencia 1:2:2. Disposarà d’interruptor general, i 
protecció individual per a cada condensador mitjançant fusibles d’alt poder de tall. Cada 
Condensador disposarà de resistència de descàrrega ràpida. 
 
La regulació es farà mitjançant un regulador electrònic amb pantalla de cristall líquid, que actuarà 
sobre els contactors de cada condensador. 
 
El regulador prendrà les mesures de tensió de les tres fases de l’embarrat general, i d’intensitat en 
una de les fases mitjançant un transformador d’intensitat. 
 
La bateria es connectarà a l’embarrat general del Quadre General de Baixa Tensió. La línia 
d’alimentació comptarà amb protecció contra contactes indirectes i sobrecorrents. 
 
Comptarà amb una evolvent metàl·lica, amb un grau de protecció de IP21 com a mínim. Per a evitar 
la seva manipulació per part del personal no qualificat, s’instal·larà en la Sala de Màquines de la 
planta primera, fora de l’abast del públic. 
 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels 

condensadors de manera correcta d'acord a factor de potencia ajustat. 
- Verificar que els consums dels condensadors s'adeqüen a les seves característiques 

nominals. 
- Ajustar l'equip als paràmetres de el projecte. 

 
 
 
 
C.3.12. GARANTIES 

 
El Venedor ha de garantir que totes les condicions de servei requerides i especificades en la 
documentació de compra es compleixen, així com el correcte funcionament de la totalitat del equips. 
 

Podran ser rebutjats equips que no s'ajustin a les característiques especificades; especialment no 
s'admetran equips amb capacitats inferiors ni consums superiors als especificats. 
 
Garantirà també els materials contra defecte o inadequació a les condicions de servei requerides, 
comprovades per trencament prematur o desgast exagerat de qualsevol component, durant el 
període de garantia especificat en el document de compra corresponent. 
 
La garantia empararà així mateix a les noves peces o elements que haguessin de ser substituïts 
durant el període que aquesta abasta. 
 
L'aprovació total o parcial dels materials o treballs per l'inspector del comprador o el seu 
representant i / o autorització d'enviament dels equips, no rellevarà el fabricant de l'acompliment de 
la seva responsabilitat d'acord amb la comanda i els seus adjunts, ni del seu garantia . 
 
La reparació de les deficiències observades haurà de ser feta pel Venedor, sense cost addicional. 
Per a aquestes reparacions, la Propietat facilitarà un temps determinat passat el qual, si l'equip no 
compleix les especificacions, seria rebutjat definitivament. 
 
La garantia tindrà una durada mínima de dos anys comptats a partir de la data de recepció 
provisional. Les parts que hagin patit reparació i substitució dins de el període de garantia, seran 
objecte d'un nou període complet de garantia 2 anys. 
 
 
 
C.3.13. INSPECCIÓ I ASSAJOS 

 
El Subministrador haurà d'oferir a la Direcció d'obra totes les facilitats raonables perquè aquest 
pugui comprovar que tots els elements, estan sent construïts i assajats d'acord amb totes les 
característiques de construcció i funcionament indicades en aquesta Especificació. 
 
Tots els treballs i assaigs hauran de ser duts a terme a la completa satisfacció de la Direcció d'obra, 
però la seva aprovació no excusa al venedor de la seva responsabilitat sobre la garantia 
especificada en les condicions generals del Contracte. 

 
 

Inspecció visual 
 
Ha de precedir als assajos i mesures, s'efectuarà per al conjunt de la instal·lació estant aquesta 
sense tensió. Està destinada a comprovar: 
 

-  Si el material elèctric instal·lat permanentment és conforme amb les prescripcions 
establertes en el projecte o memòria tècnica de disseny. 

-  Si el material ha estat elegit i instal·lat correctament d'acord amb les prescripcions del 
Reglament i de fabricant de l'material. 

-  Que el material no presenta cap dany visible que pugui afectar la seguretat. 
 
En concret els aspectes qualitatius que aquest tipus de verificació ha de tenir en compte són els 
següents: 
 

-  L'existència de mesures de protecció contra els xocs elèctrics per contacte de parts sota 
tensió o contactes directes, com ara: l'aïllament de les parts actives, l'ocupació d'embolcalls, 
barreres, obstacles o allunyament de les parts en tensió. 
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-  L'existència de mesures de protecció contra xocs elèctrics derivats de la decisió d'aïllament 
de les parts actives de la instal·lació, és a dir, contactes indirectes. Aquestes mesures en el 
nostre cas seran l'ús de dispositius de tall automàtic de l'alimentació com ara interruptors de 
màxima corrent, o fusibles. 

-  L'existència i calibratge dels dispositius de protecció i senyalització. 
-  La presència de barreres tallafocs i altres disposicions que impedeixin la propagació de foc. 
-  La utilització de materials i mesures de protecció apropiades a les influències externes. 
-  L'existència i disponibilitat d'esquemes, advertències i informacions similars. 
-  La identificació de circuits, fusibles, interruptors, borns, etc. 
-  La correcta execució de les connexions dels conductors. 
-  L'accessibilitat per comoditat de funcionament i manteniment. 

 
 
Propagació de tensió 
 
Aquest assaig es realitzarà als armaris elèctrics, prèviament a la connexió de les sortides. Consisteix 
en comprovar mitjançant voltímetre, els nivells de tensió en els diferents punts de l'armari i en les 
seves sortides, així com els correctes nivells de tensió esperats per les fonts d'alimentació i 
transformadors instal·lats. 
 
Mesura de la continuïtat dels conductors de protecció i de les unions equipotencials principals i 
suplementàries 
 
Aquest mesurament s'efectua mitjançant un ohmímetre que aplica una intensitat contínua de l'ordre 
200 mA amb canvi de polaritat, i equipat amb una font de tensió contínua capaç de generar de 4 a 
24 volts de tensió contínua en buit. Els circuits provats han d'estar lliures de tensió. Si la mesura 
s'efectua a dos fils cal descomptar la resistència dels cables de connexió de la valor de resistència 
mesurat. 
 
Mesura de la resistència d'aïllament de la instal·lació 
 
Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament de: 
 

-  En Circuits a 400VAC: ≥ 0,5 MΩ amb una Tensió d'assaig a DC de 500V. 
-  En Circuits a 24VDC: ≥ 0,25 MΩ amb una Tensió d'assaig a DC de 250V. 

 
L'aïllament es mesurarà de dues maneres diferents: en primer lloc, entre tots els conductors del 
circuit d'alimentació (fases i neutre) units entre si pel que fa a terra (aïllament amb relació a terra), i 
tot seguit entre cada parella de conductors actius. La mesura s'efectuarà mitjançant un mega 
òhmmetre, que no és més que un generador de corrent continu, capaç de subministrar les tensions 
d'assaig amb un corrent d'1 mA per a una càrrega igual a la mínima resistència d'aïllament 
especificada per a cada tensió. 
 
Durant la primera mesura, els conductors, inclòs el conductor neutre o compensador, estaran aïllats 
de terra, així com de la font d'alimentació d'energia a la qual estan units habitualment. És important 
recordar que aquestes mesures s'efectuen per tant en circuits sense tensió, o millor dit 
desconnectats de la seva font d'alimentació habitual, ja que en cas contrari es podria avariar el 
comprovador de baixa tensió o mega òhmmetre. La tensió de prova és la tensió contínua generada 
pel propi mega òhmmetre. 
 
La mesura d'aïllament amb relació a terra, s'efectuarà unint a aquesta el pol positiu del mega 
òhmmetre i deixant, en principi, tots els receptors connectats i els seus comandaments en posició 
"atur", assegurant que no hi ha falta de continuïtat elèctrica a la part de la instal·lació que es verifica; 

els dispositius d'interrupció intercalats en la part d'instal·lació que es verifica es posaran en posició 
de "tancat" i els tallacircuits fusibles instal·lats com en servei normal per tal de garantir la continuïtat 
elèctrica de l'aïllament. Tots els conductors es connectaran entre si incloent el conductor neutre o 
compensador, en l'origen de la instal·lació que es verifica i a aquest punt es connectarà el pol 
negatiu del mega òhmmetre. 
 
Quan la resistència d'aïllament obtinguda sigui inferior a el valor mínim que li correspongui, 
s'admetrà que la instal·lació és, però, correcta, si es compleixen les següents condicions: 
 

- Cada aparell receptor presenta una resistència d'aïllament almenys igual a el valor 
assenyalat per la norma particular del producte que li concerneixi o, si no 0,5 MΩ. 

- Desconnectats els aparells receptors, la resistència d'aïllament de la instal·lació és superior 
al que indica anteriorment. 

 
La segona mesura a realitzar correspon a la resistència d'aïllament entre conductors polars, 
s'efectua després d'haver desconnectat tots els receptors, quedant els interruptors i tallacircuits 
fusibles en la mateixa posició que l'assenyalada anteriorment per a la mesura de l'aïllament amb 
relació a terra. La mesura de la resistència d'aïllament s'efectuarà successivament entre els 
conductors presos dos a dos, comprenent el conductor neutre. 
 
Per a les instal·lacions que utilitzin molt baixa tensió de seguretat, en el nostre cas 24VDC s'han de 
comprovar els valors de la resistència d'aïllament per a la separació d'aquests circuits amb les parts 
actives d'altres circuits, i també amb terra aplicant en ambdós casos ≥ 0, 25 MΩ. 
 
 
Assaig dielèctric 
 
Pel que fa a la rigidesa dielèctrica, ha de ser tal, que desconnectats els aparells d'utilització 
(receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 volts a freqüència industrial 
(50 Hz), sent U la tensió màxima de servei expressada en volts i amb un mínim de 1.500 volts. 
Aquest assaig es realitzarà per a cada un dels conductors inclòs el neutre o compensador, amb 
relació a terra i entre conductors, excepte per a aquells materials en què es justifiqui que hagi estat 
realitzat aquest assaig prèviament pel fabricant. 
 
Aquest assaig s'efectua mitjançant un generador de corrent altern de 50 Hz capaç de subministrar 
la tensió d'assaig requerida. 
 
Durant aquest assaig els dispositius d'interrupció es posaran en la posició de "tancat" i els 
tallacircuits fusibles instal·lats com en servei normal per tal de garantir la continuïtat del circuit 
elèctric a provar. 
 
Per raons de seguretat, i per evitar el risc d'incendi i explosió en la instal·lació, aquest assaig es 
realitzarà únicament en els Quadres Elèctrics, i en taller de fabricant o instal·lador. 
 
Tots els equips elèctrics del conjunt han d'estar connectats, excepte aquells equips que, d'acord 
amb les seves especificacions, estiguin dissenyats per a una tensió d'assaig menor, els equips que 
consumeixin corrent (per exemple, bobinatges, instruments de mesura, fonts d'alimentació, etc ..) 
en els quals l'aplicació de la tensió d'assaig podria causar un flux de corrent, han de desconnectar-
se. 
 
Es considera l'assaig satisfactori si no es produeix l'actuació de cap relé de sobre corrent, i no 
apareixen càrregues disruptives (perforació o contornejament). 
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Mesura de la resistència de posada a terra 
 
Les condicions de mesura i la seva periodicitat s'indiquen en la ITC-BT-18. 
 
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació de presa 
de terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel l’Instal·lador Autoritzat en el moment de 
donar d'alta la instal·lació per a la seva posada en marxa o en funcionament. 
 
Aquestes mesures s'efectuen mitjançant un tel·luròmetre, que injecta una intensitat de corrent altern 
coneguda, a una freqüència superior als 50 Hz, i mesura la caiguda de tensió, de manera que el 
quocient entre la tensió mesura i el corrent injectada ens dona el valor de la resistència de posada 
a terra. 
 
 
Mesura de la tensió de contacte i comprovació dels interruptors diferencials 
 
Quan el sistema de protecció contra els xocs elèctrics està confiat a interruptors diferencials, com 
és habitual quan es fan servir sistemes de distribució del tipus T-T s'ha de complir la següent 
condició: 

RA x Ia ≤ U 
 
on: 
 
 RA:  és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de 

protecció de  masses.  
 Ia: és el corrent diferencial - residual assignada de el diferencial. 
 U:  és la tensió de contacte límit convencional (50, 24V o altres, segons els 

casos). 
 
Per garantir la seguretat de la instal·lació s'han de donar dues condicions, la primera que la tensió 
de contacte que es pugui presentar en la instal·lació en funció dels diferencials instal·lats sigui 
menor que el valor límit convencional (50 V o 24 V), i la segona que els diferencials funcionin 
correctament. 
 
La comprovació de diferencials requereix d'un aparell capaç d'injectar a través del diferencial sota 
prova un corrent de fuites especificada i coneguda que segons el seu valor haurà de fer disparar el 
diferencial. Per fer la prova el comprovador es connecta a qualsevol base d'endoll aigües a baix del 
diferencial en assaig, estant la instal·lació en servei. A més quan dispari el diferencial el 
comprovador ha de ser capaç de mesurar el temps que va trigar a disparar des de l'instant en què 
es va injectar la intensitat de fuites. 
 
Normalment aquests equips injecten un corrent sinusoidal, però per comprovar alguns diferencials 
especials de vegades cal també que siguin capaços d'injectar corrent altern rectificada de mitja ona 
o un corrent continu. 
 
Les proves habituals per comprovar el funcionament d'un diferencial de el tipus general són les 
següents: 

 
• S'injecta una intensitat meitat de la intensitat diferencial residual assignada, amb un 

angle de fase de corrent respecte de l'ona de tensió de 0º, i el diferencial no ha de 
disparar. 

• Es repeteix la prova anterior amb un angle de fase de 180º i el diferencial no ha de 
disparar. 

• S'injecta una intensitat igual la intensitat diferencial residual assignada, amb un angle de 
fase de corrent respecte de l'ona de tensió de 0 º, i el diferencial ha de disparar en menys 
de 200 ms. 

• Es repeteix la prova anterior amb un angle de fase de 180º i el diferencial ha de disparar 
a menys de 200 ms. 

• S'injecta una intensitat igual a el doble de la intensitat diferencial residual assignada, 
amb un angle de fase de corrent respecte de l'ona de tensió de 0 º, i el diferencial ha de 
disparar a menys de 150 ms.  

• Es repeteix la prova anterior amb un angle de fase de 180º i el diferencial ha de disparar 
a menys de 150 ms. 

• S'injecta una intensitat igual a cinc vegades la intensitat diferencial residual assignada, 
amb un angle de fase de corrent respecte de l'ona de tensió de 0 º, i el diferencial ha de 
disparar a menys de 40 ms.  

• Es repeteix la prova anterior amb un angle de fase de 180º i el diferencial ha de disparar 
a menys de 40 ms. 

 
 
Comprovació de la seqüència de fases 
 
Aquesta comprovació s'efectua mitjançant un equip específic o utilitzant un comprovador multifunció 
de baixa tensió que tingui aquesta capacitat. Aquesta mesura és necessària si es van a connectar 
motors trifàsics, de manera que s'asseguri que la seqüència de fases és directa abans de connectar 
el motor. 
 
 
 
C.3.14. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 
L'instal·lador coordinarà els seus treballs amb la propietat. 
 
Es comprovarà que la situació, l'espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb la 
memòria valorada, i en cas contrari es redefinirà per la direcció facultativa. 
 
Es replantejarà el recorregut de les canalitzacions, coordinant-se amb la resta d'instal·lacions que 
puguin tenir encreuaments, paral·lelisme o trobades. 
 
Al marcar les esteses de la instal·lació elèctrica, es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm 
respecte a canonades d'aigua, havent de passar sempre per sobre d'aquestes. 
 
 
 
C.3.15. CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ  

 
S'adjuntaran, per a la tramitació d'aquesta memòria davant els organismes públics competents, les 
documentacions indicades a continuació: 
 

- Autorització administrativa de l'obra. 
 

- Memòria valorada signat per un tècnic competent. 
 

- Certificat proves reglamentàries, emès per una empresa homologada. 
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- Certificació de final d'obra. 

 
 

 
C.3.16. LLIBRE DE MANTENIMENT 

 
Es disposarà en aquest centre d'un llibre d'ordres o de manteniment, en el qual es registraran totes les 

incidències sorgides durant la vida útil dels esmentats equips, incloent cada visita, revisió, etc. 
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C.4. FONTANERIA 

 
C.4.1. CONDICIONS GENERALS 

 
Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions 
exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. 
 
Tots els materials a què aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per 
compte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que 
hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, 
amb el benentès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica 
de la construcció. 
 
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa no tenint el contractista 
dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 
 
Normativa d’aplicació: 
 

- CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT d'aigua RD 314/2006 "Codi Tècnic de 
l'Edificació" BOE 28/03/2006. 

- Regulació dels comptadors d'aigua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
- Condicions higiènic sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 

352/2004 (DOGC 29/07/2004). 
- Criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. RD 

865/2003 (BOE 18/07/2003) 
- Criteris sanitaris de l'aigua de consum humà RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

 
 
 
C.4.2. SISTEMA D’ABASTAMENT  

 
Conjunt de conduccions exteriors a l'edifici, que alimenta d'aigua a el mateix, normalment a compte 
d'una companyia que les manté i explota. Comprèn des de la presa d'un dipòsit o conducció, fins a 
l'entroncament de la clau de pas general de l'edifici de la connexió de servei. 
 
Dels components: 
 
Productes constituents: 
 
Genèricament la instal·lació comptarà amb: 
 

- Tubs i accessoris de la instal·lació que podran ser de fosa, polietilè pur ... 
- Clau de pas amb o sense desguàs i aixeta de desguàs. 
- Vàlvules reductores i ventoses. 
- Arquetes de connexió i de registre amb les seves tapes, i preses de canonades 

en càrrega. 
- Materials auxiliars: maons, morters, formigons ... 

 
Control i acceptació: 

Segons les indicacions inicials de el plec sobre el control i l'acceptació dels components, el control 
que podrà arribar a realitzar-se sobre aquests, s'exposa a continuació. Quan sigui procedent fer 
assajos per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests poden ser els que 
s'indiquen, a més de la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos. 
 
Tubs d'acer galvanitzat: 
 

- Identificació. Marcat. Diàmetres. 
- Distintius: homologació MICT i AENOR 
- Assaigs (segons normes UNE): aspecte, mesures i toleràncies. Adherència de el 

recobriment galvanitzat. Gruix mitjà i massa del recobriment. Uniformitat del 
recobriment. 

- Lots: 1.000 m o fracció per tipus i diàmetre. 
 
Tubs de polietilè: 
 

- Identificació. Marcat. Diàmetres. 
- Distintius: ANAIP 
- Assaigs (segons normes UNE): identificació i aspecte. Mesures i toleràncies 
- Lots: 1.000 m o fracció per tipus i diàmetre. 

 
La resta de components de la instal·lació hauran de rebre en obra d'acord amb: la documentació 
de fabricant, la normativa si n'hi ha, especificacions de el projecte i a les indicacions de la direcció 
facultativa durant l'execució de les obres. 
 
El suport: 
El suport dels tubs de la instal·lació d'abastament d'aigua seran rases (amb els seus llits de suport 
per a les canonades) de profunditat i amplada variable depenent del diàmetre del tub. 
 
Aquest suport per als tubs es prepararà depenent del diàmetre de les canonades i de el tipus de 
terreny: 
 
Per canonades de D <o = 30 cm, serà suficient un llit de grava, graveta, sorra, o sòl mullat amb un 
gruix mínim de 15 cm, com a seient de la canonada. 
 
Per canonades de D> o = 30 cm, es tindrà en compte les característiques de el terreny i el tipus de 
material: 
 

- En terrenys normals i de roca, s'estendrà un llit de graveta o pedra picada, amb 
una mida màxima de 25 mm, i mínim de 5 mm, a tot l'ample de la rasa, amb un 
gruix de 1/6 de el diàmetre exterior de el tub i mínim de 20 cm, actuant la graveta 
de dren a què es donarà sortida en els punts convenients. 

- En terrenys dolents (fangs, farcits ...), s'estendrà sobre la solera de la rasa una 
capa de formigó pobre, de tot-u, de 150 kg de ciment per m3 de formigó, i amb 
un gruix de 15 cm. 

- En terrenys excepcionalment dolents, (lliscants, argiles expandides amb humitat 
variable, en marges de rius amb risc de desaparició ...) es tractarà amb 
disposicions adequades a l'estudi de cada cas, sent criteri general procurar evitar-
los. 

 
Compatibilitat: 
 
El terreny de l'interior de la rasa haurà d'estar net de residus i vegetació a més de lliure d'aigua. 
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Per a la unió dels diferents trams de tubs i peces especials dins de les rases, es tindrà en compte 
la compatibilitat de materials i els seus tipus d'unió, així: 
Per canonades de fosa les peces especials seran de fosa i les unions entre tubs d'endoll i cordó 
amb junta de goma. 
 
Per canonades de polietilè pur, les peces especials seran de polietilè dur o qualsevol altre material 
sancionat per la pràctica, i no s'admetran les fabricades per la unió mitjançant soldadura o cola de 
diversos elements, les unions entre tubs s'efectuaran amb mordasses a pressió. 
 
 
De la execució: 
 
Les rases podran obrir-se manual o mecànicament, però en qualsevol cas el seu traçat ha de ser el 
correcte, alineat en planta i amb la rasant uniforme, coincidint amb el seu desenvolupament en 
projecte, i en cas contrari es redefinirà en presència de la direcció facultativa. 
 
S'excava fins a la línia de rasant sempre que el terreny sigui uniforme, i si quedessin al descobert 
pedres, fonaments, roques ..., s'excavarà per sota de la rasant i s'omplirà posteriorment amb sorra. 
Aquestes rases es mantindran lliures d'aigua, residus i vegetació per procedir a l'execució de la 
instal·lació. 
 
Al marcar les esteses de la instal·lació de proveïment, es tindran en compte les separacions 
mínimes dels conductes amb altres instal·lacions (mesures entre generatrius interiors de les dues 
conduccions) i quedant sempre per sobre de la xarxa d'abastament. En cas de no poder mantenir 
les separacions mínimes especificades, es toleraran separacions menors sempre que es disposin 
proteccions especials. Sent aquestes instal·lacions en horitzontal i en vertical respectivament 
 

- Clavegueram: 60 i 50 cm. 
- Gas: 50 i 50 cm. 
- Electricitat-alta: 30 i 30 cm. 
- Electricitat-baixa: 20 i 20 cm. 
- Telefonia: 30 cm en horitzontal i vertical. 

 
Fases d'execució: 
 
Mantenint la rasa lliure d'aigua, disposant en obra dels mitjans adequats de bombeig, es col·locarà 
la canonada en el costat oposat de la rasa a aquell en què es dipositin els productes d'excavació, 
evitant que el tub quedi recolzat en punts aïllats, i aïllat del trànsit. 
 
A punt el llit de la rasa segons les característiques del tub i de el terreny (com s'ha especificat en 
l'apartat de suport), es baixaran els tubs examinant i eliminant aquells que hagin pogut patir danys, 
i netejant la terra que s'hagi pogut introduir en ells. 
 
A continuació es centraran els tubs, subjectant-los per impedir el seu moviment. 
 
La rasa s'omplirà parcialment, deixant les juntes descobertes. Si la junta és flexible, es tindrà cura 
en el muntatge que els tubs no quedin al màxim. Deixant entre ells la separació fixada pel fabricant. 
Quan s'interrompi la col·locació, es taparan els extrems lliures. 
 
Un cop col·locades les unions-ancoratges i les peces especials es procedirà al farcit total de la rasa 
amb terra piconada, en casos normals, i amb una capa superior de formigó en massa per al cas de 
conduccions reforçades. 
 

Quan el pendent sigui superior a l'10%, la canonada es col·locarà en sentit ascendent. 
No es col·locaran més de 100 m de canonada sense procedir al farcit de la rasa. 
 
Acabats: 
 
Neteja interior de la xarxa, per sectors, aïllant un sector mitjançant les claus de pas que la 
defineixen, s'obriran les de desguàs i es farà circular l'aigua, fent-la entrar successivament per 
cadascun dels punts de connexió de el sector de la xarxa, mitjançant l'obertura de la clau de pas 
corresponent, fins que surti completament neta. 
 
Desinfecció de la xarxa per sectors, deixant circular una solució de clor, aïllant cada sector amb les 
claus de pas i les de desguàs tancades. 
 
Evacuació de l'aigua clorada mitjançant obertura de claus de desguàs i neteja final circulant 
novament aigua segons el primer pas. 
 
