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MEMÒRIA DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE L’ALBERG DE SANT PERE 
 
1 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE MODIFICAT 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, mitjançant Resolució número 5400, de data 28 de juny 
de 2016, va aprovar inicialment el Projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere. El document va ser 
aprovat definitivament pel tinent d’alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, el passat dia 16 d’agost de 
2016 en la resolució número 6425. 

En data 22 de juliol de 2016, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del 
contracte d’obres contingudes en el Projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere amb un pressupost de 
licitació de 296.238,25 € (IVA exclòs). En aquest Plec es preveu la modificació del contracte en les 
condicions detallades en la clàusula 35.1. 

En data 4 d’agost de 2016, es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del 
contracte esmentat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en la mateixa data també es publica en el 
perfil del contractant.  

El 26 d’octubre de 2016 s’adjudica a l’empresa BALDÓ ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL el contracte 
d’obres definides en l’esmentat projecte, per un import de 247.959,57 € (IVA exclòs), i respecte el pressupost 
amb modificacions previstes 91.433,58 € (IVA exclòs), que en ambdós casos representa una baixa d’un 
16,29%. 

El dia 1 de desembre 2016 es signa l’acta de comprovació de replanteig. 

Durant la redacció del projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere, es va realitzar una reunió en data 3 
de maig del 2016 amb Bombers de la Generalitat concretament amb el Sr. Carlos de Pablos Mombiela  Cap 
de la Unitat de Prevenció (Regió d'Emergències Metropolitana Nord) per tal d’exposar la casuística de l’edifici 
de l’antic Ajuntament de Sant Pere i escoles municipals:. L’edifici era el resultat d’una sèrie d’intervencions 
amb escoles taller de FOMENT, coberta i altell nou...destinades a la creació d’un nou alberg, projecte de 
l’any 2006. Aquestes obres no es van arribar a acabar mai, per altra banda a l’edifici li correspon la fitxa P-10 
del catàleg d’edificis d’interès històric artístic del terme de Terrassa. 
 
A partir d’aquella reunió es van reflectir una sèrie de mesures indicades per bombers en el projecte aprovat. 
El projecte es va enviar amb data 27 de maig del 2016 a bombers, expedient TDMA 19/2016, perquè 
s’informés. 
 
En data 4 de novembre de 2016 vam rebre una trucada telefònica del Sr. Carlos de Pablos Mombiela en la 
que ens comentava que una vegada revisat tot el projecte considerava que calia fer una sèrie de millores per 
tal d’augmentar la seguretat en cas d’incendi. En data 7 de novembre de 2016 ens reunim de nou amb el Sr. 
De Pablos per recollir les esmenes que s’havien de fer al projecte. 
 
En data 29 de novembre de 2016 s’envia de nou les modificacions i millores del Projecte de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis de l'alberg, expedient SIBO 27/2016 i en data 14 de desembre es rep informe 
favorable signat pel Sr. Carlos de Pablos Mombiela  Cap de la Unitat de Prevenció (Regió d'Emergències 
Metropolitana Nord). 

L’objecte del Projecte modificat del projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere és la descripció i 
valoració dels treballs necessaris per a incorporar les modificacions i millores sol·licitades per bombers i així 
reunir les condicions de seguretat contra incendis que determina la reglamentació d’aplicació.  
 
El cost que suposa les modificacions i millores del Projecte de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de 
l'alberg fan necessària la redacció d’un projecte modificat del Projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant 
Pere. Aquestes modificacions poden considerar-se incorporades en la clàusula 35.1 del plec de clàusules 
administratives particulars, com a modificació prevista de conformitat amb l’article 106 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic 
 
El projecte forma part de les inversions finançerament sostenibles. 

 
 
2 DADES GENERALS 
 
2.1 EMPLAÇAMENT 
 
El projecte modificat del projecte de l’alberg de Sant Pere està situat a l’edifici de l’antic Ajuntament de Sant Pere i 
escoles Municipals: carrer Major de Sant Pere 20 i carrer de l’alcalde Parellada 2 i 4 de Terrassa. 
 