Neteja exterior de la xarxa, netejant les arquetes i pintant i netejant totes les peces allotjades en les 
mateixes. 
 
Control i acceptació: 
 
Controls durant l'execució: punts d'observació, per a l'execució de les conduccions enterrades: 
 
Conduccions enterrades: Unitats i freqüència d'inspecció: cada ramal 
 
Rases. Profunditat. Gruix de el llit de suport de tubs. Unions. Pendents. Compatibilitat de l'material 
de farciment. 
 
Tubs i accessoris. Material, dimensions i diàmetre segons especificacions. Connexió de tubs i 
arquetes. Segellat. Ancoratges. 
 
Arquetes: Unitats i freqüència d'inspecció: cada ramal. Disposició, material i dimensions segons 
especificacions. Tapa de registre. 
 
Acabat interior. Connexions als tubs. Segellat. 
 
Connexió de servei: Unitats i freqüència d'inspecció: cada un.Verificació de característiques d'acord 
amb el cabal subscrit, pressió i consum. La canonada de connexió travessa el mur per un orifici 
amb passa-tubs rejuntat i impermeabilitzat. Clau de registre. 
 
Proves de servei: 
 
Prova hidràulica de les conduccions: 
 
Unitats i freqüència d'inspecció: un per instal·lació. 
 

- Prova de pressió 
- Prova d'estanquitat 
- Comprovació de la xarxa sota la pressió estàtica màxima. 
- Circulació de l'aigua a la xarxa mitjançant l'obertura de les claus de desguàs. 
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C.4.3. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITARIA  

 
Instal·lació d'aigua freda en xarxa de subministrament i distribució interior d'edificis, des de la presa 
de la xarxa interior fins a les aixetes, ambdós inclosos. 
 
Dels components: 
 
productes constituents Aigua freda: 
 
Genèricament la instal·lació comptarà amb: 
 

- Connexió de servei. 
- Comptador general i / o comptadors divisionaris. 
- Tubs i accessoris de la instal·lació interior general i particular. El material utilitzat 

pot ser coure, acer galvanitzat, polietilè 
- Claus: claus de presa, de registre i de pas. 
- Aixetes. 

 
En alguns casos la instal·lació ha d'incloure: 
 

- Vàlvules: vàlvules de retenció, vàlvules flotador 
- Altres components: antiariet, dipòsit acumulador, grup de pressió, 

descalcificadors, desionitzadors. 
 
Control i acceptació: 
 
Segons les indicacions inicials de el plec sobre el control i l'acceptació dels components, el control 
que podrà arribar a realitzar-se sobre aquests, s'exposa a continuació. Quan sigui procedent fer 
assajos per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests poden ser els que 
s'indiquen, a més de la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos. 
 
Tubs d'acer galvanitzat: 
 

- Identificació, marcat i diàmetres. 
- Distintius: homologació MICT 
- Assaigs (segons normes UNE): Aspecte, mesures i toleràncies. Adherència de el 

recobriment galvanitzat. Gruix mitjà i massa de l'recobriment. Uniformitat de 
l'recobriment. 

- Lots: 1.000 m o fracció per tipus i diàmetre. 
 
Tubs de coure: 

- Identificació, marcat i diàmetres. 
- Distintius: marca AENOR. 
- Assaigs (segons normes UNE): identificació. Mesures i toleràncies. Assaig de 

tracció. 
- Lots: 1.000 m o fracció per tipus i diàmetre. 

 
Tubs de polietilè: 
 

- Identificació, marcat i diàmetres. 
- Distintius: ANAIP 
- Assaigs (segons normes UNE): identificació i aspecte. Mesures i toleràncies. 

- Lots: 1.000 m o fracció per tipus i diàmetre. 
 
Aixetes: 
 

- Identificació, marcat i diàmetres. 
- Distintius: Marca AENOR. Homologació MICT. 
- Assaigs (segons normes UNE): consultar a laboratori. 
- Lots: cada 4 habitatges o equivalent. 

 
 
El suport: 
 
El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o estar 
encastada. 
 
En el cas d'instal·lació vista, els trams horitzontals, passaran preferentment a prop de el forjat o 
paviment i les verticals es fixaran amb tacs i / o cargols als paraments verticals, amb una separació 
màxima entre ells de 2,00 m. 
 
Per a la instal·lació encastada, en trams horitzontals anirà sota el paviment o pel forjat, evitant 
travessar elements estructurals; en trams verticals, discorreran a través de regates practicades en 
els paraments, que tindran una profunditat màxima d'un canut quan es tracti de maó buit, i l'ample 
no serà major a dues vegades la seva profunditat. Les regates es realitzaran preferentment en les 
tres filades superiors. Si no és així, tindrà una longitud màxima d'1 m. Quan es practiqui regates per 
les dues cares de l'envà, la distància entre regates paral·leles, serà de 50 cm. La separació de les 
regates a bastiments i premarcs serà com a mínim de 20 cm. 
 
Quan s'hagi travessar un element estructural o obres de paleta es farà a través de passa murs. 
 
Compatibilitat: 
 
S'interposarà entre els elements de fixació i les canonades un anell elàstic i en cap cas es soldar a 
el tub. 
 
Per a la fixació dels tubs, s'evitarà la utilització d'acer galvanitzat / morter de calç (no gaire 
recomanat) i d'acer galvanitzat / guix (incompatible). 
 
Els collarets de fixació per a instal·lació vista seran d'acer galvanitzat per a les canonades d'acer i 
de llautó o coure per a les de coure. Si es fan servir collarets d'acer, s'aïllarà el tub envoltant de 
cinta adhesiva per evitar els parells electrolítics. 
 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació, i si es fa s'aïllaran elèctricament de 
manera que no es produeixi corrosió, parells galvànics ... (per incompatibilitat de materials: acer 
galvanitzat / coure) 
 
A les instal·lacions mixtes coure / acer galvanitzat, es procurarà que l'acer vagi primer en el sentit 
de circulació de l'aigua evitant la precipitació d'ions de coure sobre l'acer, formant coure de 
cimentació, dissolent l'acer i perforant el tub. 
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De la execució: 
 
Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació d'aigua freda i calenta, coincideixen amb el 
seu desenvolupament en projecte, i en cas contrari es redefinirà en presència de la direcció 
facultativa. S'ha de marcar per Instal·lador autoritzat i en presència de la direcció facultativa els 
diversos components de la instal·lació. 
 
Al marcar les esteses de la instal·lació, es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm entre la 
instal·lació de fontaneria i qualsevol altre tendit (elèctric, telefònic). A l'igual que evitar que els 
conductes d'aigua freda no es vegin afectats per focus de calor, i si discorren paral·lels als d'aigua 
calenta, situar-los per sota d'aquests i a una distància mínima de 4 cm. 
 
Fases d'execució 
 
El ramal d'escomesa, amb la seva clau de presa col·locada sobre la canonada de xarxa de 
distribució, serà únic, derivant-se a partir del tub d'alimentació dels distribuïdors necessaris, segons 
l'esquema de muntatge. Aquesta connexió ha d'estar en una cambra impermeabilitzada de fàcil 
accés, i disposar a més de la clau de presa, d'una clau de registre, situada a la connexió a la via 
publica, i una clau de pas en la unió de l'escomesa amb el tub d'alimentació. 
 
En la instal·lació interior general, els tubs quedaran visibles en tot el seu recorregut, si no és 
possible, quedarà enterrat, en una canalització d'obra de fàbrica farcida de sorra, disposant de 
registre en els seus extrems. 
 
El comptador general se situarà el més pròxim a la clau de pas, en un armari conjuntament amb la 
clau de pas, la clau de comptador i vàlvula de retenció. En casos excepcionals es situarà en una 
càmera sota el nivell de terra. Els comptadors divisionaris se situaran en un armari o cambra en 
planta baixa, amb ventilació, il·luminació elèctrica, desguàs a la xarxa de clavegueram i seguretat 
per al seu ús. 
 
Cada muntant disposarà de clau de pas amb / sense aixeta de buidatge. Les derivacions particulars, 
partiran d'aquest muntant, al costat del sostre, i en tot cas, a un nivell superior a el de qualsevol 
aparell, mantenint horitzontal aquest nivell. D'aquesta derivació partiran les canonades de 
recorregut vertical als aparells. 
 
La folgança entre canonades i d'aquestes amb els paraments no serà inferior a 3 cm. En la 
instal·lació d'aigua calenta, les canonades han d'estar dissenyades de manera que la pèrdua de 
càrrega en trams rectes sigui inferior a 40 milicalories per minut sense sobrepassar 2 m / s en 
canonades soterrades o galeries. Es aïllarà la canonada amb conquilles d'escumes elastomèriques 
en els casos que sigui procedent, i s'instal·laran de manera que es permeti la seva lliure dilatació 
amb fixacions elàstiques. 
 
Les canonades de la instal·lació han de procurar seguir un traçat d'aspecte net i ordenat per zones 
accessibles per facilitar la seva reparació i manteniment, disposades de forma paral·lela o esquadra 
amb els elements estructurals de l'edifici o amb tres eixos perpendiculars entre si, que permeti així 
evitar punts de acumulació d'aire. 
 
Per a tots els conductes es realitzaran les regates quan siguin encastats per posteriorment fixar els 
tubs amb pastes de ciment o guix, o s'han de subjectar i fixar els conductes vistos, tot això de 
manera que es garanteixi un nivell d'aïllament a soroll de 35 dBA. 
 
Un cop realitzada tota la instal·lació s'interconnectaran hidràulica i elèctricament tots els elements 
que la formen, i es muntaran els elements de control, regulació i accessoris. 

En el cas d'existència de grup d'elevació, l'equip de pressió se situarà en planta soterrani o baixa, i 
el seu recipient auxiliar tindrà un volum tal que no produeixi parades i posades en marxa massa 
freqüents. 
 
Les instal·lacions que disposin de descalcificadors tindran un dispositiu aprovat pel Ministeri 
d'Indústria, que eviti el retorn. I si s'instal·la en un escalfador, prendre precaucions per evitar 
sobrepressions. 
 
Acabats: 
 
Un cop acabada l'execució, les xarxes de distribució han de ser netejades internament abans de 
realitzar les proves de servei, per eliminar pols, pellofes, olis i qualsevol altre element estrany. 
Posteriorment es farà passar una solució aquosa amb producte detergent i dispersants orgànics 
compatibles amb els materials emprats en el circuit. Posteriorment s'esbandirà amb aigua procedent 
de el dispositiu d'alimentació. 
 
Proves de servei: 
 
Prova hidràulica de les conduccions. Unitat i freqüència d'inspecció: un per instal·lació. 
 

- Prova de pressió. 
- Prova d'estanquitat. 

 
Prova de funcionament: Unitat i freqüència d'inspecció: un per instal·lació. 
 

- Simultaneïtat de consum. 
- Cabal en el punt més allunyat. 

 
 
 
C.4.4. APARELLS SANITARIS  

 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Compten amb 
subministrament d'aigua freda mitjançant aixetes i estan connectats a la xarxa de sanejament. 
 
Dels components 
 
Productes constituents: Lavabos, inodors, col·locats de diferents maneres, i inclosos els sistemes 
de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat contra la bolcada, i la seva resistència necessària 
a càrregues estàtiques. 
. 
Aquests al seu torn podran ser de diferents materials: porcellana, porcellana vitrificada, acrílics, 
fosa, xapa d'acer esmaltada ... 
 
Control i acceptació 
 
Segons les indicacions inicials de el plec sobre el control i l'acceptació dels components, el control 
que podrà arribar a realitzar-se sobre aquests, s'exposa a continuació. Quan sigui procedent fer 
assajos per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests poden ser els que 
s'indiquen, a més de la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos. 
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Aparells sanitaris: 
 

- Identificació. Tipus. Característiques. 
- Verificar amb especificacions de projecte, i la no-existència de taques, vores 

escantellats, falta d'esmalt, ni altres defectes en les superfícies llises, verificar un 
color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 

- Comprovar que porten incorporada la marca de fabricant, i que aquesta serà 
visible encara després de la col·locació de l'aparell. 

- Distintius: Marca AENOR. Homologació MICT. 
- Assaigs: consultar a laboratori. 

 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, 
abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El 
suport serà el parament vertical ja revestit per al cas de sanitaris suspesos (vàter, bidet i lavabo). 
El suport de piques i lavabos encastats serà el propi moble. 
 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions 
subministrades pel fabricant i rejuntats amb silicona neutra. 
 
Compatibilitat: 
 
No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb 
guix. 
 
De la execució: 
 
Es prepararà el suport, i s'executaran les instal·lacions d'aigua freda- calenta i sanejament, com 
previs a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació d'aixetes. 
 
Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells sanitaris per no danyar-los durant el muntatge. 
Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb el projecte, 
i es procedirà al marcat per Instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i els seus sistemes de 
subjecció. 
 
Fases d'execució 
 
Els aparells sanitaris es fixaran a el suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades 
pel fabricant, i aquestes unions se segellaran amb silicona neutra o pasta segelladora, a l'igual que 
les juntes d'unió amb les aixetes. 
 
Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada la presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió 
equipotencial elèctrica. 
 
Les vàlvules de desguàs es solaparan als aparells sanitaris interposant doble anell de cautxú o 
neoprè per assegurar l'estanquitat. 
 
Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua, aquesta ha de abocar lliurement a 
una distància mínima de 20 mm per sobre de la vora superior de la cubeta, o de el nivell màxim del 
sobreeixidor. 
 
Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior 
del dipòsit, hauran d'incorporar un orifici anti sifón o un altre dispositiu eficaç antiretorn. 
 

Un cop muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus aixetes i es connectaran amb la 
instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. 
Acabats 
 
Tots els aparells sanitaris quedaran anivellats en totes dues direccions a la posició prevista i fixats 
solidàriament als seus elements suport. 
 
Quedarà garantida l'estanquitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació. 
 
Les aixetes quedaran ajustats mitjançant rosques. (Junta de compromís) 
 
Control i acceptació 
 
Punts d'observació durant l'execució de l'obra: 
 
Aparells sanitaris: 
 

- Verificació amb especificacions de projecte. 
- Unió correcta amb junta de compromís entre l'aparell sanitari i les aixetes. 
- Fixació d'aparells 
-  

Durant l'execució de es tindran en compte les següents toleràncies: 
 

- En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte a el pla horitzontal <o 
= 5 mm. 

- Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm 
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C.5. SANEJAMENT 

 
C.5.1. CONDICIONS GENERALS 

 
Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions 
exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. 
 
Tots els materials a què aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per 
compte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que 
hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, 
amb el benentès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica 
de la construcció. 
 
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les 
condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa no tenint el contractista 
dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 
 
Normativa d’aplicació: 
 

- CTE DB HS 5 evacuació d'aigües RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 
28/03/2006 

 
El sistema d’evacuació d’aigües es farà segons els criteris del Codi Tècnic de l’Edificació, 
concretament el Document Bàsic de Salubritat-Evacuació d’aigües, CTE-DB-HS5. 
 
Els elements del sistema seran de PVC. Les baixants i els col·lectors es subjecten a l’estructura 
amb suports metàl·lics amb abraçadores. El col·lector disposarà de tapes de registre. 
 
Tots els desaigües d’aparells sanitaris i lavabos tindran un sifó individual de tancament hidràulic 
d’almenys 5 cm d’altura. D’aquesta forma, les eixides de tots ells s’uniran a la derivació corresponent 
fins al desaigüe a la baixant més pròxima. 
 
Els desaigües de condensats dels equips d’aire condicionat, disposaran de sifó, per a evitar la 
aparició de males olors en els locals climatitzats. 
 
La pendent mínima tant de les derivacions com del col·lector serà del 2%. 
 
Es col·loca una arqueta sifònica registrable de PVC penjada del sostre en l’últim tram de la xarxa 
col·lectora i abans de la connexió amb el sistema general de clavegueram, a mode de tancament 
hidràulic amb la fi d’evitar l’entrada de mals olors des de la xarxa pública, a més de servir d’unió de 
les xarxes pluvials i les aigües brutes, per a establir una única connexió al clavegueram. Es col·loca 
a més una vàlvula antiretorn en aquest últim tram per a evitar que pugi produir-se la entrada en 
carrega de la canal del clavegueram per inundació, etc. En el cas de que existís un salt de més de 
90 cm entre el col·lector i la xarxa de clavegueram, s’haurà d’instal·lar en un pou de registre. 
 
 
 
 
 

C.5.2. CANONADES DE SANEJAMENT 

 
El material emprat en la evacuació d’aigües residuals serà tub de policlorur de vinil no plastificat 
(PVC) serà resina de policlorur de vinil tècnicament pura (menys de l'1 per 100 d'impureses) en una 
proporció no inferior a l'96 per 100, no contindrà plastificants. Podrà contenir altres ingredients com 
ara estabilitzadors, lubricants, modificadors de les propietats finals i colorants. 
 
Normativa i certificació: 
 

• Canonada llisa de PVC certificada segons norma UNE EN 1453. 
• Accessoris de PVC certificats segons norma UNE EN 1329. 
• Canonades i accessoris certificats en reacció a el foc amb Euroclasse "B-s I, d0", segons 

norma UNE EN 13501-1. 
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C.6. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
C.6.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La Normativa a aplicar per a la redacció d'aquest projecte serà: 
 

• DOGC.Nº 5639 (31/05/2010) - Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 
• Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de 

protecció contra incendis. (BOE núm 139, de 12 de juny). 
 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'acorda el Codi Tècnic de l'Edificació. 
(BOE núm 74, de 28 de març). 

 
 
 
C.6.2. EXTINTORS 

 
Extintor de pols 6 kg: 
 
Estaran formats per recipient a pressió proveït de pistola per a la projecció de l'agent extintor, de 
manera que es permeti la regulació de la mateixa i una repartició de l'agent extintor sobre el focus 
de l'incendi. Disposarà de manòmetre per al control de pressió i suport de subjecció amb la suficient 
resistència mecànica per suportar el seu propi pes i les accions mecàniques derivades del seu ús i 
manteniment. S'utilitzaran per a focs de: 
 

- Classe A Foc de matèries sòlides generalment de matèria orgànica, on la 
combustió es realitza normalment amb formació de brases. 
 

- Classe B Foc de líquids i sòlids liquables. 
 
Les seves característiques, depenent de l'eficàcia exigible a cada lloc, seran: 
 

- Càrrega .................................. 6 kg 
- Pes ...................................... 8,2 kg 
- Distància projecció ............... 10 m 
- Suport .................................. Paret 

 
El fabricant ha de presentar document acreditatiu d'obtenció de Certificat N. 
 
Extintor de neu carbònica (CO2): 
 
Estaran formats per un recipient a pressió a l'interior es troba l'agent extintor. Estaran proveïts de 
pistola i difusor per a la projecció de l'agent extintor, de manera que es permeti la regulació de la 
mateixa i una repartició uniforme sobre el focus de l'incendi. Disposaran de suport per a la seva 
subjecció amb la suficient resistència mecànica per suportar el seu propi pes i les accions 
mecàniques derivades del seu ús i manteniment. 
 
S'utilitzaran per a focs de classe A o classe B, on es prevegi el risc d'existència de material de tipus 
elèctric sota tensió. 

Les seves característiques, depenent de l'eficàcia exigible a cada lloc, seran: 
 

- Càrrega ................................. 5 kg 
- Pes ...................................... 20 kg 
- Distància projecció ............... 12 m 
- Suport .................................. Paret 

 
El fabricant ha de presentar document acreditatiu d'obtenció de Certificat N. 
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D.1 DISSENY I DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS 

 
D.1.1 CÀLCULS ELÈCTRICS 

 

Les seccions dels conductors es calculen, en relació a les intensitats màximes admissibles en els 
conductors, segons el tipus d'aïllament i el sistema d'instal·lació (intensitat màxima admissible), així 
com les caigudes de tensió màximes admissibles en els mateixos, i efectuant els càlculs elèctrics, 
en el cas més desfavorable, considerant un coeficient de simultaneïtat de l'ordre d'1 unitat. 

 
Per al càlcul de les intensitats, així com per al càlcul de les caigudes de tensió, s'han aplicat les 
següents fórmules: 
 

Circuits trifàsics: 
 

 I
P

U
A=

 3 cos    
 U

I l

s
V=

  



3 cos

  
 
 
Circuits monofàsics: 
 

 I
P

U
A=

 cos    
 U

I l

s
V=

  



2 cos

  
 
 

En el full de càlcul annexa s'indiquen en forma tabulada els càlculs elèctrics pertinents a la 
instal·lació elèctrica, detallant en columnes per a cada circuit o derivació dels següents conceptes: 
 

- Pn ( kW ): Potencia nominal en kilowatts. 
 
- Un ( V ): Tensió nominal del consum en volts. 
 
- Connexió: Tripolar, bipolar, amb o sense neutre. 
 

- cos : factor de potencia estimat de la càrrega. 
 
- In ( A ): Intensitat nominal de la càrrega. 
 
- S ( mm2 ): Secció del conductor en mil·límetres quadrats. 
 
- I màx. ( A ): intensitat màxima admissible permanent del conductor. 
 
- L ( m ): longitud de la línia. 
 
- c. de t. parcial ( V ): caiguda de tensió considerant únicament la línia en qüestió. 
 
- c. de t. total ( V ): caiguda de tensió considerant la línia en qüestió i les seves línies 
repartidores. 
 
- c. de t. ( % ): caiguda de tensió en tant per cent de la tensió nominal. 

 

 
S’ha considerat els factors de potencia següents: 
 

- cos receptores de força: 0,85. 
 

- cos receptors de enllumenat: 0,90. 
 
Les caigudes de tensió màximes per a les línies d'enllumenat i de força considerades són 3 i 5 per 

cent respectivament. 

 

Adjuntem els fulls de càlcul. 
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D.1.2 CÀLCULS DE CLIMATITZACIÓ 

1. PARÀMETRES GENERALS 

 
Emplaçament: Badia del Vallès 

Latitud (graus): 41.51 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 120 m 

Percentil per a estiu: 5.0 % 

Temperatura seca estiu: 27.23 °C 

Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

Percentil per a hivern: 97.5 % 

Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

Temperatura del terreny: 6.40 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 

  
 

2. RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 
 

 

2.1. Refrigeració 

Planta Baixa 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Entrada (Zona Polivalent)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 21.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 20.6 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Octubre 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   
Orientaci

ó 
  

Superfície 

(m²) 
  

U 

(W/(m²·K)) 
  

Pes 

(kg/m²) 
  

Colo

r 
  

Teq. 

(°C) 
  

Façan

a 
  N   0.9   0.54   276   Clar   19.8   

Façan

a 
  E   11.8   1.13   322   Clar   19.8   

Façan

a 
  S   4.2   1.18   136   Clar   19.7   

 

  

-2.06 

-55.56 

-21.38 
 

Finestres exteriors     

Nre. 

finestres 
  

Orientac

ió 
  

Superfície total 

(m²) 
  

U 

(W/(m²·K)

) 

  
Coef. radiació 

solar 
  

Guany 

(W/m²) 
  

1   N   5.3   2.77   0.43   -2.3   

1   E   23.4   2.63   0.45   -1.7   

1   S   27.5   2.62   0.45   210.6   
 

  -12.35 

-38.57 

5792.20 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   9.4   2.30   111   21.5   

Paret interior   22.5   0.23   121   21.1   

Paret interior   65.3   1.63   58   21.7   

Forjat   4.9   1.47   424   21.8   

Buit interior   5.9   2.00       22.7   

Buit interior   1.8   0.76       22.7   
 

  

-53.48 

-14.96 

-241.85 

-15.52 

-15.44 

-1.83 
 

Total estructural 5319.21 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   55   34.89   62.06 
 

1918.95 3413.17 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   2973.75   1.08 
 

  
3211.66 

Instal·lacions i altres càrregues   654.23 

Càrregues interiors 1918.95 7279.05 

Càrregues interiors totals 9198.00 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  377.95 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87  
 

Càrregues internes totals 
 

1918.95 12976.21 

Potència tèrmica interna total 14895.16 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

1584.0   
 

7386.37 -1342.05 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

  
0.00 

Càrregues de ventilació 7386.37 -1342.05 

Potència tèrmica de ventilació total 6044.32 

Potència tèrmica 9305.32 11634.16 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 148.7 m² 140.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 20939.5 W 
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Planta 1 
  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 1 (Box 1)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes     

Tipus   
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  Color   
Teq. 
(°C) 

  

Teulad
a 

  11.6   0.38   515   
Interme

di 
  28.5   

 

  

19.55 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   9.1   0.22   47   23.4   

Forjat   3.1   0.59   572   23.1   
 

  -1.19 

-1.61 
 

Total estructural 16.76 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o treball molt lleuger   3   46.52   64.90 
 

139.56 194.69 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   231.25   1.05 
 

  
242.81 

Instal·lacions i altres càrregues   50.87 

Càrregues interiors 139.56 488.37 

Càrregues interiors totals 627.93 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  15.15 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79  
 

Càrregues internes totals 
 

139.56 520.28 

Potència tèrmica interna total 659.84 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

135.0   
 

687.40 114.96 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

  
-97.72 

Càrregues de ventilació 687.40 17.24 

Potència tèrmica de ventilació total 704.65 

Potència tèrmica 826.96 537.53 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.6 m² 118.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1364.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 2 (Box 2)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes     

Tipus   
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  Color   
Teq. 
(°C) 

  

Teulad
a 

  19.3   0.38   515   
Interme

di 
  28.5   

 

  

32.83 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   11.3   0.22   47   23.4   

Forjat   6.4   0.59   572   23.1   
 

  -1.48 

-3.36 
 

Total estructural 28.00 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o treball molt lleuger   4   46.52   64.90 
 

186.08 259.58 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   386.78   1.05 
 

  
406.12 

Instal·lacions i altres càrregues   85.09 

Càrregues interiors 186.08 750.79 

Càrregues interiors totals 936.87 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  23.36 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81  
 

Càrregues internes totals 
 

186.08 802.15 

Potència tèrmica interna total 988.23 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

180.0   
 

916.54 153.28 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

  
-130.29 

Càrregues de ventilació 916.54 22.99 

Potència tèrmica de ventilació total 939.53 

Potència tèrmica 1102.62 825.14 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 19.3 m² 99.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1927.8 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 3 (Box 3)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes     

Tipus   
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  Color   
Teq. 
(°C) 

  

Teulad
a 

  15.0   0.38   515   
Interme

di 
  28.5   

 

  

25.49 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   10.0   0.22   47   23.4   
 

  
-1.30 

 

Total estructural 24.19 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o treball molt lleuger   4   46.52   64.90 
 

186.08 259.58 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   300.78   1.05 
 

  
315.82 

Instal·lacions i altres càrregues   66.17 

Càrregues interiors 186.08 641.57 

Càrregues interiors totals 827.65 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  19.97 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79  
 

Càrregues internes totals 
 

186.08 685.73 

Potència tèrmica interna total 871.81 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

180.0   
 

916.54 153.28 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

  
-130.29 

Càrregues de ventilació 916.54 22.99 

Potència tèrmica de ventilació total 939.53 

Potència tèrmica 1102.62 708.73 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.0 m² 120.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1811.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 4 (Box 4)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes     

Tipus   
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  Color   
Teq. 
(°C) 

  

Teulad
a 

  11.9   0.38   515   
Interme

di 
  28.5   

 

  

20.16 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   8.0   0.22   47   23.4   

Forjat   11.7   0.59   572   23.1   
 

  -1.04 

-6.15 
 

Total estructural 12.97 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o treball molt lleuger   3   46.52   64.90 
 

139.56 194.69 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   237.92   1.05 
 

  
249.82 

Instal·lacions i altres càrregues   52.34 

Càrregues interiors 139.56 496.85 

Càrregues interiors totals 636.41 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  15.29 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79  
 

Càrregues internes totals 
 

139.56 525.12 

Potència tèrmica interna total 664.68 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

135.0   
 

687.40 114.96 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

  
-97.72 

Càrregues de ventilació 687.40 17.24 

Potència tèrmica de ventilació total 704.65 

Potència tèrmica 826.96 542.36 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.9 m² 115.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1369.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 5 (Aula 5)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes     

Tipus   
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  Color   
Teq. 
(°C) 

  

Teulad
a 

  16.1   0.38   515   
Interme

di 
  28.5   

 

  

27.25 
 

Total estructural 27.25 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o treball molt lleuger   4   46.52   64.90 
 

186.08 259.58 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   321.54   1.05 
 

  
337.62 

Instal·lacions i altres càrregues   70.74 

Càrregues interiors 186.08 667.94 

Càrregues interiors totals 854.02 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  20.86 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79  
 

Càrregues internes totals 
 

186.08 716.05 

Potència tèrmica interna total 902.13 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

180.0   
 

916.54 153.28 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

  
-130.29 

Càrregues de ventilació 916.54 22.99 

Potència tèrmica de ventilació total 939.53 

Potència tèrmica 1102.62 739.04 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.1 m² 114.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1841.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Zona de Paso (Zona de Pas)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   
Orientaci

ó 
  

Superfície 

(m²) 
  

U 

(W/(m²·K)) 
  

Pes 

(kg/m²) 
  

Colo

r 
  

Teq. 

(°C) 
  

Façan

a 
  S   11.3   0.21   332   Clar   22.3   

Façan

a 
  SO   7.4   0.21   332   Clar   22.3   

Façan

a 
  SE   8.6   0.21   332   Clar   22.3   

 

  

-4.03 

-2.70 

-3.10 
 

Finestres exteriors     

Nre. 

finestres 
  

Orientac

ió 
  

Superfície total 

(m²) 
  

U 

(W/(m²·K)

) 

  
Coef. radiació 

solar 
  

Guany 

(W/m²) 
  

1   S   6.4   2.74   0.43   17.8   
 

  

113.76 
 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Teulada   74.0   0.38   515   Intermedi   28.5   
 

  
125.47 

 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   10.6   0.12   114   23.1   

Paret interior   19.5   0.22   68   23.4   

Forjat   26.6   1.49   495   22.9   

Buit interior   2.0   2.25       25.3   

Buit interior   2.0   2.00       25.3   
 

  

-1.12 

-2.41 

-43.17 

5.92 

5.24 
 

Total estructural 193.87 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o de peu   2   72.11   69.22 
 

144.21 138.44 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   1473.47   1.05 
 

  
1547.15 

Instal·lacions i altres càrregues   73.67 

Càrregues interiors 144.21 1759.27 

Càrregues interiors totals 1903.48 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  58.59 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93  
 

Càrregues internes totals 
 

144.21 2011.73 

Potència tèrmica interna total 2155.94 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

142.5   
 

725.44 121.32 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

  
-103.13 

Càrregues de ventilació 725.44 18.20 

Potència tèrmica de ventilació total 743.64 

Potència tèrmica 869.65 2029.93 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 73.7 m² 39.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2899.6 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Entrada 2 (Aules)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   
Orientaci

ó 
  

Superfície 

(m²) 
  

U 

(W/(m²·K)) 
  

Pes 

(kg/m²) 
  

Colo

r 
  

Teq. 

(°C) 
  

Façan

a 
  E   10.5   0.21   332   Clar   22.2   

Façan

a 
  S   1.2   1.18   136   Clar   23.2   

 

  

-3.88 

-1.18 
 

Finestres exteriors     

Nre. 

finestres 
  

Orientac

ió 
  

Superfície total 

(m²) 
  

U 

(W/(m²·K)

) 

  
Coef. radiació 

solar 
  

Guany 

(W/m²) 
  

1   S   28.1   2.62   0.45   19.2   
 

  

540.61 
 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Teulada   34.2   0.38   515   Intermedi   28.3   
 

  
55.26 

 

Total estructural 590.82 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   17   34.89   62.06 
 

593.13 1054.98 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   562.18   1.03 
 

  
579.05 

Instal·lacions i altres càrregues   363.76 

Càrregues interiors 593.13 1997.79 

Càrregues interiors totals 2590.92 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  77.66 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 

Càrregues internes totals 
 

593.13 2666.27 

Potència tèrmica interna total 3259.40 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

744.1   
 

3637.11 778.36 

Càrregues de ventilació 3637.11 778.36 

Potència tèrmica de ventilació total 4415.47 

Potència tèrmica 4230.24 3444.63 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 33.1 m² 232.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7674.9 W 
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2.2. Calefacció 

Planta Baixa 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Entrada (Zona Polivalent)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   
Orientaci
ó 

  
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  
Colo
r 

  

Façan
a 

  N   0.9   0.54   276   Clar   

Façan
a 

  E   11.8   1.13   322   Clar   

Façan
a 

  S   4.2   1.18   136   Clar   
 

11.58 

289.90 

99.35 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   N   5.3   2.77   

1   E   23.4   2.63   

1   S   27.5   2.62   
 

350.94 

1335.91 

1426.43 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Terra Planta Baixa   148.7   0.45   612   
 

968.05 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   9.4   2.30   111   

Paret interior   22.5   0.23   121   

Paret interior   65.5   1.63   58   

Forjat   5.2   1.85   424   

Buit interior   5.9   2.00       

Buit interior   1.8   0.76       
 

214.09 

50.99 

1056.54 

94.65 

116.99 

13.83 
 

Total estructural 6029.26 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

301.46 
 

Càrregues internes totals 
 

6330.73 

 
 

Ventilació 

  

Cabal de ventilació total (m³/h)   

1584.0   
 

10168.10 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

-8642.88 

Potència tèrmica de ventilació total 1525.21 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 148.7 m² 52.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7855.9 W 
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Planta 1 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 1 (Box 1)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   11.6   0.39   515   Intermedi   
 

88.86 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   14.9   0.22   47   

Forjat   5.2   0.55   572   
 

31.79 

28.22 
 

Total estructural 148.88 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

7.44 
 

Càrregues internes totals 
 

156.32 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

135.0   
 

866.60 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

-736.61 

Potència tèrmica de ventilació total 129.99 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.6 m² 24.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 286.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 2 (Box 2)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   19.3   0.39   515   Intermedi   
 

148.62 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   11.3   0.22   47   

Forjat   7.0   0.55   572   

Forjat   1.5   0.36   599   
 

24.13 

37.70 

5.56 
 

Total estructural 216.01 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

10.80 
 

Càrregues internes totals 
 

226.81 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

180.0   
 

1155.47 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

-982.15 

Potència tèrmica de ventilació total 173.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 19.3 m² 20.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 400.1 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 3 (Box 3)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   15.0   0.39   515   Intermedi   
 

115.59 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   10.0   0.22   47   

Forjat   1.1   0.55   572   
 

21.31 

5.83 
 

Total estructural 142.72 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

7.14 
 

Càrregues internes totals 
 

149.86 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

180.0   
 

1155.47 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

-982.15 

Potència tèrmica de ventilació total 173.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.0 m² 21.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 323.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 4 (Box 4)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   11.9   0.39   515   Intermedi   
 

91.42 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   12.7   0.22   47   

Forjat   11.7   0.55   572   
 

27.06 

63.16 
 

Total estructural 181.65 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

9.08 
 

Càrregues internes totals 
 

190.73 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

135.0   
 

866.60 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

-736.61 

Potència tèrmica de ventilació total 129.99 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.9 m² 27.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 320.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Box 5 (Aula 5)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   16.1   0.39   515   Intermedi   
 

123.56 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   32.0   0.25   38   
 

80.72 
 

Total estructural 204.28 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

10.21 
 

Càrregues internes totals 
 

214.50 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

180.0   
 

1155.47 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

-982.15 

Potència tèrmica de ventilació total 173.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.1 m² 24.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 387.8 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Zona de Paso (Zona de Pas)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   
Orientaci
ó 

  
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  
Colo
r 

  

Façan

a 
  S   11.3   0.21   332   Clar   

Façan
a 

  SO   7.4   0.21   332   Clar   

Façan
a 

  SE   8.6   0.21   332   Clar   
 

46.50 

32.09 

37.30 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   S   6.4   2.74   
 

345.86 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   74.0   0.39   515   Intermedi   
 

568.86 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   26.7   0.12   114   

Paret interior   19.5   0.22   68   

Forjat   27.6   1.23   495   

Buit interior   2.0   2.25       

Buit interior   2.0   2.00       
 

31.91 

42.55 

336.81 

44.64 

39.50 
 

Total estructural 1526.03 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

76.30 
 

Càrregues internes totals 
 

1602.33 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

142.5   
 

914.55 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 85.0 %   
 

-777.37 

Potència tèrmica de ventilació total 137.18 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 73.7 m² 23.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1739.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Entrada 2 (Aules)   Escola de Música 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   
Orientaci
ó 

  
Superfície 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Pes 
(kg/m²) 

  
Colo
r 

  

Façan

a 
  E   10.5   0.21   332   Clar   

Façan
a 

  S   1.2   1.18   136   Clar   
 

47.55 

28.84 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   S   28.1   2.62   
 

1456.64 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   34.2   0.39   515   Intermedi   
 

262.75 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   2.1   0.22   68   

Paret interior   1.2   0.25   38   
 

4.50 

2.91 
 

Total estructural 1803.19 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

90.16 
 

Càrregues internes totals 
 

1893.35 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

744.1   
 

4776.33 

Potència tèrmica de ventilació total 4776.33 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 33.1 m² 201.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6669.7 W 
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3. RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 

Refrigeració 

Conjunt: Escola de Música 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructura
l 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Cabal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Càrrega 
total 

(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Màxima 
simultània 

(W) 

Màxima 
(W) 

Entrada 
Planta 

Baixa 
5319.21 7279.05 9198.00 

12976.2

1 

14895.1

6 

1584.0

0 

-

1342.05 
6044.32 140.83 

11634.1

6 
18859.27 

20939.4

9 

Box 1 Planta 1 16.76 488.37 627.93 520.28 659.84 135.00 17.24 704.65 118.01 537.53 1364.49 1364.49 

Box 2 Planta 1 28.00 750.79 936.87 802.15 988.23 180.00 22.99 939.53 99.68 825.14 1927.76 1927.76 

Box 3 Planta 1 24.19 641.57 827.65 685.73 871.81 180.00 22.99 939.53 120.44 708.73 1811.34 1811.34 

Box 4 Planta 1 12.97 496.85 636.41 525.12 664.68 135.00 17.24 704.65 115.11 542.36 1369.33 1369.33 

Box 5 Planta 1 27.25 667.94 854.02 716.05 902.13 180.00 22.99 939.53 114.55 739.04 1841.66 1841.66 

Zona de 

Paso 
Planta 1 193.87 1759.27 1903.48 2011.73 2155.94 142.47 18.20 743.64 39.36 2029.93 2899.58 2899.58 

Entrada 2 Planta 1 590.82 1997.79 2590.92 2666.27 3259.40 744.06 778.36 4415.47 232.08 3444.63 7671.56 7674.87 

Total   3280.5 Càrrega total simultània   37745.0    
  

Calefacció 

Conjunt: Escola de Música 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Entrada Planta Baixa 6330.73 1584.00 1525.21 52.84 7855.94 7855.94 

Box 1 Planta 1 156.32 135.00 129.99 24.76 286.31 286.31 

Box 2 Planta 1 226.81 180.00 173.32 20.69 400.13 400.13 

Box 3 Planta 1 149.86 180.00 173.32 21.49 323.18 323.18 

Box 4 Planta 1 190.73 135.00 129.99 26.96 320.72 320.72 

Box 5 Planta 1 214.50 180.00 173.32 24.12 387.82 387.82 

Zona de Paso Planta 1 1602.33 142.47 137.18 23.61 1739.51 1739.51 

Entrada 2 Planta 1 1893.35 744.06 4776.33 201.69 6669.68 6669.68 

Total   3280.5 Càrrega total simultània   17983.3    
  
 

4. RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES 

Refrigeració 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Escola de Música 105.4 37745.0  
  

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Escola de Música 50.2 17983.3  
  

 

 

5. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. CONDUCTES 

Conductes 

Tram Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

F 
(mm) 

L 
(m) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) Inici Final 

A1-Planta Baixa A4-Planta Baixa 2340.0 600x250 4.8 413.7 2.48 13.69 19.64 14.40 

A1-Planta Baixa A4-Planta Baixa 1755.0 400x250 5.3 343.3 2.43 13.69 27.13 6.90 

A1-Planta Baixa A4-Planta Baixa 1170.0 300x250 4.6 299.1 2.48 13.69 33.34 0.69 

A1-Planta Baixa A4-Planta Baixa 585.0 300x250 2.3 299.1 2.71 13.69 34.03   

A2-Planta Baixa A3-Planta Baixa 2340.0 600x250 4.8 413.7 2.09 13.69 19.37 13.48 

A2-Planta Baixa A3-Planta Baixa 1755.0 400x250 5.3 343.3 2.07 13.69 26.50 6.35 

A2-Planta Baixa A3-Planta Baixa 1170.0 300x250 4.6 299.1 2.04 13.69 32.30 0.55 

A2-Planta Baixa A3-Planta Baixa 585.0 300x250 2.3 299.1 2.14 13.69 32.84   

N1-Planta Baixa N5-Planta Baixa 1499.7 500x250 3.7 380.8 3.44 3.35 53.78 1.90 

N1-Planta Baixa N5-Planta Baixa 1124.8 400x250 3.4 343.3 1.87 3.35 54.59 1.08 

N1-Planta Baixa N5-Planta Baixa 749.8 300x250 3.0 299.1 1.58 3.35 55.24 0.44 

N1-Planta Baixa N5-Planta Baixa 374.9 250x250 1.8 273.3 2.54 3.35 55.68   

N1-Planta Baixa N5-Planta Baixa   250x250   273.3 0.28   52.33   

N1-Planta Baixa A6-Planta Baixa 135.0 200x100 2.1 152.3 0.94 3.29 50.42 5.26 

N1-Planta Baixa A6-Planta Baixa 90.0 150x100 1.8 133.2 2.74 3.29 51.64 4.04 

N1-Planta Baixa A6-Planta Baixa 45.0 100x100 1.3 109.3 1.68 3.29 52.52 3.16 

N1-Planta Baixa N19-Planta 1 1634.7 400x400 3.0 437.3 3.64   46.11   

N3-Planta Baixa A10-Planta Baixa 1584.0 400x250 4.8 343.3 1.66 47.04 96.78 4.24 

N3-Planta Baixa A10-Planta Baixa 1188.0 400x250 3.6 343.3 1.63 47.04 97.56 3.46 

N3-Planta Baixa A10-Planta Baixa 792.0 300x250 3.1 299.1 1.60 47.04 100.06 0.96 

N3-Planta Baixa A10-Planta Baixa 396.0 250x250 1.9 273.3 1.65 47.04 101.02   

N3-Planta Baixa N11-Planta 1 1584.0 400x300 3.9 377.7 3.64   45.34   

N6-Planta 1 N18-Planta 1 2536.5 400x400 4.7 437.3 5.03   39.41   

N6-Planta 1 N4-Coberta 2536.5 400x400 4.7 437.3 0.15   31.70   

N7-Planta 1 N5-Planta 1 2536.5 400x400 4.7 437.3 3.33   18.70   

N7-Planta 1 N6-Coberta 2536.5 400x400 4.7 437.3 0.15   13.24   

N10-Planta 1 N15-Planta 1 675.0 300x300 2.2 327.9 0.40   42.68   

N10-Planta 1 N11-Planta 1 1584.0 500x250 3.9 380.8 2.30   41.49   

A11-Planta 1 N13-Planta 1 180.0 200x150 1.8 188.9 6.01 9.72 57.91 43.11 

N13-Planta 1 A10-Planta 1 135.0 150x150 1.8 164.0 3.11 8.91 55.96 45.07 

N9-Planta 1 N12-Planta 1 495.0 250x200 2.9 244.1 0.33   45.17   

N12-Planta 1 N13-Planta 1 315.0 200x200 2.3 218.6 2.71   45.59   

N12-Planta 1 A12-Planta 1 180.0 200x150 1.8 188.9 0.96 9.72 56.85 44.17 

N15-Planta 1 N9-Planta 1 495.0 250x200 2.9 244.1 3.75   45.00   

N15-Planta 1 A13-Planta 1 180.0 200x150 1.8 188.9 1.13 9.72 53.73 47.29 

N5-Planta 1 N14-Planta 1 2536.5 650x250 4.9 428.7 2.47 2.48 26.32 74.70 

N5-Planta 1 N14-Planta 1 2465.2 600x250 5.1 413.7 1.66   29.81   

N14-Planta 1 N10-Planta 1 2330.2 600x250 4.8 413.7 3.85 0.27 35.64 65.38 

N14-Planta 1 N10-Planta 1 2259.0 600x250 4.7 413.7 2.89   37.22   

N14-Planta 1 A14-Planta 1 135.0 150x150 1.8 164.0 1.74 8.91 45.63 55.39 

N18-Planta 1 N19-Planta 1 2536.5 800x250 4.1 469.7 1.23 2.51 43.88 11.80 

N18-Planta 1 N19-Planta 1 2408.7 800x250 3.9 469.7 3.06 2.61 45.15 10.53 

N18-Planta 1 N19-Planta 1 2238.2 800x250 3.6 469.7 3.78   43.79   

N19-Planta 1 A7-Planta 1 603.5 250x250 2.9 273.3 1.72 2.61 45.83 9.85 

N19-Planta 1 A7-Planta 1 433.1 250x250 2.1 273.3 4.45 2.51 46.75 8.93 

N19-Planta 1 A7-Planta 1 305.3 250x250 1.4 273.3 3.92 2.80 48.21 7.47 

N19-Planta 1 A7-Planta 1 170.4 150x150 2.2 164.0 7.66 2.61 53.95 1.73 
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Conductes 

Tram Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

F 
(mm) 

L 
(m) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) Inici Final 

A3-Coberta A5-Coberta 2536.5 400x400 4.7 437.3 0.99 3.26 7.78   

A3-Coberta N6-Coberta 2536.5 400x400 4.7 437.3 3.34   13.16   

A3-Coberta N4-Coberta 2536.5 400x400 4.7 437.3 2.84   31.62   

A3-Coberta A4-Coberta 2536.5 400x400 4.7 437.3 1.89 23.55 27.04   

  

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Altura) DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 

F Diàmetre equivalent. D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 
desfavorable 
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6. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. DIFUSORS I REIXETES 

Difusors i reixetes 

Tipus 
F 

(mm) 
w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) 

A4-Planta Baixa: Reixeta d'impulsió   300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 34.03 0.00 

A3-Planta Baixa: Reixeta d'impulsió   300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 32.84 0.00 

A6-Planta Baixa: Reixeta de retorn   225x75 45.0 40.00   
< 20 

dB 
3.29 52.52 3.16 

A10-Planta Baixa: Reixeta d'impulsió   250x100 396.0 125.50 10.4 38.0 47.04 101.02 0.00 

A7-Planta 1: Reixeta de retorn   425x125 170.4 170.00   
< 20 

dB 
2.61 53.95 1.73 

A10-Planta 1: Reixeta d'impulsió   200x100 135.0 98.30 4.0 
< 20 

dB 
8.91 55.96 45.07 

A11-Planta 1: Reixeta d'impulsió   250x100 180.0 125.50 4.7 
< 20 

dB 
9.72 57.91 43.11 

A12-Planta 1: Reixeta d'impulsió   250x100 180.0 125.50 4.7 
< 20 

dB 
9.72 56.85 44.17 

A13-Planta 1: Reixeta d'impulsió   250x100 180.0 125.50 4.7 
< 20 

dB 
9.72 53.73 47.29 

A14-Planta 1: Reixeta d'impulsió   200x100 135.0 98.30 4.0 
< 20 

dB 
8.91 45.63 55.39 

A5-Coberta: Reixeta de presa d'aire   500x500 2536.5 1057.00   44.7 3.26 7.78 0.00 

A4-Coberta: Reixeta d'extracció   600x330 2536.5 1254.83   37.5 23.55 27.04 0.00 

A1 -> A4, (-2.85, 1.83), 2.48 m: Reixeta 
d'impulsió 

  300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 19.64 14.40 

A1 -> A4, (-2.85, -0.61), 4.91 m: Reixeta 
d'impulsió 

  300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 27.13 6.90 

A1 -> A4, (-2.86, -3.08), 7.39 m: Reixeta 
d'impulsió 

  300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 33.34 0.69 

A2 -> A3, (3.75, 2.21), 2.09 m: Reixeta 
d'impulsió 

  300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 19.37 13.48 

A2 -> A3, (1.76, 1.64), 4.16 m: Reixeta 
d'impulsió 

  300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 26.50 6.35 

A2 -> A3, (-0.20, 1.07), 6.20 m: Reixeta 
d'impulsió 

  300x200 585.0 343.60 9.3 
< 20 

dB 
13.69 32.30 0.55 

N1 -> N5, (6.86, 6.80), 3.44 m: Reixeta de 
retorn 

  425x225 374.9 330.00   
< 20 

dB 
3.35 53.78 1.90 

N1 -> N5, (7.33, 4.99), 5.30 m: Reixeta de 
retorn 

  425x225 374.9 330.00   
< 20 

dB 
3.35 54.59 1.08 

N1 -> N5, (7.73, 3.46), 6.88 m: Reixeta de 
retorn 

  425x225 374.9 330.00   
< 20 

dB 
3.35 55.24 0.44 

N1 -> N5, (8.37, 1.01), 9.42 m: Reixeta de 
retorn 

  425x225 374.9 330.00   
< 20 

dB 
3.35 55.68 0.00 

N1 -> A6, (3.17, 7.67), 0.94 m: Reixeta de 
retorn 

  225x75 45.0 40.00   
< 20 

dB 
3.29 50.42 5.26 

N1 -> A6, (0.43, 7.67), 3.67 m: Reixeta de 
retorn 

  225x75 45.0 40.00   
< 20 

dB 
3.29 51.64 4.04 

N3 -> A10, (6.10, -0.42), 1.66 m: Reixeta 
d'impulsió 

  250x100 396.0 125.50 10.4 38.0 47.04 96.78 4.24 

N3 -> A10, (4.56, -0.93), 3.29 m: Reixeta 
d'impulsió 

  250x100 396.0 125.50 10.4 38.0 47.04 97.56 3.46 

N3 -> A10, (3.04, -1.44), 4.89 m: Reixeta 
d'impulsió 

  250x100 396.0 125.50 10.4 38.0 47.04 100.06 0.96 

Difusors i reixetes 

Tipus 
F 

(mm) 
w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) 

N5 -> N14, (12.81, 6.17), 2.47 m: Reixeta 
d'impulsió 

  200x100 71.2 98.30 2.1 
< 20 

dB 
2.48 26.32 74.70 

N14 -> N10, (9.96, 2.95), 3.85 m: Reixeta 
d'impulsió 

  350x150 71.2 297.70 1.2 
< 20 

dB 
0.27 35.64 65.38 

N18 -> N19, (10.94, 7.67), 1.23 m: 
Reixeta de retorn 

  325x125 127.8 130.00   
< 20 

dB 
2.51 43.88 11.80 

N18 -> N19, (7.88, 7.67), 4.29 m: Reixeta 
de retorn 

  425x125 170.4 170.00   
< 20 

dB 
2.61 45.15 10.53 

N19 -> A7, (2.38, 7.67), 1.72 m: Reixeta 
de retorn 

  425x125 170.4 170.00   
< 20 

dB 
2.61 45.83 9.85 

N19 -> A7, (-2.07, 7.67), 6.17 m: Reixeta 
de retorn 

  325x125 127.8 130.00   
< 20 

dB 
2.51 46.75 8.93 

N19 -> A7, (-3.35, 5.04), 10.08 m: Reixeta 
de retorn 

  325x125 134.9 130.00   
< 20 

dB 
2.80 48.21 7.47 

  

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Altura) DP1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal DP Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 
desfavorable 

X Abast     
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D.1.3 ESTUDI ACÚSTIC 

 
D.1.3.1 AÏLLAMENT ACÚSTIC 

El present estudi de l'aïllament acústic de l'edifici és el resultat del càlcul de totes les possibles 
combinacions de parelles d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, conforme a la normativa 
vigent (CTE DB HR), obtingut sobre la base dels mètodes de càlcul per a l'estimació d'aïllament acústic 
a soroll aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre recintes i aïllament a soroll aeri provinent de 
l'exterior, descrits a les normes UNE EN 12354-1,2,3. 