AGENTS DEL PROJECTE 
 
Promotor Ajuntament de Terrassa 
Autors del projecte executiu, de l’estudi de 
seguretat i Salut i de l’estudi de gestió de 
residus 

Maria Jose Martínez Vivo. Arquitecta 
Ramon Vidal Vila, Arquitecte tècnic 
Servei de Projectes i Obres 

Autor del Projecte executiu de les 
instal·lacions de BT, Clima, gas, 
contraincendis I finalització de les 
instal·lacions existents, Projecte Bombers, 
Projecte BIES, Direcció d’obra i 
legalitzacions.  

Josep Planas, enginyer tècnic industrial 
Col·legiat nº 19.601 

Calculista estructura Jorge Torres Marín,  
Arquitecte consultor de estructures 
Col·legiat nº25.915-2 

 
A l’edifici correspon a la fitxa P-10 del catàleg d’edificis d’interès històric artístic del terme de Terrassa, i l’àmbit de 
protecció és: 

A l’exterior: 
 
− Volum general edificat. 
− Façana al carrer, formalització i ornamentació. 
− Coberta: forma i materials. 
− Pati posterior. 
−  
A l’interior: 
 

− Estructura funcional del vestíbul accés de PB i escala principal del cos en xamfrà. 
 
La classificació urbanística que li correspon a aquest emplaçament és E.10, sistema d’equipaments comunitaris 
 
2.2 ANTECEDENTS HISTÒRICS 

 
L’edifici de l’antic Ajuntament de Sant Pere fou inaugurat al maig del 1897 i es pressuposa obra de Juli Batllevell. A 
partir de l’annexió de l’antic poble de Sant Pere a Terrassa al 1904, ha acollit dependències municipals, un col·legi 
públic, una biblioteca, un arxiu fotogràfic i diverses entitats. 
 
L’edifici està compost de 2 parts. El que és pròpiament l’edifici de l’antic Ajuntament que és un edifici en mitgera de 
planta baixa i dos pisos que fa cantonada i un edifici annex al carrer Alcalde Parellada que corresponia a les escoles 
municipals, de planta baixa i pis amb soterrani, que estava dividit en 2 parts, amb els seus corresponents accessos 
diferenciats per sexes. 
 
L’edifici està compost de 2 parts. El que és pròpiament l’edifici de l’antic Ajuntament que és un edifici en mitgera de 
planta baixa i dos pisos que fa cantonada i un edifici annex al carrer Alcalde Parellada que corresponia a les escoles 
municipals, de planta baixa i pis amb soterrani, que estava dividit en 2 parts, amb els seus corresponents accessos 
diferenciats per sexes. 
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Escoles municipals. Alcalde Parellada 2. 

 
Entre els anys 1959 i el 1997 l’edifici de l’antic ajuntament va ser la seu de la biblioteca Salvador Cardús.  
Des dels anys 80 s’hi va instal·lar la seu de l’AV de l'antic barri de Sant Pere en diferents ubicacions de 
l’edifici. 

 
L’agrupament escolta Mossèn Homs (fusionat a l’any 2002 com a l’agrupament escolta i guia del torrent de 
les bruixes AETB ) van passar a ocupar diferents estàncies de l’antic ajuntament de Sant Pere des de l’any 
2001. 
 
Amb expedient COAP 21/02-COAD 15/05 es van realitzar les obres de consolidació de l’antic Ajuntament de 
Sant Pere ( Obres consistents en restauració de façana, substitució de forjats afectats per tèrmits). 
 
Amb expedient RPOB 36/05 es va iniciar l’estudi per encabir un alberg municipal a l’edifici, preveient la 
formació d’un altell a la planta primera de les escoles donada l’alçada d’aquesta planta. 
 
Amb expedient COAP11/07 -COAD 40/06 es van realitzar les obres corresponents a la reconstrucció de la 
coberta i formació d’altell de la zona de les antigues Escoles Municipals. 
 
Les Escoles Taller de FOMENT van executar les obres d’acondicionament de l’edifici com alberg, sala 
d’artesania, seu de l’AV de l’antic poble de Sant Pere i seu de l’Agrupament escolta Torrent de les Bruixes 
durant els cursos 2006-2007 i 2008-2010.  
 
A l’any 2007 es va contractar la protecció de l’estructura metàl·lica al foc EF-90 i el sorrejat de les voltes del 
soterrani. 
 
A l’any 2007 es van instal·lar - en situació precària ( sense calefacció, ni funcionament del sistema 
contraincendis...) i en l’edifici encara en obres per les escoles taller de FOMENT- l'AV de l’antic barri de Sant 
Pere i l’Agrupament Escolta Torrent de les Bruixes. 
 