  
 

D.1.3.1.1. Representació estadística dels resultats de l'aïllament acústic de l'edifici 
Resum de l'aïllament a soroll aeri interior mitjançant elements de separació verticals 

S'han comptabilitzat 6 recintes receptors a soroll aeri (habitables i protegits) a l'edifici, donant lloc a 13 
parelles de recintes emissor i receptor separades per elements constructius verticals. L'aïllament 
acústic mitjà a soroll aeri entre aquestes parelles és de 54.2 dB, amb una desviació estàndard de 2.4 
dB. Es mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats obtinguts per a la diferència de 
nivell estandarditzada, ponderada A (DnT,A): 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de l'aïllament a soroll aeri interior mitjançant elements de separació horitzontals 

S'han comptabilitzat 5 recintes receptors a soroll aeri (habitables i protegits) a l'edifici, donant lloc a 12 
parelles de recintes emissor i receptor separades per elements constructius horitzontals. L'aïllament 
acústic mitjà a soroll aeri entre aquestes parelles és de 59.3 dB, amb una desviació estàndard de 5.3 
dB. Es mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats obtinguts per a la diferència de 
nivell estandarditzada, ponderada A (DnT,A): 

  

 
  

 

Resum de l'aïllament a soroll d'impactes 

S'han comptabilitzat 7 recintes receptors a soroll d'impactes (protegits i habitables), donant lloc a 17 
parelles de recintes emissor i receptor. El nivell de pressió mig de soroll d'impactes en aquests recintes 
és de 21.2 dB, amb una desviació estàndard de 9.8 dB. Es mostra a continuació la distribució 
freqüencial dels resultats obtinguts per al nivell global de pressió de soroll d'impactes (L'nT,w): 
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D.1.3.1.2. Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic 

 

Es presenten aquí els resultats més desfavorables d'aïllament acústic calculats a l'edifici, classificats 
d'acord a les diferents combinacions de recintes emissors i receptors presents a la normativa vigent. 

En concret, es comprova aquí el compliment de les exigències acústiques descrites a l'Apartat 2.1 
(CTE DB HR), sobre els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri interior i exterior, i d'aïllament 
acústic a soroll d'impactes, per als recintes habitables i protegits de l'edifici. 

Els resultats finals mostrats s'acompanyen dels valors intermedis més significatius, presentant el detall 
dels resultats obtinguts al capítol de justificació de resultats d'aquest mateix document, per a 
cadascuna de les entrades a les taules de resultats. 

  

Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació verticals 
 
   

Id Recinte receptor Recinte emissor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte 

  Protegit - Una altra unitat d'ús 

1 Box 1 (Planta 1) Box 2 68.0 52.9 9.35 33.7 50 54 

  Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú) 

2 Box 5 (Planta 1) Zona de Paso 68.0 55.3 26.81 43.7 50 52 

  Protegit - De instal·lacions 

3 Box 4 (Planta 1) Sala de Máquinas 68.0 50.5 4.34 35.0 55 55 

  Habitable (Zona comú) - De instal·lacions 

4 Escalera (Planta 1) Sala de Máquinas 46.0 44.9 8.98 53.2 45 48 

Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'A: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Àrea compartida de l'element de separació 
V: Volum del recinte receptor 
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació horitzontals 
 
   

Id Recinte receptor Recinte emissor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte 

  Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú) 

5 Box 3 (Planta 1) Recibidor 60.0 51.2 13.96 43.4 50 51 

Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'A: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Àrea compartida de l'element de separació 
V: Volum del recinte receptor 
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A  

  

 

Nivell de soroll d'impactes 
 
   

Id Recinte receptor Recinte emissor 
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB) 

(dB) (dB) (dB) (m³) exigit projecte 

  Protegit - Una altra unitat d'ús 

1 Box 3 (Planta 1) Box 4 --- 29.7 43.4 65 28 

  Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú) 

2 Box 4 (Planta 1) Zona de Paso --- 34.9 35.0 65 34 

  Protegit - De instal·lacions 

3 Box 4 (Planta 1) Sala de Máquinas --- 37.2 35.0 60 37 

  Habitable (Zona comú) - De instal·lacions 

4 Escalera (Planta 1) Sala de Máquinas --- 38.3 53.2 60 36 

Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
Ln,w,Dd: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió directa 
Ln,w,Df: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió indirecta 
L'n,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat 
V: Volum del recinte receptor 
L'nT,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat  
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Aïllament a soroll aeri exterior 
 
  

 Id Recinte receptor 
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA) 

buits (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte 

1 Box 4 (Aula de música), Planta 1 0.0 50.1 43.9 20.26 35.0 32 41 

Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
% buits: Percentatge d'àrea buida respecte a l'àrea total 
RAtr,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'Atr: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Àrea total en contacte amb l'exterior 
V: Volum del recinte receptor 
D2m,nT,Atr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A  

 

  

 

 

D.1.3.1.3. Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic 
  

D.1.3.1.3.1. Aïllament acústic a soroll aeri entre recintes 

 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri entre parelles 
de recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del 
capítol anterior, segons el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-
1:2000, que utilitza per a la predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent global, els índexs 
ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma EN 
ISO 717-1. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol 
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum 
de resultats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinte receptor: Box 1 (Aula de música)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 1 

Recinte emissor: Box 2 (Aula de música)   Una altra unitat d'ús 

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   9.3 m² 

Volum del recinte receptor, V:   33.7 m³ 

 
  

  

= 54 dBA ³ 50 dBA 
 

 

 

= 52.9 dBA 

 
  

 

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
  

Element separador 
 
  

Element estructural bàsic 
m RA Revestiment 

recinte 
emissor 

DRD,A Revestiment 
recinte 

receptor 

DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0   0 3.10 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0   0 6.25 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  
Element estructural 

bàsic 

m RA 
Revestiment 

DRA Lf Si 
Unions 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

2.7 3.1 
 f1 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

F2 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

2.7 3.1 
 f2 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

F3 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 
1.1 3.1 

 f3 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A

n n n
R RR R D

A

f F f F ai ei sis

A
R

S

− −− − −

= = = = =

 
=− + + + + 
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F4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 

1.1 3.1 
 

f4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 

F5 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

2.7 6.3 
 f5 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

F6 Cerramiento P1 muro 91 440 52.1   0 
2.7 6.3 

 f6 Cerramiento P1 muro 91 440 52.1   0 

F7 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 
1.5 6.3 

 f7 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 

F8 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 
0.7 6.3 

 f8 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 

F9 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 

2.3 6.3 
 

f9 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 

 
  

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
 
  

Contribució directa, RDd,A: 
 
  

Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS Si RDd,A 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 

B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 68.0 0 0 9.3 3.1 72.8 5.2503e-008 

B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 68.0 0 0 9.3 6.3 69.7 1.05986e-007 

  68.0 1.58489e-007  
  

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 68.0 68.0 0 10.0 2.7 3.1 78.5 4.67934e-009 

2 68.0 68.0 0 10.0 2.7 3.1 78.5 4.67934e-009 

3 40.0 40.0 30 -4.6 1.1 3.1 69.8 3.46884e-008 

4 57.0 57.0 0 -4.6 1.1 3.1 56.8 6.92125e-007 

5 68.0 68.0 0 10.0 2.7 6.3 81.6 4.62647e-009 

6 52.1 52.1 0 -1.8* 2.7 6.3 53.9 2.72427e-006 

7 40.0 40.0 30 3.6* 1.5 6.3 79.8 7.00244e-009 

8 40.0 40.0 30 8.1* 0.7 6.3 87.8 1.10981e-009 

9 57.0 57.0 0 -4.6 2.3 6.3 56.8 1.39717e-006 

  53.1 4.87035e-006  
  

Contribució de Flanc a directe, RFd,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 68.0 68.0 0 10.0 2.7 3.1 78.5 4.67934e-009 

2 68.0 68.0 0 10.0 2.7 3.1 78.5 4.67934e-009 

3 40.0 68.0 20 18.0 1.1 3.1 96.4 7.589e-011 

4 57.0 68.0 0 17.9 1.1 3.1 84.8 1.09694e-009 

5 68.0 68.0 0 10.0 2.7 6.3 81.6 4.62647e-009 

6 52.1 68.0 0 18.1 2.7 6.3 81.7 4.52116e-009 

7 40.0 68.0 20 18.0 1.5 6.3 98.2 1.01216e-010 

8 40.0 68.0 20 18.0 0.7 6.3 101.7 4.52116e-011 

9 57.0 68.0 0 17.9 2.3 6.3 84.8 2.21437e-009 

  76.6 2.20399e-008  
  

Contribució de Directe a flanc, RDf,A: 
 
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 68.0 68.0 0 10.0 2.7 3.1 78.5 4.67934e-009 

2 68.0 68.0 0 10.0 2.7 3.1 78.5 4.67934e-009 

3 68.0 40.0 20 18.0 1.1 3.1 96.4 7.589e-011 

4 68.0 57.0 0 17.9 1.1 3.1 84.8 1.09694e-009 

5 68.0 68.0 0 10.0 2.7 6.3 81.6 4.62647e-009 

6 68.0 52.1 0 18.1 2.7 6.3 81.7 4.52116e-009 

7 68.0 40.0 20 18.0 1.5 6.3 98.2 1.01216e-010 

8 68.0 40.0 20 18.0 0.7 6.3 101.7 4.52116e-011 

9 68.0 57.0 0 17.9 2.3 6.3 84.8 2.21437e-009 

  76.6 2.20399e-008  
  

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície 
en la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
 
  

  
R'A 

t 
(dBA) 

RDd,A 68.0 1.58489e-007 

RFf,A 53.1 4.87035e-006 

RFd,A 76.6 2.20399e-008 

RDf,A 76.6 2.20399e-008 

  52.9 5.07292e-006  
  

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A: 
 
  

R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

52.9 33.7 0.5 9.3 54  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinte receptor: Box 5 (Aula de música)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 5 

Recinte emissor: 
Zona de Paso (Zona de 
circulació) 

  
Recinte fora de la unitat d'ús (Zona 

comú) 

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   26.8 m² 

Volum del recinte receptor, V:   43.7 m³ 

  

  

= 52 dBA ³ 50 dBA 
 

 

 

= 55.3 dBA 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Element separador 
 
  

Element estructural bàsic 
m RA Revestiment 

recinte 
emissor 

DRD,A Revestiment 
recinte 

receptor 

DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0   0 3.52 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0   0 4.97 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0   0 9.58 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0   0 8.73 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  
Element estructural 

bàsic 

m RA 
Revestiment 

DRA Lf Si 
Unions 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 Sense flanc emissor         

2.7 3.5 
 f1 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 68.0   0 

F2 
Cerramiento P1 
compuesto 44cm 

142 52.1   0 

2.7 3.5 
 f2 

Cerramiento P1 
compuesto 44cm 

142 52.1   0 

F3 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

20 1.1 3.5 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A

n n n
R RR R D

A

f F f F ai ei sis

A
R

S

− −− − −

= = = = =

 
=− + + + + 
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f3 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 
 

F4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

1.1 3.5 
 

f4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

F5 Sense flanc emissor         

2.7 5.0 
 f5 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 68.0   0 

F6 Sense flanc emissor         

2.7 5.0 
 f6 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 68.0   0 

F7 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

20 
1.6 5.0 

 f7 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 

F8 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

1.6 5.0 
 

f8 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

F9 Sense flanc emissor         

2.7 9.6 
 f9 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 68.0   0 

F10 Sense flanc emissor         

2.7 9.6 
 f10 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 68.0   0 

F11 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

20 
3.5 9.6 

 f11 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 

F12 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

3.5 9.6 
 

f12 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

F13 Muro de 12 ext 80 46.0   0 

2.7 8.7 
 f13 

Cerramiento P1 
compuesto 32cm 

142 52.1   0 

F14 Sense flanc emissor         

2.7 8.7 
 f14 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 68.0   0 

F15 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

20 
3.2 8.7 

 f15 Forjado 1 429 40.0 base suelos box. Suelos Box 20 

F16 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

3.2 8.7 
 

f16 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

 
  

 

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
 
  

Contribució directa, RDd,A: 
 
  

Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS Si RDd,A 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 

B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 68.0 0 0 26.8 3.5 76.8 2.08253e-008 

B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 68.0 0 0 26.8 5.0 75.3 2.93937e-008 

B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 68.0 0 0 26.8 9.6 72.5 5.66269e-008 

B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 68.0 0 0 26.8 8.7 72.9 5.16434e-008 

  68.0 1.58489e-007  
  

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

2 52.1 52.1 0 5.5* 2.7 3.5 58.7 1.77252e-007 

3 40.0 40.0 30 -4.6 1.1 3.5 70.6 1.14444e-008 

4 57.0 57.0 0 -4.6 1.1 3.5 57.6 2.28345e-007 

7 40.0 40.0 30 -4.6 1.6 5.0 70.3 1.73083e-008 

8 57.0 57.0 0 -4.6 1.6 5.0 57.3 3.45346e-007 

11 40.0 40.0 30 -4.6 3.5 9.6 69.8 3.7413e-008 

12 57.0 57.0 0 -4.6 3.5 9.6 56.8 7.46488e-007 
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13 46.0 52.1 0 6.0 2.7 8.7 60.1 3.18431e-007 

15 40.0 40.0 30 -4.6 3.2 8.7 69.8 3.41205e-008 

16 57.0 57.0 0 -4.6 3.2 8.7 56.8 6.80793e-007 

  55.9 2.59694e-006  
  

Contribució de Flanc a directe, RFd,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

2 52.1 68.0 0 13.2 2.7 3.5 74.3 4.88193e-009 

3 40.0 68.0 20 18.0 1.1 3.5 97.2 2.50375e-011 

4 57.0 68.0 0 17.9 1.1 3.5 85.6 3.61902e-010 

7 40.0 68.0 20 18.0 1.6 5.0 96.9 3.78664e-011 

8 57.0 68.0 0 17.9 1.6 5.0 85.3 5.47336e-010 

11 40.0 68.0 20 18.0 3.5 9.6 96.4 8.18508e-011 

12 57.0 68.0 0 17.9 3.5 9.6 84.8 1.1831e-009 

13 46.0 68.0 0 9.5 2.7 8.7 71.5 2.30683e-008 

15 40.0 68.0 20 18.0 3.2 8.7 96.4 7.46474e-011 

16 57.0 68.0 0 17.9 3.2 8.7 84.8 1.07898e-009 

  75.0 3.13409e-008  
  

Contribució de Directe a flanc, RDf,A: 
 
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 68.0 68.0 0 1.8* 2.7 3.5 70.9 1.06805e-008 

2 68.0 52.1 0 13.2 2.7 3.5 74.3 4.88193e-009 

3 68.0 40.0 20 18.0 1.1 3.5 97.2 2.50375e-011 

4 68.0 57.0 0 17.9 1.1 3.5 85.6 3.61902e-010 

5 68.0 68.0 0 -0.4* 2.7 5.0 70.2 1.77114e-008 

6 68.0 68.0 0 2.3* 2.7 5.0 72.9 9.51161e-009 

7 68.0 40.0 20 18.0 1.6 5.0 96.9 3.78664e-011 

8 68.0 57.0 0 17.9 1.6 5.0 85.3 5.47336e-010 

9 68.0 68.0 0 -2.0* 2.7 9.6 71.4 2.58835e-008 

10 68.0 68.0 0 -0.2* 2.7 9.6 73.2 1.71011e-008 

11 68.0 40.0 20 18.0 3.5 9.6 96.4 8.18508e-011 

12 68.0 57.0 0 17.9 3.5 9.6 84.8 1.1831e-009 

13 68.0 52.1 0 6.3 2.7 8.7 71.4 2.36056e-008 

14 68.0 68.0 0 -1.9* 2.7 8.7 71.1 2.52938e-008 

15 68.0 40.0 20 18.0 3.2 8.7 96.4 7.46474e-011 

16 68.0 57.0 0 17.9 3.2 8.7 84.8 1.07898e-009 

  68.6 1.3806e-007  

 (*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície 
en la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
 
  

  
R'A 

t 
(dBA) 

RDd,A 68.0 1.58489e-007 

RFf,A 55.9 2.59694e-006 

RFd,A 75.0 3.13409e-008 

RDf,A 68.6 1.3806e-007 

  55.3 2.92483e-006  
  

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A: 
 
  

R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

55.3 43.7 0.5 26.8 52  
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3 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinte receptor: Box 4 (Aula de música)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 4 

Recinte emissor: Sala de Máquinas (Sala de màquines)   De instal·lacions 

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   4.3 m² 

Volum del recinte receptor, V:   35.0 m³ 

   
  

 

= 55 dBA ³ 55 dBA 
 

 

 

= 50.5 dBA 

 
  

 

Dades d'entrada per al càlcul:  
 Element separador 
 
  

Element estructural bàsic 
m RA Revestiment 

recinte 
emissor 

DRD,A Revestiment 
recinte 

receptor 

DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0   0 4.34 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  
Element estructural 

bàsic 

m RA 
Revestiment 

DRA Lf Si 
Unions 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

2.7 4.3 
 f1 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 

F2 Cerramiento P1 muro 91 440 52.1   0 
2.7 4.3 

 f2 Cerramiento P1 muro 91 440 52.1   0 

F3 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

20 
1.4 4.3 

 f3 Forjado 1 429 40.0   0 

F4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 1.4 4.3 
 

f4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 

 
  

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
 
  

Contribució directa, RDd,A: 
 
  

Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS RDd,A 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 

B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 68.0 0 0 4.3 68.0 1.58489e-007 

  68.0 1.58489e-007  
  
Contribució de Flanc a flanc, RFf,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 68.0 68.0 0 10.0 2.7 4.3 80.0 1e-008 

2 52.1 52.1 0 -1.9* 2.7 4.3 52.2 6.0256e-006 

3 40.0 40.0 20 -4.6 1.4 4.3 60.4 9.12011e-007 

4 57.0 57.0 0 -4.6 1.4 4.3 57.4 1.8197e-006 

  50.6 8.76731e-006  
  

Contribució de Flanc a directe, RFd,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 68.0 68.0 0 10.0 2.7 4.3 80.0 1e-008 

2 52.1 68.0 0 18.1 2.7 4.3 80.2 9.54993e-009 

3 40.0 68.0 20 18.0 1.4 4.3 97.0 1.99526e-010 

4 57.0 68.0 0 17.9 1.4 4.3 85.4 2.88403e-009 

  76.5 2.26335e-008  
  

Contribució de Directe a flanc, RDf,A: 
 
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 68.0 68.0 0 10.0 2.7 4.3 80.0 1e-008 

2 68.0 52.1 0 18.1 2.7 4.3 80.2 9.54993e-009 

3 68.0 40.0 0 18.0 1.4 4.3 77.0 1.99526e-008 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A

n n n
R RR R D

A

f F f F ai ei sis

A
R

S

− −− − −

= = = = =

 
=− + + + + 
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4 68.0 57.0 0 17.9 1.4 4.3 85.4 2.88403e-009 

  73.7 4.23866e-008  
  

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície 
en la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
 
  

  
R'A 

t 
(dBA) 

RDd,A 68.0 1.58489e-007 

RFf,A 50.6 8.76731e-006 

RFd,A 76.5 2.26335e-008 

RDf,A 73.7 4.23866e-008 

  50.5 8.99082e-006  
  

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A: 
 
  

R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

50.5 35.0 0.5 4.3 55 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 4 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinte receptor: Escalera (Escales)   Habitable (Zona comú) 

Situació del recinte receptor: Planta 1 

Recinte emissor: Sala de Máquinas (Sala de màquines)   De instal·lacions 

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   9.0 m² 

Volum del recinte receptor, V:   53.2 m³ 

 
   

  

= 48 dBA ³ 45 dBA 
 

 

 

= 44.9 dBA 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Element separador 
 
  

Element estructural bàsic 
m RA Revestiment 

recinte emissor 

DRD,A Revestiment 
recinte receptor 

DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

Tabique ladrillo 10cm 69 46.0   0   0 8.98  
  

Elements de flanc 
 
  

  
Element estructural 

bàsic 

m RA 
Revestiment 

DRA Lf Si 
Unions 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 Cerramiento P1 muro 45 325 52.1   0 
2.8 9.0 

 f1 Cerramiento P1 muro 45 325 51.4   0 

F2 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 68.0   0 
2.8 9.0 

 f2 Tabique ladrillo 10cm 69 46.0   0 

F3 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

20 
3.2 9.0 

 f3 Forjado 1 429 40.0   0 

F4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 

3.2 9.0 
 

f4 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 57.0 

Fals sostre continu suspès, acústic 
Placo Natura Activ'Air "PLACO" de 
plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 

 
  

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A
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A
R
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Contribució directa, RDd,A: 
 
  

Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS RDd,A 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 

Tabique ladrillo 10cm 46.0 0 0 9.0 46.0 2.51189e-005 

  46.0 2.51189e-005  
  

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 52.1 51.4 0 10.8 2.8 9.0 67.7 1.69824e-007 