A l’any 2010 s’urbanitza la plaça de la Font del Comú, projecte de RGA arquitectes. 
 
En data 5 d’agost de 2014 es va aprovar el projecte per a la millora de les condicions de seguretat, 
accessibilitat i confort de l’edifici de l’antic ajuntament de Sant Pere, en data 3 de novembre de 2014 es van 
iniciar les obres del projecte expedient ECAO 04773/14 i en data 11 de juliol de 2015 es van recepcionar. 
Aquestes obres van consistir en la millora de les condicions en cas d’incendi, donar accessibilitat a la planta 
baixa en la zona de les escoles, fer funcionar mitjançant una caldera dimensionada pels espais en ús la 
calefacció i la legalització de la instal·lació elèctrica.  
 
En data 16 d’agost de 2016 es va aprovar definitivament el Projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere, 
en data 26 d’octubre de 2016 s’adjudica a l’empresa BALDÓ ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL el 
contracte d’obres definides en l’esmentat projecte i en data 1 de desembre es va signar l’acta de 
comprovació de replanteig. 
 

En l’actualitat s’està executant les obres del Projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere. 
 
3 ESTAT ACTUAL. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
3.1.1 Usos: 
 
En l’actualitat l’edifici està en obres i no es realitza cap activitat en el seu interior. Tan sols resta material i mobiliari de 
les dos entitats que l’ocupen habitualment. 
 
Tal i com s’ha fet esment, l’edifici en l’actualitat només està ocupat per l’AV de l’antic poble de Sant Pere i per 
l’agrupament Escolta Torrent de les Bruixes. La resta de l’edifici que en projecte estava destinat a alberg està en 
desús. 
 
L’AV de l’antic poble de Sant Pere ocupa les dependències assignades pel projecte en planta baixa i donat que la sala 
d’artesania estava en desús va ser ocupada. Per altra banda arrel les obres realitzades al 2015, el lavabo de planta 
baixa amb accés des del pati i el que en principi era previst com a infermeria van entrar en contacte amb la sala 
polivalent. L’AV va ocupar la infermeria com a magatzem. 
 
L’agrupament escolta del Torrent de les Bruixes ocupa el soterrani i part de la planta baixa de les escoles. 
 
3.1.2 L’edifici: 
 
L’edifici de l’antic ajuntament de Sant Pere i escoles municipals és de composició modernista simple i unitària, que 
presenta discrets detalls ornamentals sobre les finestres que tenen un lleuger toc arrodonit i en els ampits, cornises i 
sòcol. L’edifici de la cantonada destaca pel seu tractament i major alçada. Aquest cos te una balconada en el carrer 
major de Sant Pere amb reixes de ferro forjat i al nivell del segon pis a la cantonada hi ha l’escut en relleu de l’antic 
poble de Sant Pere amb el símbol papal. 
 

 
Façana carrer Alcalde Parellada  

 
Façana carrer Major de Sant Pere 

 
L’edifici està construït amb façanes de maó de pam i mig, en alguns indrets combinat amb mamposteria, acabats amb 
un arrebossat de calç. A l’interior hi ha parets de maó de càrrega. 
En origen els forjats i l’estructura de la coberta eren de fusta però degut a la presència de tèrmits els forjats es van 
substituir a l’any 2002 per forjats de biguetes de formigó amb revoltons ceràmics. 
La coberta és a 3 aigües en l’edifici cantoner i a dos aigües en l’edifici de les escoles. Aquesta també va ser 
substituïda per encavallades metàl·liques, panells sandwitch teznocuber, onduline i teules àrabs ceràmiques noves i 
recuperades  a l’any 2006.  
 
Durant l’obra de la nova coberta es va realitzar una planta altell realitzada amb perfil de xapa col·laborant per tal de ser 
aprofitat com a part de l’altell, es va realitzar la caixa de l’ascensor interior i el fossat de l’ascensor exterior. 
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Totes les fusteries son de fusta amb vidres simples, i els tancament originals verticals interiors son de 
ceràmica. Els paviments son de rajola hidràulica en el vestíbul de la planta baixa i la resta de l’edifici és de 
terratzo en aquelles zones on es va intervenir a l’any 2002 i gres en les zones que va intervenir l’Escola 
Taller. 
 
Les obres de la nova distribució de l’interior de l’edifici van ser executades amb dos escoles taller els anys 
2006-2008 i 2008-2010. Aquestes no va ser enllestides en la seva totalitat i en aquell moment es va decidir 
no invertir en el futur alberg. 
 
L’escola taller estava formada per les següents disciplines que hi van intervenir:  
 

− Paleteria; Les divisions interiors estan executades en la seva gran majora amb parets tipus 
pladur, la majoria dels revestiments tenen com a suport aplacats també amb placa de pladur. Es 
van realitzar impermeabilitzacions en terres de banys, safareig i cuina, Van realitzar paviments, 
revestiments de cuines, safareig i banys, repàs de coberta en la vessant del carrer major de Sant 
Pere, reforços de façana, estintolaments i escala de connexió entre la planta primera i l’altell per 
la banda de les escoles... 

− Fusteria alumini: es van executar les finestres del pati interior i de la façana principal en 
soterrani. 

− Fusteria de fusta: Van executar el mobiliari que hi ha en l’actualitat i les portes de fusta. La resta 
de portes són RF-60, tot i que no es disposa de certificació. Algunes de les finestres existents es 
van executar de nou degut a al mal estat de conservació. 

− Electricitat: Es va executar les obres descrites en un projecte que va elaborar un enginyer al 
2006 basant-se en el projecte de l’alberg i les normatives vigents en el moment. Tot el cablejat 
col·locat es Afumex. Les tensions que es van calcular van ser seguint unes previsions donades 
en el moment del projecte. 

− Llauneria: Van executar igualment segons projecte la xarxa contraincendis, calefacció i aigua. 
− Pintura: Van restaurar passamans de les escales existents, pintura d’elements de forja, despintat 

i repintat de finestres... 
 

Es disposen de fotografies documentals del procés de construcció de l’obra. S’adjunten algunes d’elles als 
plànols de fotografies i en aquesta memòria. La resta podran estar a disposició d’aquelles persones que les 
requereixin per a la millor entesa de l’edifici. 

 

 
Paleteria:Realització de tancaments tipus pladur en 

zona escoltes planta baixa 
 

 
Electricitat: realització d’instal·lació elèctrica en zona 

menjador planta primera 

 
Fusteria: col·locació de porta corredera entre 

menjador i sala polivalent planta primera 

 
Llauneria: instal·lació d’aparells sanitaris en lavabos 

alberg 
 

 

 
Fusteria d’alumini: col·locació de finestra escala 

antic ajuntament de Sant Pere 

 

 
Pintura: formació de fals sostres planta sotacoberta 

 
 
Les obres corresponents al nou alberg no es van acabar mancant: el cobriment del pati interior, la instal·lació des dos 
ascensors i la urbanització per arribar al nivell de la planta  baixa del pati i finalitzar la instal·lació de calefacció, gas, 
electricitat, aigua i BIES. Donat que el conjunt no estava enllestit no es van realitzar l’ampliació de potència elèctrica 
necessària tampoc la contractació del gas, ni la nova escomesa per les BIES ni l’aigua, ni les legalitzacions 
necessàries. 
 
A l’any 2010 es va realitzar la urbanització de la plaça de la font del comú. Aquesta urbanització va convertir el carrer 
Alcalde Parellada en part de la plaça. Les obres executades han provocat que les aigües superficials de la plaça 
discorrin per la façana de l’antic ajuntament provocant humitats en la façana i interior. 
 
L’any 2015, donat que no hi havia previsió d’acabament de les obre ni inversions per a aquest edifici es van realitzar 
unes obres per tal de millorar la seguretat en cas d’incendi i dotar a les entitats que hi estaven instal·lades de 
calefacció. També es van tapiar els dos espais destinats pels ascensors per evitar accidents. Les obres van ser de 
mínims i van consistir en la pavimentació del pati i en l’obertura d’un recorregut d’evacuació a través de la sala 
polivalent cap el pati, també es va instal·lar una nova caldera amb la seva corresponent escomesa i es van posar al 
dia les instal·lacions de detecció d’incendis i es va efectuar la legalització de l’edifici. 
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Pati accés de la plaça 

 
 

Pati vist part interior 
 
 
4 OBJECTE DE LES OBRES 
 
4.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és la modificació del Projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere. Aquest 
projecte consistia en l’acabament de les obres necessàries per posar en funcionament l’alberg de joventut en 
l’edifici. La modificació del projecte original incorpora la descripció i valoració dels treballs necessaris per a 
incorporar les esmenes sol·licitades per bombers i així reunir les condicions de seguretat contra incendis que 
determina la reglamentació d’aplicació. 
 