2 68.0 46.0 0 10.1 2.8 9.0 72.2 6.0256e-008 

3 40.0 40.0 20 -1.9 3.2 9.0 62.6 5.49541e-007 

4 57.0 57.0 0 -1.8 3.2 9.0 59.7 1.07152e-006 

  57.3 1.85114e-006  
  

Contribució de Flanc a directe, RFd,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 52.1 46.0 0 14.3 2.8 9.0 68.5 1.41254e-007 

2 68.0 46.0 0 10.1 2.8 9.0 72.2 6.0256e-008 

3 40.0 46.0 20 9.3 3.2 9.0 76.8 2.0893e-008 

4 57.0 46.0 0 9.1 3.2 9.0 65.1 3.0903e-007 

  62.7 5.31432e-007  
 Contribució de Directe a flanc, RDf,A: 
 
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 46.0 51.4 0 14.3 2.8 9.0 68.1 1.54882e-007 

2 46.0 46.0 0 5.7 2.8 9.0 56.8 2.0893e-006 

3 46.0 40.0 0 9.3 3.2 9.0 56.8 2.0893e-006 

4 46.0 57.0 0 9.1 3.2 9.0 65.1 3.0903e-007 

  53.3 4.6425e-006  
  

 

 

Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*: 

 

  

Recinte intermedi 
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A 

tS 
(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA) 

Zona de Paso 35.1 6.9 39.1 20.8 128.1 10 9.0 0 83.8 4.64106e-009 

Dn,s,A
* =  83.3 4.64106e-009  

  

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
 
  

  
R'A 

t 
(dBA) 

RDd,A 46.0 2.51189e-005 

RFf,A 57.3 1.85114e-006 

RFd,A 62.7 5.31432e-007 

RDf,A 53.3 4.6425e-006 

Dn,s,A
* 83.3 4.64106e-009 

  44.9 3.21486e-005  
  

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A: 
 
  

R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

44.9 53.2 0.5 9.0 48  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MÚSICA              Pàgina  101 de 129 

5 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinte receptor: Box 3 (Aula de música)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 3 

Recinte emissor: 
Recibidor (Zona de 
circulació) 

  
Recinte fora de la unitat d'ús (Zona 

comú) 

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   14.0 m² 

Volum del recinte receptor, V:   43.4 m³ 

   

  

= 51 dBA ³ 50 dBA 
 

 

 

= 51.2 dBA 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Element separador 
 
  

Element estructural 
bàsic 

m RA Revestiment 
recinte 
emissor 

DRD,A 
Revestiment 

recinte receptor 

DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

Forjado 1 429 40.0   0 
base suelos box. Suelos 
Box 

20 13.96 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  Element estructural bàsic 
m RA 

Revestiment 
DRA Lf Si 

Unions 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 Forjado 1 429 40.0   0 
0.5 14.0 

 f1 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F2 Forjado 1 429 40.0   0 
1.3 14.0 

 f2 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F3 Sense flanc emissor         
0.2 14.0 

 f3 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F4 Envà d'un full, amb revestiment 111 49.0   0 
0.7 14.0 

 f4 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F5 Forjado 1 429 40.0   0 
1.9 14.0 

 f5 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F6 Envà d'un full, amb revestiment 111 49.0   0 
1.1 14.0 

 f6 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F7 Envà d'un full, amb revestiment 111 49.0   0 
0.6 14.0 

 f7 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F8 Sense flanc emissor         0.4 14.0 

f8 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 
 

F9 Façana 'Structura' de fàbrica de dues fulles 322 54.0   0 
1.2 14.0 

 f9 Forjado 1 429 40.0   0 

F10 Forjado 1 429 40.0   0 
3.5 14.0 

 f10 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0 

F11 Cerramiento P1 muro 45 325 51.4   0 
1.9 14.0 

 f11 Cerramiento P1 muro 91 440 52.1   0 

F12 Envà d'un full, amb revestiment 111 49.0   0 
0.6 14.0 

 f12 B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 67 68.0   0  
  

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
 
  

Contribució directa, RDd,A: 
 
  

Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS RDd,A 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 

Forjado 1 40.0 0 20 14.0 60.0 1e-006 

  60.0 1e-006  
  

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 40.0 68.0 0 18.0 0.5 14.0 86.1 2.45471e-009 

2 40.0 68.0 0 18.0 1.3 14.0 82.4 5.7544e-009 

4 49.0 68.0 0 20.7 0.7 14.0 91.9 6.45654e-010 

5 40.0 68.0 0 18.0 1.9 14.0 80.7 8.51138e-009 

6 49.0 68.0 0 20.7 1.1 14.0 90.4 9.12011e-010 

7 49.0 68.0 0 20.7 0.6 14.0 92.7 5.37032e-010 

9 54.0 40.0 0 5.8 1.2 14.0 63.3 4.67735e-007 

10 40.0 68.0 0 18.0 3.5 14.0 78.0 1.58489e-008 

11 51.4 52.1 0 7.5 1.9 14.0 67.8 1.65959e-007 

12 49.0 68.0 0 20.7 0.6 14.0 92.6 5.49541e-010 

  61.7 6.68907e-007  
  

Contribució de Flanc a directe, RFd,A: 
 
  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 40.0 40.0 20 -4.6 0.5 14.0 69.5 1.12202e-007 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A

n n n
R RR R D
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f F f F ai ei sis
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− −− − −

= = = = =
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2 40.0 40.0 20 10.6* 1.3 14.0 81.0 7.94328e-009 

4 49.0 40.0 20 10.7 0.7 14.0 87.9 1.62181e-009 

5 40.0 40.0 20 -4.6 1.9 14.0 64.1 3.89045e-007 

6 49.0 40.0 20 10.7 1.1 14.0 86.4 2.29087e-009 

7 49.0 40.0 20 10.7 0.6 14.0 88.7 1.34896e-009 

9 54.0 40.0 20 5.8 1.2 14.0 83.3 4.67735e-009 

10 40.0 40.0 20 -4.6 3.5 14.0 61.4 7.24436e-007 

11 51.4 40.0 20 5.8 1.9 14.0 80.1 9.77237e-009 

12 49.0 40.0 20 10.7 0.6 14.0 88.6 1.38038e-009 

  59.0 1.25472e-006  
  

Contribució de Directe a flanc, RDf,A: 
 
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 40.0 68.0 0 18.0 0.5 14.0 86.1 2.45471e-009 

2 40.0 68.0 0 18.0 1.3 14.0 82.4 5.7544e-009 

3 40.0 68.0 0 9.1 0.2 14.0 81.2 7.58578e-009 

4 40.0 68.0 0 12.4 0.7 14.0 79.1 1.23027e-008 

5 40.0 68.0 0 18.0 1.9 14.0 80.7 8.51138e-009 

6 40.0 68.0 0 12.4 1.1 14.0 77.6 1.7378e-008 

7 40.0 68.0 0 12.4 0.6 14.0 79.9 1.02329e-008 

8 40.0 68.0 0 9.1 0.4 14.0 78.8 1.31826e-008 

9 40.0 40.0 0 4.0 1.2 14.0 54.5 3.54813e-006 

10 40.0 68.0 0 18.0 3.5 14.0 78.0 1.58489e-008 

11 40.0 52.1 0 5.7 1.9 14.0 60.3 9.33254e-007 

12 40.0 68.0 0 12.4 0.6 14.0 79.8 1.04713e-008 

  53.4 4.58511e-006  
  

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície 
en la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
 
  

  
R'A 

t 
(dBA) 

RDd,A 60.0 1e-006 

RFf,A 61.7 6.68907e-007 

RFd,A 59.0 1.25472e-006 

RDf,A 53.4 4.58511e-006 

  51.2 7.50874e-006  
  

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A: 
 
  

R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

51.2 43.4 0.5 14.0 51 
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D.1.3.1.3.2. Aïllament acústic a soroll d'impacte entre recintes 

 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll d'impacte entre 
parelles de recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum 
del capítol anterior, segons el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 
12354-2:2000, utilitzant per a la predicció de l'índex de nivell de pressió acústica ponderada d'impactes, 
els índexs ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la 
norma EN ISO 717-2. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol 
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum 
de resultats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w 
 
Recinte receptor: Box 3 (Aula de música)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 3 

Recinte emissor: Box 4 (Aula de música)   Una altra unitat d'ús 

Àrea total de l'element excitat, SS:   12.3 m² 

Volum del recinte receptor, V:   43.4 m³ 

   
  

 

= 28 dB £ 65 dB 
 

 

 

= 29.7 dB 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Element excitat a soroll d'impactes 
 
  

Element estructural 
bàsic 

m Ln,w Rw 
Terra 

recinte emissor 

DLD,w Revestiment 
recinte 
emissor 

DLd,w Si 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 

Forjado 1 429 75.0 40.0 
base suelos box. Suelos 
Box 

35   0 0.21 

Forjado 1 429 75.0 40.0 
base suelos box. Suelos 
Box 

35   0 12.08 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  Element estructural bàsic 
m Rw 

Revestiment 
DLD,w DRf,w Lf Si 

Unions 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 

D1 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. 
Suelos Box 

35 --- 

1.3 0.2 
 f1 Forjado 1 429 40.0 

base suelos box. 
Suelos Box 

--- 20 

D2 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. 
Suelos Box 

35 --- 

1.3 0.2 
 f2 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 71.0   --- 0 

D3 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. 
Suelos Box 

35 --- 
1.4 12.1 

 f3 Forjado 1 429 40.0   --- 0 

D4 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. 
Suelos Box 

35 --- 1.4 12.1 

, ,0.1

,

1

' 10log 10 n w ij

n
L

n w

j

L
=

 
=  
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f4 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 71.0   --- 0 
  

  

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes: 
 
  

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:  
  

Flanc 
Ln,w DLD,w RD,w Rf,w DRf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 

Si/SS·tDf 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

1 75.0 35 40.0 40.0 20 9.0* 1.3 0.2 18.8 1.30926 

2 75.0 35 40.0 71.0 0 18.0 1.3 0.2 14.3 0.464544 

3 75.0 35 40.0 40.0 0 0.8* 1.4 12.1 29.8 938.51 

4 75.0 35 40.0 71.0 0 18.0 1.4 12.1 0.1 1.00563 

  29.7 941.289  
  

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície 
en la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w: 
 
  

  
L'n,w 

t 
(dB) 

Ln,w,Df 29.7 941.289 

  29.7 941.289  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w: 
 
  

L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

29.7 43.4 10 0.5 28  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w 
 
Recinte receptor: Box 4 (Aula de música)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 4 

Recinte emissor: 
Zona de Paso (Zona de 
circulació) 

  
Recinte fora de la unitat d'ús (Zona 

comú) 

Àrea total de l'element excitat, SS:   114.2 m² 

Volum del recinte receptor, V:   35.0 m³ 

   
  

 

= 34 dB £ 65 dB 
 

 

 

= 34.9 dB 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Element excitat a soroll d'impactes 
 
  

Element estructural 
bàsic 

m Ln,w Rw 
Terra 

recinte emissor 

DLD,w Revestiment 
recinte 
emissor 

DLd,w Si 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 

Forjado 1 429 75.0 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35   0 86.23 

Forjado 1 429 75.0 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35   0 27.93 

Forjado 1 429 75.0 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35   0 27.93 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  Element estructural bàsic 
m Rw 

Revestiment 
DLD,w DRf,w Lf Si 

Unions 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 

D1 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 

0.3 86.2 
 f1 Forjado 1 429 40.0 

base suelos box. Suelos 
Box 

--- 20 

D2 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 

0.3 86.2 
 f2 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 71.0   --- 0 

D3 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 
2.9 27.9 

 f3 Forjado 1 429 40.0   --- 0 

, ,0.1

,

1

' 10log 10 n w ij

n
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n w
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L
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=  
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D4 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 

2.9 27.9 
 f4 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 71.0   --- 0 

D5 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 
2.6 27.9 

 f5 Forjado 1 429 40.0   --- 0 

D6 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 

2.6 27.9 
 f6 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 71.0   --- 0 
 
  

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes: 
 
  

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:  
  

Flanc 
Ln,w DLD,w RD,w Rf,w DRf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 

Si/SS·tDf 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

1 75.0 35 40.0 40.0 20 12.3* 0.3 86.2 0.1 0.772915 

2 75.0 35 40.0 71.0 0 18.0 0.3 86.2 0.1 0.772915 

3 75.0 35 40.0 40.0 0 -3.7* 2.9 27.9 33.8 586.943 

4 75.0 35 40.0 71.0 0 18.0 2.9 27.9 0.1 0.250378 

5 75.0 35 40.0 40.0 0 -4.6 2.6 27.9 34.3 658.56 

6 75.0 35 40.0 71.0 0 18.0 2.6 27.9 0.1 0.250378 

  34.9 1247.55  
  

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície 
en la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w: 
 
  

  
L'n,w 

t 
(dB) 

Ln,w,Df 34.9 1247.55 

  34.9 1247.55  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w: 
 
  

L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

34.9 35.0 10 0.5 34 

3 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w 
 
Recinte receptor: Box 4 (Aula de música)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 4 

Recinte emissor: Sala de Máquinas (Sala de màquines)   De instal·lacions 

Àrea total de l'element excitat, SS:   7.5 m² 

Volum del recinte receptor, V:   35.0 m³ 

   
  

 

= 37 dB £ 60 dB 
 

 

 

= 37.2 dB 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Element excitat a soroll d'impactes 
 
  

Element estructural 
bàsic 

m Ln,w Rw 
Terra 

recinte emissor 

DLD,w Revestiment 
recinte 
emissor 

DLd,w Si 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 

Forjado 1 429 75.0 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35   0 7.49 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  Element estructural bàsic 
m Rw 

Revestiment 
DLD,w DRf,w Lf Si 

Unions 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 

D1 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 
1.4 7.5 

 f1 Forjado 1 429 40.0   --- 0 

D2 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35 --- 

1.4 7.5 
 f2 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 2LM 

67 71.0   --- 0 
 
  

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes: 
 
  

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:  
  

Flanc 
Ln,w DLD,w RD,w Rf,w DRf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 

Si/SS·tDf 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

, ,0.1

,

1

' 10log 10 n w ij

n
L

n w

j

L
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=  
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1 75.0 35 40.0 40.0 0 -4.6 1.4 7.5 37.2 5248.07 

2 75.0 35 40.0 71.0 0 18.0 1.4 7.5 0.1 1.02329 

  37.2 5249.1  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w: 
 
  

  
L'n,w 

t 
(dB) 

Ln,w,Df 37.2 5249.1 

  37.2 5249.1  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w: 
 
  

L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

37.2 35.0 10 0.5 37  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w 
 
Recinte receptor: Escalera (Escales)   Habitable (Zona comú) 

Situació del recinte receptor: Planta 1 

Recinte emissor: Sala de Máquinas (Sala de màquines)   De instal·lacions 

Àrea total de l'element excitat, SS:   7.5 m² 

Volum del recinte receptor, V:   53.2 m³ 

 
   

  

= 36 dB £ 60 dB 
 

 

 

= 38.3 dB 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Element excitat a soroll d'impactes 
 
  

Element estructural 
bàsic 

m Ln,w Rw 
Terra 

recinte emissor 

DLD,w Revestiment 
recinte 
emissor 

DLd,w Si 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 

Forjado 1 429 75.0 40.0 
base suelos box. Suelos 
Zona de Paso 

35   0 7.49 
 
  

Elements de flanc 
 
  

  
Element estructural 

bàsic 

m Rw 
Revestiment 

DLD,w DRf,w Lf Si 
Unions 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 

D1 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

35 --- 
3.2 7.5 

 f1 Forjado 1 429 40.0   --- 0 

D2 Forjado 1 429 40.0 
base suelos box. Suelos Zona de 
Paso 

35 --- 
3.2 7.5 

 f2 Tabique ladrillo 10cm 69 47.0   --- 0  
  

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes: 
 
  

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:  
  

Flanc 
Ln,w DLD,w RD,w Rf,w DRf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 

Si/SS·tDf 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

1 75.0 35 40.0 40.0 0 -1.9 3.2 7.5 38.2 6606.93 

, ,0.1

,

1

' 10log 10 n w ij

n
L
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2 75.0 35 40.0 47.0 0 9.3 3.2 7.5 23.5 223.872 

  38.3 6830.81  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w: 
 
  

  
L'n,w 

t 
(dB) 

Ln,w,Df 38.3 6830.81 

  38.3 6830.81  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w: 
 
  

L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

38.3 53.2 10 0.5 36 
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D.1.3.1.3.3. Aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior 

 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri contra soroll 
de l'exterior, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol anterior, segons 
el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-3:2000, que utilitza per a 
la predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent global, els índexs ponderats dels 
elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma UNE EN ISO 717-1. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol 
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum 
de resultats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr  
Tipus de recinte receptor: Box 4 (Aula de música) Protegit (Aula) 

Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula 4 

Índex de soroll dia considerat, Ld:   70 dBA 

Tipus de soroll exterior:   Automòbils 

Àrea total en contacte amb l'exterior, SS: 20.3 m² 

Volum del recinte receptor, V: 35.0 m³  
  

 

= 41 dBA ³ 32 dBA 
 

 

 

= 43.9 dBA 

 
  

Dades d'entrada per al càlcul: 
 
 Façana 
 
  

Element estructural bàsic 
m RAtr 

Revestiment interior 
DRd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Cerramiento P1 muro 91 440 48.1   0 7.48  
  

Coberta 
 
  

Element 
estructural bàsic 

m RAtr 
Revestiment interior 

DRd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

cubierta plana 
(Forjado 25+5) 

414 52.0 
Fals sostre continu suspès, acústic Placo Natura 
Activ'Air "PLACO" de plaques de guix laminat, amb 
estructura metàl·lica 

0 12.78 

 
  

Elements de flanc 
 
  

  
Element estructural 

bàsic 

m RAtr 
Revestiment 

DRAtr Lf Si 
Unions 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
Cerramiento P1 muro 
91 

440 48.1   0 

2.7 7.5 
 f1 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

F2 
Cerramiento P1 muro 
91 

440 48.1   0 2.7 7.5 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff Atr Df AtrDd Atr Fd Atr n ai Atr

n n n
R RR R D

Atr

f F f F ai ei sis

A
R

S

− −− − −

= = = = =

 
=− + + + + 
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f2 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 
 

F3 Sense flanc emissor         
2.7 7.5 

 f3 Forjado 1 429 37.0   0 

F4 Sense flanc emissor         

2.7 7.5 
 f4 

cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 52.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

F5 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 52.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

2.6 12.8 
 

f5 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

F6 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 52.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

1.4 12.8 
 

f6 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

F7 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 52.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

1.6 12.8 
 

f7 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

F8 Sense flanc emissor         

0.8 12.8 
 f8 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

F9 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 52.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

1.4 12.8 
 

f9 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

F10 
cubierta plana (Forjado 
25+5) 

414 52.0 

Fals sostre continu suspès, 
acústic Placo Natura Activ'Air 
"PLACO" de plaques de guix 
laminat, amb estructura metàl·lica 

0 

3.6 12.8 
 

f10 
B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

F11 Sense flanc emissor         

2.7 12.8 
 f11 

Cerramiento P1 muro 
91 

440 48.1   0 

F12 Sense flanc emissor         

0.7 12.8 
 f12 

B.1.2.5. Envà PYL 
215/600(70+15+70) 
2LM 

67 62.0   0 

 
  

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire 
exterior: 
 
  

Contribució directa, RDd,Atr:  
  

Element separador 
RD,Atr DRDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 

Cerramiento P1 muro 91 48.1 0 48.1 20.3 7.5 52.4 5.71584e-006 

cubierta plana (Forjado 25+5) 52.0 0 52.0 20.3 12.8 54.0 3.98105e-006 

  50.1 9.69689e-006  
  

Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr:  
  

Flanc 
RF,Atr Rf,Atr DRFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 48.1 62.0 0 18.1 2.7 7.5 77.5 6.56266e-009 

2 48.1 62.0 0 18.1 2.7 7.5 77.5 6.56266e-009 

5 52.0 62.0 0 17.9 2.6 12.8 81.8 4.16868e-009 

6 52.0 62.0 0 17.9 1.4 12.8 84.6 2.18775e-009 

7 52.0 62.0 0 17.9 1.6 12.8 83.8 2.63026e-009 

9 52.0 62.0 0 17.9 1.4 12.8 84.5 2.23871e-009 

10 52.0 62.0 0 17.9 3.6 12.8 80.4 5.75438e-009 

  75.2 3.01051e-008  
  

Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr:  
  

Flanc 
RF,Atr Rd,Atr DRFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 48.1 48.1 0 -1.9* 2.7 7.5 50.6 3.21425e-006 

2 48.1 48.1 0 -1.3* 2.7 7.5 51.2 2.7995e-006 

5 52.0 52.0 0 -4.6 2.6 12.8 54.3 2.34422e-006 

6 52.0 52.0 0 -0.7* 1.4 12.8 61.0 5.01185e-007 

7 52.0 52.0 0 -4.6 1.6 12.8 56.3 1.4791e-006 

9 52.0 52.0 0 -4.6 1.4 12.8 57.0 1.25892e-006 
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10 52.0 52.0 0 -4.6 3.6 12.8 52.9 3.23592e-006 

  48.3 1.48331e-005  
  

Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr:  
  

Flanc 
RD,Atr Rf,Atr DRDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 48.1 62.0 0 18.1 2.7 7.5 77.5 6.56266e-009 

2 48.1 62.0 0 18.1 2.7 7.5 77.5 6.56266e-009 

3 48.1 37.0 0 -2.0 2.7 7.5 44.9 1.19421e-005 

4 48.1 52.0 0 -2.0 2.7 7.5 52.4 2.12363e-006 

5 52.0 62.0 0 17.9 2.6 12.8 81.8 4.16868e-009 

6 52.0 62.0 0 17.9 1.4 12.8 84.6 2.18775e-009 

7 52.0 62.0 0 17.9 1.6 12.8 83.8 2.63026e-009 

8 52.0 62.0 0 8.8 0.8 12.8 78.1 9.77233e-009 

9 52.0 62.0 0 17.9 1.4 12.8 84.5 2.23871e-009 

10 52.0 62.0 0 17.9 3.6 12.8 80.4 5.75438e-009 

11 52.0 48.1 0 -2.0 2.7 12.8 54.8 2.08929e-006 

12 52.0 62.0 0 8.8 0.7 12.8 78.2 9.54989e-009 

  47.9 1.62044e-005  
  

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície 
en la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr:  
  

  
R'Atr 

t 
(dBA) 

RDd,Atr 50.1 9.69689e-006 

RFf,Atr 75.2 3.01051e-008 

RFd,Atr 48.3 1.48331e-005 

RDf,Atr 47.9 1.62044e-005 

  43.9 4.07645e-005  
  

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr:  
  

R'Atr DLfs V T0 SS D2m,nT,Atr 

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

43.9 0 35.0 0.5 20.3 41  
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D.1.3.2 COMPLIMENT CTE-DB-HR 

 

1. FITXES JUSTIFICATIVES DE L'OPCIÓ GENERAL D'AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic, 
calculat mitjançant l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 (CTE DB HR), corresponent al 
model simplificat per a la transmissió acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3. 
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Elements de separació verticals entre: 

Recinte emissor 
Recinte 

receptor 
Tipus Característiques 

Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Qualsevol recinte no pertanyent  a la unitat d'ús(1) 

 

Element base m (kg/m²)= 67.5 

DnT,A = 52 dBA ³ 50 dBA (si els recintes no comparteixen  portes ni finestres) B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM RA (dBA)= 68.0 

 Extradossat     

Qualsevol recinte no pertanyent  a la unitat d'ús(1) 

Protegit 

Porta o finestra 
No procedeix 

(si els recintes comparteixen portes o finestres)   

 Tancament No procedeix 

De instal·lacions 

  

Element base m (kg/m²)= 67.5 

DnT,A = 55 dBA ³ 55 dBA B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM RA (dBA)= 68.0 

Extradossat     

D'activitat 

  

Element base     
No procedeix 

Extradossat     

Qualsevol recinte no pertanyent 

Habitable 

Element base     

No procedeix 
a la unitat d'ús(1)       

(si els recintes no comparteixen Extradossat 
    

portes ni finestres)   

Qualsevol recinte no pertanyent 

  

Porta o finestra 
No procedeix 

a la unitat d'ús(1)(2)   

(si els recintes comparteixen Tancament 
No procedeix 

portes o finestres)   

De instal·lacions 

  

Element base m (kg/m²)= 69.2 

DnT,A = 48 dBA ³ 45 dBA   Tabique ladrillo 10cm RA (dBA)= 46.0 

  Extradossat     

De instal·lacions 

  

Porta o finestra 
RA = 30 dBA ³ 30 dBA 

(si els recintes Puerta Box 

comparteixen portes Tancament 
RA = 68 dBA ³ 50 dBA 

o finestres) B.1.2.5. Envà PYL 215/600(70+15+70) 2LM 

D'activitat 

  

Element base     
No procedeix 

  Extradossat     

D'activitat (si 

  

Porta o finestra 
No procedeix 

els recintes comparteixen   

portes o finestres) Tancament 
No procedeix 

    

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat 

(2)  Només en edificis d'ús residencial o hospitalari 
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Elements de separació horitzontals entre: 

Recinte 

emissor 

Recinte 

receptor 
Tipus Característiques 

Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Qualsevol 

recinte 

Protegit 

Forjat 
m (kg/m²)= 429.0 

DnT,A = 51 dBA ³ 50 dBA 

no pertanyent a Forjado 1 RA (dBA)= 40.0 

la unitat d'ús(1) Terra flotant 
DRA (dBA)= 20 

  base suelos box. Suelos Box 

  Sostre suspès 
    

  

  

  

Forjat m (kg/m²)= 429.0 

L'nT,w = 34 dB £ 65 dB 

Forjado 1 Ln,w (dB)= 75.0 

Terra flotant 

DLw (dB)= 35 base suelos box. Suelos Zona 

de Paso 

Sostre suspès 
    

  

De 

instal·lacions 

  

Forjat     

No procedeix 

      

Terra flotant 
    

  

Sostre suspès 
    

  

  

  

Forjat m (kg/m²)= 429.0 

L'nT,w = 37 dB £ 60 dB 

Forjado 1 Ln,w (dB)= 75.0 

Terra flotant 

DLw (dB)= 35 base suelos box. Suelos Zona 

de Paso 

Sostre suspès 
    

  

D'activitat 

  

Forjat     

No procedeix 

      

    

Terra flotant     

      

Sostre suspès     

      

Qualsevol 

recinte 

Habitable 

Forjat 
    

No procedeix no pertanyent a       

la unitat d'ús(1) Terra flotant 
    

    

Elements de separació horitzontals entre: 

Recinte 

emissor 

Recinte 

receptor 
Tipus Característiques 

Aïllament acústic 

en projecte exigit 

  Sostre suspès 
    

  

De 

instal·lacions 

  

Forjat     

No procedeix 

      

Terra flotant 
    

  

Sostre suspès 
    

  

  

  

Forjat m (kg/m²)= 429.0 

L'nT,w = 36 dB £ 60 dB 

Forjado 1 Ln,w (dB)= 75.0 

Terra flotant 

DLw (dB)= 35 base suelos box. Suelos Zona 

de Paso 

Sostre suspès 
    

  

D'activitat 

  

Forjat     

No procedeix 

      

    

Terra flotant     

      

Sostre suspès     

      

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat 

 

  

 

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior: 

Soroll exterior Recinte receptor Tipus 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Ld =  70 dBA Protegit (Aula) 
Part cega: 

D2m,nT,Atr = 41 dBA ³ 32 dBA 
Cerramiento P1 muro 91 
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La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors més 

desfavorables d'aïllament acústic calculats (DnT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes justificatives 

del compliment dels valors límit d'aïllament acústic impostos en el Document Bàsic CTE DB HR, 

calculats mitjançant l'opció general. 

  

Tipus de càlcul Emissor 
Recinte receptor 

Tipus Planta Nombre del recinte 

Soroll aeri interior Recinte fora de la unitat d'ús 
Protegit 

Planta 1 Box 5 (Aula de música) 

entre elements de separació De instal·lacions Planta 1 Box 4 (Aula de música) 

verticals De instal·lacions Habitable Planta 1 Escalera (Escales) 

Soroll aeri interior entre elements de 

separació horitzontals 
Recinte fora de la unitat d'ús Protegit Planta 1 Box 3 (Aula de música) 

Soroll d'impactes en Recinte fora de la unitat d'ús 
Protegit 

Planta 1 Box 4 (Aula de música) 

elements de separació De instal·lacions Planta 1 Box 4 (Aula de música) 

horitzontals De instal·lacions Habitable Planta 1 Escalera (Escales) 

Soroll aeri exterior en façanes, cobertes i sòls en contacte amb 

l'aire exterior 
Protegit Planta 1 Box 4 (Aula de música) 
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2. FITXES JUSTIFICATIVES DEL MÈTODE GENERAL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ I DE 
L'ABSORCIÓ ACÚSTICA 
 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit de temps de 
reverberació i d'absorció acústica, calculats mitjançant el mètode de càlcul general recollit en el punt 
3.2.2 (CTE DB HR), basat en els coeficients d'absorció acústica mitjans de cada parament. 
  

Tipus de recinte: Box 1 (Aula de música), Planta 1 Volum, V (m3): 33.65 

Element Acabat 

S 

Àrea, 

(m²) 

am Absorció 

Coeficient d'absorció acústica 

acústica mitjà (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado 1 Cloruro de polivinilo [PVC] 11.40 0.01 0.01 0.01 0.01 0.11 

cubuerta plana (Forjado 

25+5) 

Fals sostre continu suspès, 

acústic Placo Natura 

Activ'Air "PLACO" de 

plaques de guix laminat 

12.29 0.80 0.70 0.60 0.70 8.60 

Cerramiento P1 muro 91 
Placa de yeso o escayola 

750 < d < 900 
8.46 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 

B.1.2.5. Envà PYL 

215/600(70+15+70) 2LM 

Placa de yeso laminado 

[PYL] 750 < d < 900 
34.64 0.05 0.09 0.07 0.07 2.42 

Objectes(1) 
Tipus 

Àrea d'absorció acústica 

AO,m · N 
equivalent mitja, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorció aire(2) 

Coeficient d'atenuació de l'aire 

  

500 1000 2000  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

 
11.23 

Absorció acústica del recinte resultant 

T, (s) 

 
0.5 

Temps de reverberació resultant 

Absorció acústica resultant de la zona comú       Absorció acústica exigida 

A (m²)=   ³   = 0.2 · V 

Temps de reverberació resultant       Temps de reverberació 

T (s)= 0.5 £ 0.7 exigit 

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3 

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3 

 

  

Tipus de recinte: Box 2 (Aula de música), Planta 1 Volum, V (m3): 56.58 

Element Acabat 

S 

Àrea, 

(m²) 

am Absorció 

Coeficient d'absorció acústica 

acústica mitjà (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado 1 Cloruro de polivinilo [PVC] 19.48 0.01 0.01 0.01 0.01 0.19 

cubuerta plana (Forjado 

25+5) 

Fals sostre continu suspès, 

acústic Placo Natura 

Activ'Air "PLACO" de 

plaques de guix laminat 

20.67 0.80 0.70 0.60 0.70 14.47 

Cerramiento P1 muro 91 
Placa de yeso o escayola 

750 < d < 900 
10.66 0.01 0.01 0.01 0.01 0.11 

B.1.2.5. Envà PYL 

215/600(70+15+70) 2LM 

Placa de yeso laminado 

[PYL] 750 < d < 900 
47.42 0.05 0.09 0.07 0.07 3.32 

Objectes(1) 
Tipus 

Àrea d'absorció acústica 

AO,m · N 
equivalent mitja, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorció aire(2) 

Coeficient d'atenuació de l'aire 

  

500 1000 2000  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

 
18.09 

Absorció acústica del recinte resultant 

T, (s) 

 
0.5 

Temps de reverberació resultant 

Absorció acústica resultant de la zona comú       Absorció acústica exigida 

A (m²)=   ³   = 0.2 · V 

Temps de reverberació resultant       Temps de reverberació 

T (s)= 0.5 £ 0.7 exigit 

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3 

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3 
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Tipus de recinte: Box 3 (Aula de música), Planta 1 Volum, V (m3): 43.35 

Element Acabat 

S 

Àrea, 

(m²) 

am Absorció 

Coeficient d'absorció acústica 

acústica mitjà (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado 1 Cloruro de polivinilo [PVC] 15.24 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15 

cubuerta plana (Forjado 

25+5) 

Fals sostre continu suspès, 

acústic Placo Natura 

Activ'Air "PLACO" de 

plaques de guix laminat 

15.84 0.80 0.70 0.60 0.70 11.09 

Cerramiento P1 muro 91 
Placa de yeso o escayola 

750 < d < 900 
9.54 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 

B.1.2.5. Envà PYL 

215/600(70+15+70) 2LM 

Placa de yeso laminado 

[PYL] 750 < d < 900 
41.91 0.05 0.09 0.07 0.07 2.93 

Objectes(1) 
Tipus 

Àrea d'absorció acústica 

AO,m · N 
equivalent mitja, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorció aire(2) 

Coeficient d'atenuació de l'aire 

  

500 1000 2000  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

 
14.27 

Absorció acústica del recinte resultant 

T, (s) 

 
0.5 

Temps de reverberació resultant 

Absorció acústica resultant de la zona comú       Absorció acústica exigida 

A (m²)=   ³   = 0.2 · V 

Temps de reverberació resultant       Temps de reverberació 

T (s)= 0.5 £ 0.7 exigit 

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3 

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3 

 

  

 

 

 

 

Tipus de recinte: Box 4 (Aula de música), Planta 1 Volum, V (m3): 34.99 

Element Acabat 

S 

Àrea, 

(m²) 

am Absorció 

Coeficient d'absorció acústica 

acústica mitjà (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado 1 Cloruro de polivinilo [PVC] 12.29 0.01 0.01 0.01 0.01 0.12 

cubuerta plana (Forjado 

25+5) 

Fals sostre continu suspès, 

acústic Placo Natura 

Activ'Air "PLACO" de 

plaques de guix laminat 

12.78 0.80 0.70 0.60 0.70 8.95 

Cerramiento P1 muro 91 
Placa de yeso o escayola 

750 < d < 900 
7.48 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 

B.1.2.5. Envà PYL 

215/600(70+15+70) 2LM 

Placa de yeso laminado 

[PYL] 750 < d < 900 
35.49 0.05 0.09 0.07 0.07 2.48 

Objectes(1) 
Tipus 

Àrea d'absorció acústica 

AO,m · N 
equivalent mitja, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorció aire(2) 

Coeficient d'atenuació de l'aire 

  

500 1000 2000  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

 
11.63 

Absorció acústica del recinte resultant 

T, (s) 

 
0.5 

Temps de reverberació resultant 

Absorció acústica resultant de la zona comú       Absorció acústica exigida 

A (m²)=   ³   = 0.2 · V 

Temps de reverberació resultant       Temps de reverberació 

T (s)= 0.5 £ 0.7 exigit 

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3 

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3 
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Tipus de recinte: Box 5 (Aula de música), Planta 1 Volum, V (m3): 43.69 

Element Acabat 

S 

Àrea, 

(m²) 

am Absorció 

Coeficient d'absorció acústica 

acústica mitjà (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado 1 Cloruro de polivinilo [PVC] 15.96 0.01 0.01 0.01 0.01 0.16 

cubuerta plana (Forjado 

25+5) 

Fals sostre continu suspès, 

acústic Placo Natura 

Activ'Air "PLACO" de 

plaques de guix laminat 

15.96 0.80 0.70 0.60 0.70 11.17 

Cerramiento P1 

compuesto 32cm 

Placa de yeso o escayola 

750 < d < 900 
13.73 0.01 0.01 0.01 0.01 0.14 

Cerramiento P1 

compuesto 44cm 

Placa de yeso o escayola 

750 < d < 900 
5.79 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 

B.1.2.5. Envà PYL 

215/600(70+15+70) 2LM 

Placa de yeso laminado 

[PYL] 750 < d < 900 
26.81 0.05 0.09 0.07 0.07 1.88 

Objectes(1) 
Tipus 

Àrea d'absorció acústica 

AO,m · N 
equivalent mitja, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorció aire(2) 

Coeficient d'atenuació de l'aire 

  

500 1000 2000  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

 
13.40 

Absorció acústica del recinte resultant 

T, (s) 

 
0.5 

Temps de reverberació resultant 

Absorció acústica resultant de la zona comú       Absorció acústica exigida 

A (m²)=   ³   = 0.2 · V 

Temps de reverberació resultant       Temps de reverberació 

T (s)= 0.5 £ 0.7 exigit 

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3 

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3 
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E. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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E.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

Per a la correcta explotació de la instal·lació, es tindrà en compte el que especifica la següent normativa: 
 

- Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals 
- RD 485/97 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en 

el treball. 
- Text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Decret 2.65/1974 de 30 de maig. 

- Norma UNE EN 50110. Explotació d'instal·lacions elèctriques. 
- Norma UNE 81900. Prevenció de riscos laborals. Regles generals per a la implantació d'un 

sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals. 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. 
- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres 

de construcció. 
- R.D.39/1997 de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. 
- R.D. Llocs de Treball. 
- R.D. Equips de Treball. 
- R.D. Protecció Individual. 
- R.D. Senyalització de Seguretat. 
- O.G.S.H.T. Títol II, Capítol VI. 

 
Segons recull l'article 3 del Reial Decret 1627/1997, si en l'obra intervé més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels 
treballs o tan aviat com es constati aquesta circumstància , ha de designar un coordinador en Matèria 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 
 
D'acord amb l'article 7 del mateix Reial Decret 1627/1997, l'objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut 
és que, en aplicació del mateix, cada contractista elabori un Pla en què s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions en ell contingudes, en funció del seu propi sistema 
d'execució. 
 
Així mateix, és objecte d'aquest estudi de seguretat donar compliment a la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals pel que fa a l'obligació de l'empresari titular d'un centre de 
treball, d'informar i donar instruccions adequades en relació amb els riscos existents en el centre de 
treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents. 
 
 
 
E.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA OBRA. 

 
2.1 Descripció de la obra i situació. 
 
La situació de l'obra a realitzar i la descripció de la mateixa es recullen en la Memòria valorada. 
 
2.2 Subministrament de energia elèctrica. 
 
El subministrament d'energia elèctrica provisional d'obra serà facilitat per l'Empresa instal·ladora, 
proporcionant els punts de connexió necessaris en el lloc de l'emplaçament de l'obra. 
2.2 Subministrament d’aigua potable. 
 

En cas que el subministrament d'aigua potable no pugui realitzar-se a través de les conduccions 
habituals, es disposaran els mitjans necessaris per comptar amb la mateixa des del principi de 
l'obra. 
 
2.3 Abocament d’aigües brutes dels serveis higiènics. 
 
Es disposarà de serveis higiènics suficients i reglamentaris. Si és possible, les aigües fecals es 
connectaran a la xarxa de clavegueram existent en el lloc de les obres o als voltants. 
 
En cas de no existir xarxa de clavegueram es disposarà d'un sistema que eviti que les aigües fecals 
puguin afectar d'alguna manera al medi ambient. 
 
2.4 Interferències i serveis afectats. 
 
No es preveu interferències en els treballs ja que, si bé l'obra civil i el muntatge poden executar-se 
per empreses diferents, no hi ha coincidència en el temps. No obstant això, si hi ha més d'una 
empresa en l'execució del projecte s'ha de nomenar un Coordinador de Seguretat i Salut integrat 
en la Direcció facultativa, que serà qui resolgui en les mateixes des del punt de vista de seguretat i 
salut en el treball. La designació d'aquest Coordinador haurà de ser sotmesa a l'aprovació del 
Promotor. 
 
En obres d'ampliació i / o remodelació d'instal·lacions en servei, hi ha d'haver un coordinador de 
Seguretat i Salut que ha de complir les característiques descrites en el paràgraf anterior, qui resoldrà 
les interferències, i adoptar les mesures oportunes que puguin derivar-se. 
 
 
 
E.3 PRIMERS AUXILIS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  

 
D'acord amb l'apartat 14 de l'Annex IV, part A del R.D. 1627-1697 i l'apartat A de l'annex IV del R.D. 
486/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, l'obra disposarà del 
material de primers auxilis que es recull a continuació, indicant-se també els centres assistencials més 
propers als de traslladar els treballadors que puguin resultar ferits: 
 
 

PRIMERS AUXILIS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

TIPUS D’ 

ASSISTÈNCIA 

Ubicació DISTANCIA I TEMPS 

D’ARRIBADA 

Primers auxilis Farmaciola portàtil En obra 

Accidentes lleus Cap Badia del Vallès 550 m en 2 minuts 

Accidents greus Hospital Quirón del Vallès 8,1 km en 4 minuts 
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E.4 MAQUINÀRIA D’OBRA  

 
A continuació, s'assenyala la maquinària que a la fase de projecte es preveu emprar en l'execució de 
l'obra, i el contractista, en el corresponent Pla de Seguretat i Salut que elabori, optar per la utilització 
d'una altra maquinària diferent, sempre prèvia justificació d'aquesta decisió i no admetent-se en cap 
cas que la mateixa representi un menor nivell de protecció per als treballadors presents en l'obra. 
   

- Mola 
- Camió / grua de transport 
- Equip d'oxitall 
- Equip de soldadura 
- Grup electrogen portàtil 
- Eines elèctriques en general 
- Eines manuals 
- Radials 
- Serra circular 
- Trepant portàtil 
- Bomba de buit 
- Martell picador neumàtic 

 
 
 
E.5 MITJANS AUXILIARS  

 
Apareixen recollits en aquest apartat els mitjans auxiliars que, en fase de projecte, es consideren 
necessaris per a la correcta i segura execució de l'obra podent el contractista, en el corresponent Pla 
de Seguretat i Salut que elabori, optar per la utilització d'altres mitjans auxiliars, sempre prèvia 
justificació d'aquesta decisió i no admetent-se en cap cas que la mateixa representi un menor nivell de 
protecció per als treballadors presents en l'obra. 
   

- Escales de mà 
- Plataformes elevadores autopropulsades    

 
 
 
E.6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 
La instal·lació elèctrica provisional d'obra complirà les següents condicions: 
 
El quadre general se situarà en una caixa estanca de doble aïllament situada a una alçada mínima d'1 
m i degudament senyalitzada 
 
Hi haurà un interruptor magnetotèrmic general omnipolar accessible des de l'exterior. 
 
Es disposarà un interruptor magnetotèrmic en cada línia de maquinària, enllumenat i preses de corrent. 
 
Com a protecció de les persones s'instal·larà un interruptor diferencial de sensibilitat 0,3 A en les línies 
de maquinària i força i un interruptor diferencial de sensibilitat 0, 03 A en les línies d'enllumenat amb 
tensió superior a 24 V. 
Tota la instal·lació estarà connectada a terra la resistència no serà superior a 20 ohms. 

 
Les línies elèctriques que es tracin seran aèries o bé aniran enterrades protegides per una canonada 
corrugada. 
 
 
 
E.7 SEGURETAT APLICADA A LES FASES D’OBRA  

 
Apareixen recollits en aquest apartat els mitjans auxiliars que, en fase de projecte, es consideren 
necessaris per a la correcta i segura execució de l'obra podent el contractista, en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut que elabori, optar per la utilització d'altres mitjans auxiliars , sempre prèvia justificació 
d'aquesta decisió i no admetent-se en cap cas que la mateixa 
 
 
E.7.1. Riscos laborals evitables completament. 
   
Aquest apartat es refereix a aquells riscos laborals que poden presentar-se en l'obra, seran totalment 
evitats mitjançant l'adopció de les mesures tècniques adequades. 
   
Aquests riscos són:  
 

1.-  Conduccions i instal·lacions existents: Els derivats del trencament d'instal·lacions existents. 
      
Mesures preventives a adoptar: 
  

1.- Neutralització d'instal·lacions existents   
 
E.7.2. Riscos laborals no evitables completament. 
 
Riscos generals de l'obra 
 
En aquest apartat s'identifiquen els riscos laborals que no poden ser completament eliminats i que 
afecten la totalitat de l'obra, així com les mesures preventives a adoptar. 
   
Aquests riscos són: 
  

1.- Caigudes 
   

- Caigudes d'objectes sobre els operaris. 
- Caigudes d'operaris a diferent nivell. 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell. 

 
2.- Xocs i cops 

   
- Xocs o cops contra objectes. 

 
3.- Condicions ambientals 

   
- Treballs en condicions d'humitat i amb exposició a les inclemències meteorològiques. 

 
  4.- Cossos estranys als ulls 
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5.- Riscos elèctrics 
   

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
 

6.- Sobreesforços  
    

 Mesures preventives a adoptar: 
  

1.- Il·luminació 
 

- Il·luminació adequada i suficient. Enllumenat d'obra. 
 
  2.- Màquines i eines 
   

- No romandre en el radi d'acció de les màquines. 
 
  3.- Ordre i neteja en les vies de circulació, així com en els llocs de treball 
   

- Quan es recullin vidres trencats, encenalls, objectes tallants, etc. es farà amb els mitjans 
adequats i les mans protegides. 

- Les deixalles (retalls de material, draps, vidres trencats, etc.) es dipositaran en recipients 
disposats a l'efecte. No s'abocarà en ells líquids inflamables, llumins, etc ... 

- En acabar un treball s'hauran de recollir els estris, materials i residus, de tal manera que 
quedi en ordre la zona que s'ha treballat. 

- Les zones de pas, s'han de mantenir lliures d'obstacles. 
- S'han de netejar el més aviat possible els bassals d'oli o greix. 

 
4.- Risc elèctric 

   
- Les línies elèctriques de baixa tensió es recobriran o es mantindrà una distància a les 

mateixes d'un metre com a mínim. 
- Posada a terra de quadres, masses i màquines sense doble aïllament. 

 
  5.- Riscos elèctrics indirectes 
   

- Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
- La il·luminació del tall sempre que sigui possible es realitzarà creuada per tal de disminuir 

ombres. 
- La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn als 2 m mesurats des de la superfície 

de suport dels operaris. 
  

6.- Utilització d'escales auxiliars 
   

- Es tindrà cura principalment que tinguin la resistència i elements de suport i subjecció 
necessaris. Les de tisora, en particular, disposaran d'elements de seguretat que impedeixin 
la seva obertura al ser utilitzades. 

- No s'utilitzaran escales de mà de més de 5 m de llarg, ni de construcció improvisada. 
- L'ascens i descens no es farà d'esquena ni amb càrregues que comprometin l'estabilitat, i 

mai utilitzaran l'escala dos operaris alhora.  
 
Equips de protecció individual: 
  1.- Protecció contra caigudes 
   

- Botes de seguretat antilliscant. Arnés anti-caiguda. 
 
  2.- Protecció del cap 
   

- Casc de seguretat. 
  

3.- Protecció dels ulls 
   

- Ulleres anti projeccions. 
 
   4.- Roba de treball 
   

- Roba de treball adequades. 
- Robes per a temps plujós.      

 
Els EPIs hauran de tenir el marcatge CE i seran adequats a la utilització que tindran. Aquests equips 
han de ser proporcionats gratuïtament per l'empresari, reposant quan sigui necessari. Aquests equips 
estaran destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin una utilització d'un equip 
per diverses persones, s'adoptaran les mesures necessàries perquè això no origini cap problema de 
salut o higiene als diferents usuaris.    
    
 
E.7.3. Riscos en la fase de moviment de terres    
   
Treballs relatius al condicionament del terreny, que abasten no només els dirigits a aconseguir la seva 
estabilitat i explanació (excavació i entubament), sinó també els treballs en rases, pous galeries. 

   
Aquests riscos són: 

  
1.- Atrapaments i aixafaments 
   
2.- Atropellaments, col·lisions i bolcades 
   
- Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de màquines. 
  
3.- Caigudes 
   
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes de materials transportats. 
- Caigudes en alçada. 
 
4.- Condicions ambientals 
   
- Riscos derivats del treball sota condicions meteorològiques adverses. 
  
5.- Conduccions i instal·lacions existents 
   
- Problemes de circulació interna.  
 
6.-  Despreniments  
- Despreniment de terres, roques, per alteracions del terreny, degudes a variacions de 

temperatura (altes o baixes). 
- Despreniment de terres, roques, per excavació sota el nivell freàtic. 
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- Despreniment de terres, roques, per fallada de les apuntalaments (apuntalaments 
artesanals, mal muntatge de blindatge). 

- Despreniment de terres, roques, per filtracions aquoses. 
- Despreniment de terres, roques, per no emprar el talús oportú per garantir l'estabilitat. 
- Despreniment de terres, roques, per sobrecàrrega de les vores d'excavació. 
- Despreniment de terres, roques, per suports pròxims a la vora de l'excavació (torres 

elèctriques, pal de telègraf, arbres amb arrels al descobert o desplomats, etc.). 
- Despreniment de terres, roques, per ús de maquinària. 
- Despreniment de terres, roques, per variació de la humitat del terreny. 
- Despreniment de terres, roques, per vibracions properes (pas proper de vehicles, línies 

fèrries, ús de martells trencadors, etc.). 
 
   7.- Riscos elèctrics 
   

- Contactes elèctrics directes. 
 

8.- Soroll i vibracions 
   

9.- Sobreesforços  
 
Mesures preventives a adoptar: 
  

1.- Explanació de terres. baranes 
   

- Els pous i rases de fonamentació estaran degudament protegides per baranes mòbils fins 
a la seva formigonat per evitar caigudes del personal al seu interior. 

- Instal·lació de baranes reglamentàries a la vora dels talussos. 
 
  2.- Explanació de terres. Tancament i control d'accessos 
   

- Totes les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos 
dins de la zona de treball es procurarà que sigui per sentits fixos i prèviament estudiats, 
impedint tota la circulació al costat de les vores de l'excavació. 

- És imprescindible tenir cura dels camins, cobrint sots, eliminant brandons i compactant 
mitjançant tot-u, escòries, etc., tots els fangars afectats per circulació interna de vehicles. 

- Tancament dels accessos públics a les obres. 
 

3.- Explanació de terres. Comprovacions prèvies a l'explanació 
   

- Abans de començar el moviment de terres es comprovar la naturalesa del terreny i la 
possible existència de conduccions subterrànies, així com d'accidents importants del sòl, 
objectes, etc., que poguessin posar en risc l'estabilitat de la màquina. 

- Es tindrà molt en compte la humitat del terreny o si s'han produït pluges recents. 
 
  4.- Explanació de terres. maquinària 
   

- Queda prohibida la circulació o estada del personal dins del radi d'acció de la maquinària. 
  

5.- Explanació de terres. Treballs d'esplanació 
   

- Les parets d'excavació s'han de controlar contínuament, col·locant-estintolaments si 
hagués perill de despreniments de terra sobre el personal. 

- La distància mínima entre els treballadors en les tasques de perfilat serà d'un metre. 

 
6.-  Gunitat, apuntalaments i estintolaments 

   
- Gunitat de seguretat dels talussos en prevenció de despreniments. 

  
7.- Maquinària. Circulació 

   
- Mai circularan per la vora dels talussos. 

  
8.- Maquinària. Distribució de la càrrega 

   
- Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregaran més del que està 

permès i tindran netes de fang les rodes per no tacar els carrers. 
  

9.- Maquinària. Maquinista 
   

- El maquinista serà qualificat. 
 

- Les maniobres de la maquinària estaran dirigides per persona diferent del conductor, 
especialment la sortida de camions al carrer, avisant aquesta persona als usuaris de la via 
pública. 

- Quan la màquina està treballant, no hi haurà operaris en el seu radi d'acció. 
  

10.- Pous i rases. Apuntalament i desestrebar. 
   

- És obligatòria l'apuntalament en pous i rases amb profunditat superior a 1,50 m, els talussos 
siguin menys estesos que els naturals. 

- La desestrebament constitueix en ocasions un perill més greu que el apuntalament, aquesta 
es farà en sentit contrari al que es va realitzar l'apuntalament, sent realitzats i vigilats 
aquests treballs per personal competent. 

- Es vigilarà la bona estabilitat dels paraments dels pous o rases, amb major interès al 
començament de la jornada i després d'una interrupció perllongada, no reprenent-se els 
treballs fins a haver resolt els problemes d'estabilitat mitjançant apuntalament, reforç o 
gunitat. 

  
11.- Pous i rases. escales 

   
- El personal ha de pujar i baixar sempre per escales sòlides i segures, que sobrepassin en 

1 m la vora de la rasa o pou i estaran amarrades fermament a la vora superior. 
  

12.- Pous i rases. il·luminació 
   

- La il·luminació, si és precisa, serà elèctrica mitjançant portalàmpades estanques de 
seguretat, alimentades a 24 V. 

  
13.- Pous i rases. Protecció de rases i pous 

   
- No s'ha de permetre que als voltants dels pous o rases hagi aplecs de materials a una 

distància inferior a 2 m de la vora, ni es permetrà la circulació de maquinària per aquesta 
zona. 

- Totes les rases es protegiran per mitjà de baranes de 90 cm d'alçada i sòcol de 15 cm, o 
bé es tancarà eficaçment l'accés a la zona on s'ubiquen.  
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Equips de protecció individual:   
  

1.-  Protecció contra caigudes 
- Botes de seguretat antilliscant. Arnés anti-caiguda. 

  
2.- Protecció del cap 

  
- Casc de seguretat. 

 
3.- Protecció de les extremitats i el tronc 

   
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Cinturó anti-vibratori i cinturó de seguretat per als conductors de la maquinària.  

 
4.- Protecció de les vies respiratòries 

   
- Mascareta antipols. 

  
5.- Protecció dels ulls 

   
- Ulleres anti-projeccions. 

 
  6.- Roba de treball 
   

- Granota de treball.                   
  
 
E.7.4. Riscos en la fase d'obra    
   
Ajudes a oficis.    
   
Aquests riscos són: 
  

1.- Ambient pulvígen i projeccions 
   

- Projeccions de partícules al tallar materials i en fregar. 
  

2.- Atrapaments 
   

- Atrapament pels mitjans d'elevació. 
  

3.- Caigudes 
   

- Caigudes al mateix i diferent nivell. 
- Caigudes d'objectes sobre les persones. 

 
4.- Condicions ambientals 

   
- Aspiració de pols a l'usar màquines per tallar i polir. 

           5.- Cossos estranys als ulls 
   

- Cops contra objectes. 

- Cops o talls amb eines. 
 

6.- Dermatosis 
   

- Dermatosis per contacte amb formigons, morters i altres materials. 
  

7.- Lesions, talls i punxades 
   

- Lesions i talls en mans. 
- Lesions, talls i punxades a peus. 

  
8.- Riscos elèctrics 

   
- Electrocució. 

  
9.- Soroll i vibracions 

   
10.- Sobreesforços 

   
- Sobre esforços a aixecar càrregues.       

  
Mesures preventives a adoptar: 
  

1.- Bastides 
   

- Les bastides sobre cavallets no passaran de 1,50 m d'alçada, tindran una plataforma de 
treball composta de tres taulons perfectament units entre si, estaran lliures d'obstacles i no 
es col·locaran excessives càrregues sobre elles. 

  
2.- Circulació i acotament de zones 

   
- Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran només en el tram 

necessari per introduir la càrrega de maó en un determinat lloc, durant aquest període el 
personal que rebi la càrrega haurà d'estar assegurat mitjançant arnès de seguretat subjecte 
a un punt sòlid. En acabar l'operació es reposarà immediatament la barana. 

- Durant els treballs d'obra els buits han d'estar constantment protegits amb les proteccions 
col·lectives establertes en la fase d'estructura, i ha de comunicar a l'encarregat o al 
Coordinador de Seguretat i Salut qualsevol deficiència en aquest sentit per a procedir a la 
seva esmena. 

- L'accés a les diferents zones on s'hagin de fer treballs d'obra ha de ser fàcil i segur, és a 
dir, sense necessitat de realitzar salts o moviments extraordinaris. Per a això es dotarà als 
paletes de les escales i passarel·les adequades. 

- Hauran d'acotar les zones en fase de polit per evitar relliscades indesitjables. 
 

3.- Escales 
   

- L'esglaonat de les escales s'ha de fer subjecte a punt sòlid de l'estructura amb cinturó de 
seguretat si s'haguessin desmuntat les baranes de protecció. 

- Les escales de mà estaran compostes de fusta acoblada, mai clavada. Duran suports 
antilliscants i estaran ancorades. L'ascens i descens es realitzarà sempre de front i mai amb 
càrregues superiors a 25 kg. Mai s'utilitzarà l'escala per dos operaris alhora.  
 

4.-  Màquines i eines  
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- El tall de peces amb eines elèctriques s'ha de fer per via humida, en prevenció d'afeccions 

respiratòries. 
- Les màquines de polir i abrillantar estaran dotades de doble aïllament i connexionades a 

terra les seves parts metàl·liques. Aquestes màquines estaran dotades d'un interruptor de 
grans dimensions de fàcil accionament. Posseiran un cèrcol anti atrapament i protector de 
abrasions pels raspalls i els papers de vidre. 

 
 

5.- Operacions d'elevació 
   

- L'hissat de càrregues es guiarà amb dos cables o cordes per evitar brusques oscil·lacions 
o xocs amb l'estructura. Només quan les càrregues suspeses estiguin a uns 40 cm del punt 
de rebuda podran guiar-se amb les mans. 

  
6.- Ordre i neteja. runes 

   
- L'evacuació de runa s'ha de fer mitjançant conducte tubular (trompa d'elefant), 

convenientment ancorada als forjats, amb proteccions anti caiguda al buit del personal en 
les boques de descàrrega. La zona d'abocament estarà constantment protegida amb 
barana i sòcol i la zona de caiguda degudament delimitada per impedir el pas. Els materials 
es regaran amb freqüència per evitar la formació de pols durant l'abocament. 

 
- Mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja els talls, amb els materials arreplegats en zones 

perfectament delimitades i les superfícies lliures d'obstacles (eines, materials i runes). 
 

7.- Risc elèctric 
  

- Es realitzarà una vigilància permanent de les connexions elèctriques. 
         
 
E.7.5. Riscos en la fase d'acabats i instal·lacions 
   
Els treballs que integren aquesta fase són molt variats. Abasten tots els relatius a les instal·lacions 
principals i les instal·lacions complementàries.  
 
Aquests riscos són:  
 
  1.- Atrapaments 
   

- Atrapaments amb o entre objectes o eines. 
  

2.- Caigudes 
   

- Caigudes a diferent nivell per defecte de les baranes. 
- Caigudes al mateix nivell per ús indegut de les escales. 

 
3.- Cossos estranys als ulls 

           -     Cops contra objectes. 
 

4.- Lesions, talls i punxades 
   

- Lesions i talls en mans. 

- Lesions, talls i punxades a peus. 
 

5.- Riscos elèctrics 
   

- Electrocució en instal·lacions d'electricitat. 
- Riscos de contactes directes en la connexió de les màquines eines.      

 
Mesures preventives a adoptar: 

  
1.- Disjuntor diferencial en la maquinària elèctrica 

   
- Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi estarà protegida per disjuntor diferencial i posseirà 

presa de terra en combinació amb disjuntor diferencial. 
   

 2.-  Retirada de proteccions col·lectives  
   
- Si per realitzar alguna operació s'ha de retirar alguna protecció col·lectiva, immediatament 

després d'acabar-se aquesta operació serà col·locada de nou, si el treball realitzat no 
substituís "per se" l'esmentada protecció col·lectiva.  

      
  Equips de protecció individual:   
  

1.- Protecció contra caigudes 
   

- Cinturons de seguretat per a treballs en alçada. 
  

2.- Protecció del cap 
   

- Casc de seguretat. 
  

3.- Protecció de les extremitats i el tronc 
   

- Guants de cuir. 
- Guants, maneguets, polaines i davantals de cuir. Les peces de cuir han d'estar adobades 

al crom, perquè siguin resistents a la flama i a les espurnes. 
- Guants de goma o de P.V.C. 

 
   4.- Protecció de les vies respiratòries 
   

- Mascareta filtrant en els envernissats de sòls i portes i per als treballs de tall. 
  

5.- Protecció dels ulls 
   

- Ulleres anti projeccions. 
- Ulleres protectores.    

 
 

E.8 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE del 10), de Prevenció de Riscos Laborals. 
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R.D 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31), pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE del 25), pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
R.D. 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol -rectificat al BOE de 4 d'octubre-), pel qual 
s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig 
(BOE de 3 de juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat per RD 1849/2000, de 10 de 
novembre (BOE de 2 de desembre). 
 
RD 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions 
d'aplicació de la Directiva 89/392 / CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer). 
 
R.D. 1215/1997, de 18 de juliol (BOE de 7 d'agost), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
R.D. 485/1997, de 14 d'abril (BOE del 23), sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 
 
R.D. 486/1997, de 14 d'abril (BOE del 23), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en els llocs de treball. 
 
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE del 23), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dors lumbars, per als 
treballadors. 
 
R.D. 773/1997, de 30 de maig (BOE de 12 de juny -rectificat al BOE de 18 de juliol-), sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual 
(Transposició de la Directiva 89/656 / CEE, de 30 de novembre). 
 
R.D. 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat al BOE de 24 de febrer de 
1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 
dels equips de protecció individual. 
 
R.D. 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat al BOE de 22 de març-), pel qual es 
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 
 
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE de 18 de setembre), pel qual s'aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Resolució de 30 d'abril de 1998 (BOE de 4 de juny -rectificada en BOE de 27 de juliol-), per la qual es 
disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu General del Sector de la 
Construcció. 
El tècnic responsable de la memòria valorada:  

 

Alfredo Castillo Muñoz 

Enginyer tècnic industrial (especialitat elèctrica) 

col·legiat 12.527 

 

Amb direcció per a notificacions 

 

C/ Gibraltar, 10-20, local 7 

08330 Premià de Mar 

 937521086 

 

Badia del Vallés, a 20 de febrer de 2021 

  
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma digital incrustada en documento PDF 
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F. PLANNING D’EXECUCIÓ 

  



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS ESCOLA DE MUSICA 62,38 días lun 03/05/21 jue 29/07/21

2 Acabaments i ajudes 8 días lun 03/05/21 jue 13/05/21

3 Ajudes de ram de paleta 6 días lun 03/05/21 mar 11/05/21

4 Per instal·lacions 6 días lun 03/05/21 mar 11/05/21

5 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball 

de ram de pale...

2 días lun 03/05/21 mié 05/05/21

6 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball 

de ram de pale...

2 días mié 05/05/21 vie 07/05/21 5

7 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball 

de ram de pale...

2 días vie 07/05/21 mar 11/05/21 6

8 Talls i perforacions 2 días mar 11/05/21 jue 13/05/21

9 En elements de formigó 2 días mar 11/05/21 jue 13/05/21

10 Perforació per via humida en forjat de formigó amb capa de compressió i 

revoltó, de 172 mm de di...

2 días mar 11/05/21 jue 13/05/21 7

11 Instal·lacions 55,88 días mar 11/05/21 mié 28/07/21 3

12 Infrastructura de telecomunicacions 3,5 días mar 11/05/21 vie 14/05/21

13 Pre-instal·lació fibra òptica 3,5 días mar 11/05/21 vie 14/05/21

14 Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions 

interiors, amb ganxos per...

0,5 días mar 11/05/21 mar 11/05/21

15 Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta 

d'entrada i el...

0,5 días mar 11/05/21 mié 12/05/21 14

16 Pericó de registre de pas, en canalització externa soterrada d'ICT de 

400x400x400 mm de dimensio...

0,5 días mié 12/05/21 mié 12/05/21 15

17 Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i 

distribució...

1 día mié 12/05/21 jue 13/05/21 16

18 Canalització secundaria en tram comunitari, entre el registre secundari i el 

registre d'acabamen...

0,5 días jue 13/05/21 vie 14/05/21 17

19 Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa 

universal, amb en...

0,5 días vie 14/05/21 vie 14/05/21 18

20 Sistemes de climatització 24 días mar 11/05/21 lun 14/06/21 3

21 Sistema VRF (Mitsubishi Electric) 9 días mar 11/05/21 lun 24/05/21

22 Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal 

variable de r...

2 días mar 11/05/21 jue 13/05/21

23 Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-split, amb 

cabal variable ...

0,5 días jue 13/05/21 jue 13/05/21 22

24 Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-split, amb 

cabal variable ...

0,5 días jue 13/05/21 vie 14/05/21 23

25 Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-split, amb 

cabal variable ...

0,5 días vie 14/05/21 vie 14/05/21 24

26 Unitat interior d'aire condicionat, de terra, amb envoltant, sistema aire-aire 

multi-split, amb ...

0,5 días vie 14/05/21 lun 17/05/21 25

27 Kit col·lector de línia frigorífica, de 10 sortides, gamma City Multi, model 

CMY-Y1010-G "MITSUB...

2 días lun 17/05/21 mié 19/05/21 26

28 Control de sistema, per a 50 grups o 50 unitats interiors d'aire condicionat, 

model AT-50B "MITS...

2 días mié 19/05/21 vie 21/05/21 27

29 Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. 1 día vie 21/05/21 lun 24/05/21 28

30 Unitats autònomes de climatització 7 días mar 11/05/21 jue 20/05/21

31 Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure 

sense soldadur...

1 día mar 11/05/21 mié 12/05/21

32 Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure 

sense soldadur...

1 día mié 12/05/21 jue 13/05/21 31

33 Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura,

formada per u...

1 día jue 13/05/21 vie 14/05/21 32

34 Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura,

formada per u...

1 día vie 14/05/21 lun 17/05/21 33

35 Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, 

sistema aire-aire ...

1 día lun 17/05/21 mar 18/05/21 34

36 Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, 

bomba de ca...

1 día mar 18/05/21 mié 19/05/21 35

37 Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de 100x100x16 cm, 

d'acer UNE-EN 100...

1 día mié 19/05/21 jue 20/05/21 36

38 Sistemes de conducció d'aire 17 días jue 20/05/21 lun 14/06/21 30

39 Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid

d'alta dens...

4 días jue 20/05/21 mié 26/05/21

40 Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid

d'alta dens...

4 días mié 26/05/21 mar 01/06/21 39

41 Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb doble deflexió amb lamel·les mòbils 

horitzontals dava...

1 día mar 01/06/21 mié 02/06/21 40

42 Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb doble deflexió amb lamel·les mòbils 

horitzontals dava...

1 día mié 02/06/21 jue 03/06/21 41

43 Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb doble deflexió amb lamel·les mòbils 

horitzontals dava...

1 día jue 03/06/21 vie 04/06/21 42

44 Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb doble deflexió amb lamel·les mòbils 

horitzontals dava...

1 día vie 04/06/21 lun 07/06/21 43

45 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lamel·les horitzontal...

1 día lun 07/06/21 mar 08/06/21 44

46 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lamel·les horitzontal...

1 día mar 08/06/21 mié 09/06/21 45

47 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lamel·les horitzontal...

1 día mié 09/06/21 jue 10/06/21 46

48 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lamel·les horitzontal...

1 día jue 10/06/21 vie 11/06/21 47

49 Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de 

xapa perfil...

1 día vie 11/06/21 lun 14/06/21 48

50 Reixeta de retorn d'alumini extrudit, per a presa d'aire exterior, amb lamel·les 

horitzontals fi...

1 día jue 20/05/21 vie 21/05/21 19

51 Subministrament i instal·lació en coberta de recuperador de calor aire-aire, 

model CADT-HE-D 33 ...

1 día vie 21/05/21 lun 24/05/21 50

52 Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir automàtic per al tancament 

de seccions d'inc...

1 día lun 24/05/21 mar 25/05/21 51

53 Elèctriques 30,08 días mar 11/05/21 mar 22/06/21

54 Connexió a terra 1 día mar 11/05/21 mié 12/05/21

55 Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. 0,5 días mar 11/05/21 mar 11/05/21

56 Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de 

secció.

0,5 días mar 11/05/21 mié 12/05/21 55

57 Canalitzacions 14,5 días mié 12/05/21 mar 01/06/21 54

58 Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistència a 

l'impacte 20 joules, p...

2 días mié 12/05/21 vie 14/05/21

59 Subministrament i col·locació de safata portacables d'acer amb tapa, tipus Stago 

KB de la marca ...

2 días vie 14/05/21 mar 18/05/21 58

60 Subministrament i col·locació de safata portacables d'acer amb tapa, tipus Stago 

KB de la marca ...

2 días mar 18/05/21 jue 20/05/21 59

61 Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, 

subministrat en rotllo...

2 días jue 20/05/21 lun 24/05/21 60

62 Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de 

policarbonat, e...

2 días lun 24/05/21 mié 26/05/21 61

63 Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de 

policarbonat, e...

2 días mié 26/05/21 vie 28/05/21 62

64 Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de 

policarbonat, e...

1 día vie 28/05/21 lun 31/05/21 63

65 Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca, 

rectangular, de 105x...

1 día lun 31/05/21 mar 01/06/21 64

66 Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament

aïllant de canali...

0,5 días mar 01/06/21 mar 01/06/21 65

67 Cables 3,5 días mar 01/06/21 lun 07/06/21 57

68 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al 

foc classe Cc...

0,5 días mar 01/06/21 mié 02/06/21

69 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al 

foc classe Cc...

1 día mié 02/06/21 jue 03/06/21 68

70 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al 

foc classe Cc...

1 día jue 03/06/21 vie 04/06/21 69

71 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al 

foc classe Cc...

1 día vie 04/06/21 lun 07/06/21 70

72 Caixes generals de protecció 2,13 días mar 11/05/21 jue 13/05/21

73 Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre CS+CGP i TMF1 1 día mar 11/05/21 mié 12/05/21

74 Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars 

tancades previstes p...

0,5 días mié 12/05/21 mié 12/05/21 73

75 Caixa de protecció i mesura TMF1, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador 

trifàsic, instal·...

0,25 días jue 13/05/21 jue 13/05/21 74

76 Línies generals d'alimentació 0,5 días vie 14/05/21 vie 14/05/21

77 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al 

foc classe Cc...

0,5 días vie 14/05/21 vie 14/05/21 72

78 Equips per corregir el factor de potència 0,5 días mié 09/06/21 mié 09/06/21

79 Bateria automàtica de condensadors, per a 26 kVAr de potència reactiva, de 3 

esglaons amb una re...

0,5 días mié 09/06/21 mié 09/06/21 80

80 Aparellatge 16,05 días mar 18/05/21 mié 09/06/21 76

81 Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció 

IP40, aïllamen...

3 días mar 18/05/21 jue 20/05/21

82 Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta transparent, amb graus 

de protecció IP...

0,2 días vie 21/05/21 vie 21/05/21 81

83 Interruptor en càrrega, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, tensió 

d'aïllament (Ui) 500 V,...

0,05 días vie 21/05/21 vie 21/05/21 82

84 Interruptor combinat magnetotèrmic-protector contra sobretensions 

permanents, de 9 mòduls, forma...

0,05 días vie 21/05/21 vie 21/05/21 83

85 Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb 

interruptor automàtic de...

0,05 días lun 24/05/21 lun 24/05/21 84

86 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 40 A, pode...

0,05 días mar 25/05/21 mar 25/05/21 85

87 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 25 A, pode...

0,05 días mié 26/05/21 mié 26/05/21 86

88 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 20 A, pode...

0,05 días jue 27/05/21 jue 27/05/21 87

89 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat 

nominal 16 A, poder d...

0,05 días vie 28/05/21 vie 28/05/21 88

90 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat 

nominal 10 A, poder d...

0,05 días lun 31/05/21 lun 31/05/21 89

91 Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 63 A, sensi...

0,05 días mar 01/06/21 mar 01/06/21 90

92 Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 25 A, sensi...

0,05 días mié 02/06/21 mié 02/06/21 91

93 Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 40 A, sensi...

0,05 días jue 03/06/21 jue 03/06/21 92

94 Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 25 A, sensi...

0,05 días vie 04/06/21 vie 04/06/21 93

95 Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 

40 A, sensibil...

0,05 días lun 07/06/21 lun 07/06/21 94

96 Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 

25 A, sensibil...

0,05 días mar 08/06/21 mar 08/06/21 95

97 Pinta de connexió d'interruptors automàtics i diferencials modulars, amb 

connexions de tipus pin...

0,05 días mié 09/06/21 mié 09/06/21 96

98 Mecanismes 8,2 días jue 10/06/21 mar 22/06/21 76

99 Caixa universal d'1 element, de plàstic ABS autoextingible, lliure de halògens, 

enllaçable pels ...

4 días jue 10/06/21 mar 15/06/21

100 Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió 

assignada 250 V, amb ...

1 día mié 16/06/21 mié 16/06/21 99

101 Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per

a automatització del ...

0,2 días jue 17/06/21 jue 17/06/21 100

102 Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma 

mitja, intensitat ass...

3 días jue 17/06/21 mar 22/06/21 101

103 Fontaneria 8 días mié 16/06/21 lun 28/06/21 20

104 Connexions de servei 1 día mié 16/06/21 mié 16/06/21

105 Tubs d'alimentació 0,5 días jue 17/06/21 jue 17/06/21 104

106 Comptadors 0,5 días vie 18/06/21 vie 18/06/21 105

107 Instal·lació interior 1 día vie 25/06/21 vie 25/06/21 106

108 Elements 1 día lun 28/06/21 lun 28/06/21 107

109 Il·luminació 4,5 días jue 01/07/21 mié 07/07/21

110 Interior 4,5 días jue 01/07/21 mié 07/07/21 98

111 Lluminària suspesa tipus Downlight, de 320 mm de diàmetre i 355 mm d'altura, 

per a làmpada fluor...

2 días jue 01/07/21 vie 02/07/21

112 Lluminària, de 1188x29x27 mm, per a 36 led de 1 W; cos de lluminària d'alumini 

extrudit acabat t...

1 día lun 05/07/21 lun 05/07/21 111

113 Lluminària, de 597x29x27 mm, per a 18 led de 1 W; cos de lluminària d'alumini 

extrudit acabat te...

1 día mar 06/07/21 mar 06/07/21 112

114 Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W, 

amb cos de lluminàr...

0,5 días mié 07/07/21 mié 07/07/21 113

115 Contra incendis 4,6 días mié 07/07/21 mié 14/07/21

116 Enllumenat d'emergència 1 día mié 07/07/21 jue 08/07/21 109

117 Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària 

d'emergència, amb led...

0,5 días mié 07/07/21 mié 07/07/21

118 Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària 

d'emergència, amb dos...

0,5 días jue 08/07/21 jue 08/07/21 117

119 Senyalització 1 día vie 09/07/21 lun 12/07/21

120 Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb 

categoria de fotol...

0,2 días vie 09/07/21 vie 09/07/21 116

121 Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb 

categoria de fotolumi...

0 días lun 12/07/21 lun 12/07/21 120

122 Extintors 1,1 días mar 13/07/21 mié 14/07/21

123 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 

incorporada, d'eficàcia 2...

0,2 días mar 13/07/21 mar 13/07/21 119

124 Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, 

amb vas difus...

0,1 días mié 14/07/21 mié 14/07/21 123

125 Evacuació d'aigües 5,5 días vie 16/07/21 vie 23/07/21 103

126 Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb 

adhesiu.

1 día vie 16/07/21 vie 16/07/21

127 Derivacions individuals 4,5 días lun 19/07/21 vie 23/07/21

128 Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 125 

mm de diàmetre, u...

1,5 días lun 19/07/21 mar 20/07/21 126

129 Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm 

de diàmetre, un...

2 días mar 20/07/21 jue 22/07/21 128

130 Xarxa d'evacuació de condensats, encastada en la paret, formada per tub flexible

de PVC, de 16 m...

1 día jue 22/07/21 vie 23/07/21 129

131 Transport 5 días jue 22/07/21 mié 28/07/21

132 Ascensors 5 días jue 22/07/21 mié 28/07/21

133 Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica de 0,63 m/s de velocitat, 3 parades, 

450 kg de càrreg...

5 días jue 22/07/21 mié 28/07/21 53

134 Senyalització i equipament 4,1 días mar 29/06/21 lun 05/07/21

135 Aparells sanitaris 2 días mar 29/06/21 mié 30/06/21 103

136 Rentamans 1 día mar 29/06/21 mar 29/06/21

137 Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma bàsica, color blanc, de 520x410 

mm, i desguàs, ac...

1 día mar 29/06/21 mar 29/06/21

138 Vàters 1 día mié 30/06/21 mié 30/06/21

139 Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb 

seient i tapa laca...

1 día mié 30/06/21 mié 30/06/21 137

140 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques 1,5 días jue 01/07/21 vie 02/07/21

141 Seients, barres de recolzament i passamans 0,5 días jue 01/07/21 jue 01/07/21

142 Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 

col·locada en ...

0,5 días jue 01/07/21 jue 01/07/21 139

143 Lavabos 0,5 días jue 01/07/21 jue 01/07/21

144 Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 680x580 mm, equipat 

amb aixeta de monoc...

0,5 días jue 01/07/21 jue 01/07/21 142

145 Vàters 0,5 días vie 02/07/21 vie 02/07/21

146 Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient 

elevat i fixació ...

0,5 días vie 02/07/21 vie 02/07/21 144

147 Banys 0,3 días vie 02/07/21 vie 02/07/21

148 Accessoris 0,1 días vie 02/07/21 vie 02/07/21

149 Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 

304 amb acabat ...

0,1 días vie 02/07/21 vie 02/07/21 146

150 Secadors de mans 0,1 días vie 02/07/21 vie 02/07/21

151 Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer 

inoxidable, amb inter...

0,1 días vie 02/07/21 vie 02/07/21 149

152 Dosificadors de sabó 0,1 días vie 02/07/21 vie 02/07/21

153 Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, 

carcassa d'acer i...

0,1 días vie 02/07/21 vie 02/07/21 151

154 Aixeteries 0,6 días vie 02/07/21 lun 05/07/21

155 Per a lavabos 0,4 días vie 02/07/21 vie 02/07/21

156 Aixeteria temporitzada, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb 

temps de flux de ...

0,2 días vie 02/07/21 vie 02/07/21 140

157 Aixeteria temporitzada, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb 

temps de flux de ...

0,2 días vie 02/07/21 vie 02/07/21 156

158 Per a vàters 0,2 días vie 02/07/21 lun 05/07/21

159 Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada por fluxor per a vàter, de llautó

cromat, amb...

0,2 días vie 02/07/21 lun 05/07/21 157

160 Gestió de residus 1 día lun 05/07/21 mar 06/07/21 154

161 Gestió de residus inertes 1 día lun 05/07/21 mar 06/07/21

162 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 1 día lun 05/07/21 mar 06/07/21

163 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense 

classificar de residus...

1 día lun 05/07/21 mar 06/07/21

164 Control de qualitat i assaigs 0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21 11

165 Acústica 0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21

166 Soroll aeri i d'impacte 0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21

167 Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll 

aeri: 2 en sepa...

0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21

168 Proves de servei 0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21

169 Conjunt de proves i assajos 0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21

170 Conjunt de proves i assajos 0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21

171 Conjunt de proves i assajos de les instal·lacions 0,5 días jue 29/07/21 jue 29/07/21
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G. CÀLCULS ELÈCTRICS 

 
 

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAULA DE CÀLCULS ELÈCTRICS
segons norma UNE-HD 60364-5-52

CGP

Destino de la línea P instalada (kW) % simult % dimens P simult ( kW ) P cálculo ( kW ) Un (V) cos j Conexión In (A) Sistema instalación L (m) coef reducc I máx (A) carga (%) PARCIAL (V) TOTAL (V) TOTAL (%) Zcc(ohms) Icc (kA)

CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 53,91                 79% 79% 42,78               42,78               400         0,95 III+N 65,00          XLPE 1.000 V Cu unipolares 3 ( 1 x 16 ) + 1 x 16 enterrado bajo tubo 2,00           1,00           75           87% 0,24            0,24        0,06        0,04         9,47      
TOTAL CGP 53,91                 42,78              

CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA

Destino de la línea P instalada (kW) % simult % dimens P simult ( kW ) P cálculo ( kW ) Un (V) cos j Conexión In (A) Sistema instalación L (m) coef reducc I máx (A) carga (%) PARCIAL (V) TOTAL (V) TOTAL (%) Zcc(ohms) Icc (kA)

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 53,91                 79% 79% 42,78               42,78               400         0,95 III+N 65,00          XLPE 1.000 V Cu unipolares 3 ( 1 x 16 ) + 1 x 16 enterrado bajo tubo 38,00         1,00           75           87% 4,54            4,77        1,19        0,04         9,00      
TOTAL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 53,91                 42,78              

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

Destino de la línea P instalada (kW) % simult % dimens P simult ( kW ) P cálculo ( kW ) Un (V) cos j Conexión In (A) Sistema instalación L (m) coef reducc I máx (A) carga (%) PARCIAL (V) TOTAL (V) TOTAL (%) Zcc(ohms) Icc (kA)

BATERÍA AUTOMÀTICA DE CONDENSADORS 26,00                 100% 140% 26,00               36,40               400         0,92 III 57,11          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 4 ( 1 x 16,0 ) sobre bandeja perforada 5,00           1,00           91           63% 0,51            5,28        1,32        0,05         7,99      
ASCENSOR 4,00                   85% 100% 3,40                 4,00                 400         0,92 III+N 6,28            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 20,00         0,70           20           32% 1,43            6,20        1,55        0,19         2,14      
UNITAT EXTERIOR VRV 4,70                   85% 100% 4,00                 4,70                 400         0,92 III+N 7,37            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 30,00         0,70           20           38% 2,52            7,29        1,82        0,26         1,55      
UNITATS INTERIORS VRV 0,21                   100% 125% 0,21                 0,26                 230         0,80 I+N 1,43            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 23,00         0,70           20           7% 0,38            5,15        2,24        0,21         1,10      
UNITAT EXTERIOR ZONA POLIVALENT 9,17                   85% 100% 7,79                 9,17                 400         0,92 III+N 14,39          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 4,0 ) sobre bandeja perforada 30,00         0,70           27           54% 3,07            7,84        1,96        0,18         2,24      
UNITATS INTERIORS ZONA POLIVALENT 0,50                   100% 125% 0,50                 0,63                 230         0,80 I+N 3,40            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 20,00         0,70           20           17% 0,78            5,55        2,41        0,19         1,23      
RECUPERADOR DE CALOR 2,30                   100% 100% 2,30                 2,30                 400         0,92 III+N 3,61            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 40,00         0,70           20           18% 1,64            6,42        1,60        0,33         1,21      
QUADRE BOX D'ASSAIG 1 4,20                   100% 100% 4,20                 4,20                 400         0,92 III+N 6,59            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 4,0 ) sobre bandeja perforada 24,00         0,70           27           25% 1,12            5,90        1,47        0,15         2,64      
QUADRE BOX D'ASSAIG 2 4,20                   100% 100% 4,20                 4,20                 400         0,92 III+N 6,59            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 4,0 ) sobre bandeja perforada 20,00         0,70           27           25% 0,94            5,71        1,43        0,13         2,99      
QUADRE BOX D'ASSAIG 3 4,20                   100% 100% 4,20                 4,20                 400         0,92 III+N 6,59            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 4,0 ) sobre bandeja perforada 16,00         0,70           27           25% 0,75            5,52        1,38        0,12         3,45      
QUADRE BOX D'ASSAIG 4 4,20                   100% 100% 4,20                 4,20                 400         0,92 III+N 6,59            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 4,0 ) sobre bandeja perforada 22,00         0,70           27           25% 1,03            5,81        1,45        0,14         2,80      
PRESES DE CORRENT SALA 5 2,80                   50% 100% 1,40                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 32,00         0,70           20           68% 5,57            10,34      4,50        0,27         0,84      
PRESES PASSADÍS / SALA MÀQUINES 2,80                   25% 100% 0,70                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 29,00         0,70           20           68% 5,04            9,82        4,27        0,25         0,91      
PRESES DE CORRENT WC / EIXUGAMANS 2,80                   25% 100% 0,70                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 20,00         0,70           20           68% 3,48            8,25        3,59        0,19         1,23      
PRESES ZONA POLIVALENT 1 2,80                   50% 100% 1,40                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 3,00           0,70           20           68% 0,52            5,30        2,30        0,07         3,49      
PRESES ZONA POLIVALENT 2 2,80                   50% 100% 1,40                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 2,5 ) sobre bandeja perforada 20,00         0,70           20           68% 3,48            8,25        3,59        0,19         1,23      
ENLLUMENAT SALES 1-5 0,55                   100% 100% 0,55                 0,55                 230         0,90 I+N 2,66            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 32,00         0,70           14           19% 1,82            6,60        2,87        0,43         0,54      
ENLLUMENAT PASSADÍS - SALA MÀQUINES 0,44                   90% 100% 0,40                 0,44                 230         0,90 I+N 2,13            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 30,00         0,70           14           15% 1,37            6,14        2,67        0,40         0,57      
ENLLUMENAT EMERGENCIA PLANTA PRIMERA 0,09                   100% 100% 0,09                 0,09                 230         0,90 I+N 0,43            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 30,00         0,70           14           3% 0,28            5,05        2,20        0,40         0,57      
ENLLUMENAT WC 0,11                   100% 100% 0,11                 0,11                 230         0,90 I+N 0,53            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 16,00         0,70           14           4% 0,18            4,96        2,16        0,23         0,98      
ENLLUMENAT ZONA POLIVALENT 1 0,29                   100% 100% 0,29                 0,29                 230         0,90 I+N 1,40            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 30,00         0,70           14           10% 0,90            5,67        2,47        0,40         0,57      
ENLLUMENAT ZONA POLIVALENT 2 0,29                   100% 100% 0,29                 0,29                 230         0,90 I+N 1,40            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 25,00         0,70           14           10% 0,75            5,52        2,40        0,34         0,67      
ENLLUMENAT ZONA POLIVALENT 3 0,29                   100% 100% 0,29                 0,29                 230         0,90 I+N 1,40            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 21,00         0,70           14           10% 0,63            5,40        2,35        0,29         0,78      
ENLLUMENAT EMERGENCIA PLANTA BAIXA 0,17                   100% 100% 0,17                 0,17                 230         0,90 I+N 0,82            XLPE 1.000 V Cu multiconductor 3 ( 1 x 1,5 ) sobre bandeja perforada 27,00         0,70           14           6% 0,48            5,25        2,28        0,37         0,63      
TOTAL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 53,91                 42,78              

QUADRE TIPUS BOX D'ASSAIG

Destino de la línea P instalada (kW) % simult % dimens P simult ( kW ) P cálculo ( kW ) Un (V) cos j Conexión In (A) Sistema instalación L (m) coef reducc I máx (A) carga (%) PARCIAL (V) TOTAL (V) TOTAL (%) Zcc(ohms) Icc (kA)
PRESES DE CORRENT 1 2,80                   50% 100% 1,40                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 2 ( 1 x 2,5 ) bajo tubo empotrado en obra o superfície 10,00         1,00           24           55% 1,74            7,64        3,32        0,22         1,03      
PRESES DE CORRENT 2 2,80                   50% 100% 1,40                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 2,5 ) bajo tubo empotrado en obra o superfície 15,00         1,00           24           55% 2,61            8,51        3,70        0,26         0,89      
PRESES DE CORRENT 3 2,80                   50% 100% 1,40                 2,80                 230         0,92 I+N 13,23          XLPE 1.000 V Cu multiconductor 5 ( 1 x 2,5 ) bajo tubo empotrado en obra o superfície 20,00         1,00           24           55% 3,48            9,38        4,08        0,29         0,78      
TOTAL QUADRE TIPUS BOX D'ASSAIG 8,40                   4,20                

caída de tensión
Cable tipo Sección (mm2)

caída de tensión
Cable tipo Sección (mm2)

caída de tensión
Cable tipo Sección (mm2)

caída de tensión
Cable tipo Sección (mm2)
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1. ENLLUMENAT INTERIOR 
RECINTE 

  

Referència: WC Minus (Lavabo de planta) Planta: Planta BaixA 

Superfície: 4.6 m² Alçada lliure: 2.96 m Volum: 13.7 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.42  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 
Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 1068 49 100  1 x 22.0 

    Total = 22.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 103.47 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 137.52 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.40 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.75 W/m² 

Factor d'uniformitat: 75.24  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (103.47 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 43) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.84 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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RECINTE 

  

Referència: WC 1.1 (Lavabo de planta) Planta: Planta BaixA 

Superfície: 2.6 m² Alçada lliure: 2.96 m Volum: 7.6 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.29  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 
Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 1068 49 100  1 x 22.0 

    Total = 22.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 156.91 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 176.57 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 4.80 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 8.61 W/m² 

Factor d'uniformitat: 88.87  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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 Il·luminància mínima (156.91 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 41) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.84 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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RECINTE 

  

Referència: WC 1 (Lavabo de planta) Planta: Planta BaixA 

Superfície: 5.8 m² Alçada lliure: 2.96 m Volum: 17.1 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.47  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 
Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 1068 49 100  1 x 22.0 

    Total = 22.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 89.94 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 126.74 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.00 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 3.81 W/m² 

Factor d'uniformitat: 70.97  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (89.94 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 45) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries 
 

  

 



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.84 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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RECINTE 

  

Referència: WC 2 (Lavabo de planta) Planta: Planta BaixA 

Superfície: 5.1 m² Alçada lliure: 2.96 m Volum: 15.0 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.43  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 
Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 1068 49 100  1 x 22.0 

    Total = 22.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 118.99 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 144.87 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.90 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.34 W/m² 

Factor d'uniformitat: 82.13  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (118.99 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 47) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 

 
 

 

Pàgina 12 

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.84 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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RECINTE 

  

Referència: WC 2.1 (Lavabo de planta) Planta: Planta BaixA 

Superfície: 2.8 m² Alçada lliure: 2.96 m Volum: 8.2 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.30  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 
Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 1068 49 100  1 x 22.0 

    Total = 22.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 154.68 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 173.42 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 4.50 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 7.95 W/m² 

Factor d'uniformitat: 89.20  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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 Il·luminància mínima (154.68 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 43) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.56 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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RECINTE 

  

Referència: Recibidor (Zona de circulació) Planta: Planta BaixA 

Superfície: 148.7 m² Alçada lliure: 3.04 m Volum: 452.5 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.67  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 
Lluminària, de 597x29x27 mm, per 
a 18 led de 1 W 1068 49 100  1 x 22.0 

2 13 
Lluminària, de 1188x29x27 mm, 
per a 36 led de 1 W 2136 4 100  13 x 44.0 

3 3 
Aplic de pared, de 402x130x400 
mm, per a 1 làmpada fluorescent 
TC-L de 24 W 

1800 18 72  3 x 34.0 

4 3 

Lluminària suspesa tipus 
Downlight, de 320 mm de diàmetre 
i 355 mm d'altura, per a làmpada 
fluorescent triple TC-TEL de 57 W, 
model Miniyes 1x57W TC-TEL 
Reflector "LAMP" 

4300 25 86  3 x 57.0 

    Total = 867.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 124.90 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 258.18 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 26.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.20 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.83 W/m² 

Factor d'uniformitat: 48.38  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Posició dels valors pèssims calculats  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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 Il·luminància mínima (124.90 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 26.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 209) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 70.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Nº Quantitat Descripció 

2 7 Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.92 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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RECINTE 

  

Referència: Box 1 (Aula de música) Planta: Planta 1 

Superfície: 11.6 m² Alçada lliure: 3.12 m Volum: 36.1 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.96  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

2 2 
Lluminària, de 1188x29x27 mm, 
per a 36 led de 1 W 2136 24 100  2 x 44.0 

    Total = 88.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 235.20 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 459.56 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 27.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 7.61 W/m² 

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Factor d'uniformitat: 51.18  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (235.20 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 27.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 68) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.15 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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RECINTE 

  

Referència: Box 2 (Aula de música) Planta: Planta 1 

Superfície: 19.3 m² Alçada lliure: 3.12 m Volum: 60.3 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.19  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

2 3 
Lluminària, de 1188x29x27 
mm, per a 36 led de 1 W 2136 16 100  3 x 44.0 

    Total = 132.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 183.11 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 455.28 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 27.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.40 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 6.83 W/m² 



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  

 

 

Pàgina 25 

Factor d'uniformitat: 40.22  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (183.11 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 27.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 115) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.15 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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RECINTE 

  

Referència: Box 3 (Aula de música) Planta: Planta 1 

Superfície: 15.0 m² Alçada lliure: 3.12 m Volum: 46.9 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.05  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 5 Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 

1068 10 100  5 x 22.0 

    Total = 110.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 183.59 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 363.83 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 25.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.00 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 7.31 W/m² 

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Factor d'uniformitat: 50.46  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (183.59 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 25.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 94) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.15 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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RECINTE 

  

Referència: Box 4 (Aula de música) Planta: Planta 1 

Superfície: 11.9 m² Alçada lliure: 3.12 m Volum: 37.1 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.01  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 2 
Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 1068 24 100  2 x 22.0 

2 1 Lluminària, de 1188x29x27 mm, 
per a 36 led de 1 W 

2136 49 100  1 x 44.0 

    Total = 88.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 168.35 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 375.90 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 27.00  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.90 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 7.40 W/m² 

Factor d'uniformitat: 44.78  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (168.35 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 27.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 78) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.15 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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RECINTE 

  

Referència: Box 5 (Aula de música) Planta: Planta 1 

Superfície: 16.1 m² Alçada lliure: 3.12 m Volum: 50.2 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.20  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

2 3 
Lluminària, de 1188x29x27 
mm, per a 36 led de 1 W 2136 16 100  3 x 44.0 

    Total = 132.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 176.61 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 438.23 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 25.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.80 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 8.21 W/m² 

Factor d'uniformitat: 40.30  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (176.61 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 25.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 99) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.15 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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RECINTE 

  

Referència: Zona de Paso (Zona de circulació) Planta: Planta 1 

Superfície: 73.7 m² Alçada lliure: 3.13 m Volum: 230.9 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.55  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

2 9 Lluminària, de 1188x29x27 
mm, per a 36 led de 1 W 

2136 5 100  9 x 44.0 

    Total = 396.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 106.61 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 248.06 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 29.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.30 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.38 W/m² 

Factor d'uniformitat: 42.98  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Posició dels valors pèssims calculats  

  

 
  

 Il·luminància mínima (106.61 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 29.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 281) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries 
 

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 3 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.23 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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RECINTE 

  

Referència: Recibidor 2 (Zona de circulació) Planta: Planta 1 

Superfície: 33.1 m² Alçada lliure: 3.23 m Volum: 106.7 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.97  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

2 9 Lluminària, de 1188x29x27 
mm, per a 36 led de 1 W 

2136 5 100  9 x 44.0 

    Total = 396.0 W 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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Nº Quantitat Descripció 

1 3 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.27 m 
 

  

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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RECINTE 

  

Referència: Sala de Máquinas (Sala de màquines) Planta: Planta 1 

Superfície: 8.0 m² Alçada lliure: 3.12 m Volum: 25.0 m³ 
 

  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.80  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4 
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 
Flux lluminós 

total 
(lm) 

Eficiència 
(lm/W) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 2 
Lluminària, de 597x29x27 mm, 
per a 18 led de 1 W 1068 24 100  2 x 22.0 

    Total = 44.0 W 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 213.39 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 334.21 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 27.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.49 W/m² 

Factor d'uniformitat: 63.85  % 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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 Il·luminància mínima (213.39 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 27.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 82) 
 

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
 

  

Disposició de les lluminàries  

  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens 
 

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.23 m 
 

  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  
 

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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2. CORBES FOTOMÈTRIQUES 
TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat normal) 
 

  

  

Tipus 1 

Lluminària, de 597x29x27 mm, per a 18 led de 1 W (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 
15) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 
  

 

  

  

Tipus 2 

Lluminària, de 1188x29x27 mm, per a 36 led de 1 W (Nombre total de lluminàries utilitzades en el 
projecte: 31) 

  

Corbes fotomètriques 



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 
  

 

  

  

Tipus 3 

Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W (Nombre total de 
lluminàries utilitzades en el projecte: 3) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 
  

 

  

  

Tipus 4 

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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Lluminària suspesa tipus Downlight, de 320 mm de diàmetre i 355 mm d'altura, per a làmpada fluorescent 
triple TC-TEL de 57 W, model Miniyes 1x57W TC-TEL Reflector "LAMP" (Nombre total de lluminàries 
utilitzades en el projecte: 3) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 
  

 

  

  



 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 
16/02/21  
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TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat d'emergència) 
 

  

  

Tipus 1 

Lluminària d'emergència, amb led de 2 W, flux lluminós 118 lúmens (Nombre total de lluminàries 
utilitzades en el projecte: 14) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 
  

 

  

  

Tipus 2 

Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens (Nombre total de lluminàries 
utilitzades en el projecte: 7) 

  

Corbes fotomètriques 

 
Annexe de càlcul: Il·luminació   

Instal·lacions per a Centre Tallers de Música Data: 16/02/21 
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PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 
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G. PLÀNOLS 

 
 

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   
 