Les obres a realitzar es poden subdividir en dos parts: 
 
4.1.1 Instal·lacions i legalitzacions necessàries p er posar en funcionament l’activitat de l’alberg: 
 

− Projecte executiu d’instal·lació d’enllaç d’escomesa de sistema de BIES, senyalització de vies 
d’evacuació i instal·lacions complementaries contra incendis, incorporant les modificacions i 
millores sol·licitades per bombers en data novembre de 2016. 

− Projecte executiu per ampliar la instal·lació de gas i nova caldera. 
− Projecte executiu per a la renovació d’aire segons el RD 1027/2007 que aprova el RITE, 

modificació de la climatització, del sistema alternatiu a la captació solar i compliment normatiu 
del RITE de les instal·lacions existents, justificació d’emissions de CO2 segons CTE-CB-HE, etc. 

− Revisió del compliment normatiu actual de la resta d’instal·lacions existents (sistemes anti-
legionel·losis, compliment D 140/2003, etc.), redacció de les partides i plànols per fer les 
esmenes necessàries. 

− Projecte executiu de baixa tensió que inclogui l’ampliació de potència de les modificacions de les 
instal·lacions. 

− Adequació de l’edifici al CTE-SUA. 
− Projecte de legalització de l’ampliació elèctrica 
− Projecte de legalització de la instal·lació de gas de tot l’edifici 
− Projecte de legalització del RITE en totes les instal·lacions de l’edifici. 
 

4.1.2 Obres d’acabament de l’equipament: 
 

− Tancament de part del pati per a efectuar accés i recepció.  
− Instal·lació d’un ascensor per donar accessibilitat a l’alberg. 
− Obres necessàries per a l’adequació al Decret 140/03 amb les seves modificacions. 
− Connexió del clavegueram a xarxa existent. 
− Obres necessàries de suport a les instal·lacions i proteccions contraincendis. 

− Obres necessaries per fer compliment les modificacions i millores sol·licitades per bombers. 
 

Aquestes modificacions es realitzen seguint els criteris generals de la proposta consensuada al 2005 i millorant les 
condicions de seguretat i normatives adequades en el moment actual. 
 
4.2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
4.2.1 Nova escomesa BIES:, senyalització de vies d’ evacuació i instal·lacions complementaries 

contraincendis. 
 
La majoria de les instal·lacions contraincendis van ser executades per l’escola taller.  
 
La posició de les BIES es va realitzar segons projecte d’enginyeria del 2006 i donat que en l’actuació que portem a 
terme no preveu el cobriment total de pati, una de les BIES ha hagut de ser recol·locada.  
 
En el present projecte està inclosa l’escomesa de les mateixes. La senyalització de les vies d’evacuació ha estat 
modificada i adaptada a les obres que es realitzen amb aquest projecte.  
 
Per altra banda, s’han verificat les instal·lacions contraincendis: número i disposició de llums d’emergència, 
d’extintors...  
 
Les instal·lacions queden definides en els plànols, memòria i pressupost de l’enginyer i en el projecte de modificació i 
millores del Projecte de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de l'alberg. 
 
4.2.2 Projecte d’ampliació de la instal·lació de ga s i nova caldera. 
 
En les obres executades al 2015 es va fer una escomesa de gas i la instal·lació d’una caldera per donar servei a l’AV 
de l’antic poble de Sant Pere i l’agrupament escolta.  
 
L’escomesa es va realitzar per a donar servei tan sols a aquests dos usos que hi havien en funcionament en aquell 
moment.  
Amb l’acabament de l’edifici com a alberg s’ha de col·locar una caldera que doni servei a la part de l’alberg. Aquesta 
es col·locarà annexa a la ja existent.  
 
No obstant caldrà modificar el traçat del tub de gas per donar servei a les dos calderes i per modificar el traçat del 
mateix.  
 
En el projecte està inclosa la legalització d’aquesta instal·lació.  
 
Les instal·lacions queden definides en els plànols, memòria i pressupost de l’enginyer. 
 
4.2.3 Projecte executiu per a la renovació d’aire 
 
En el projecte s’inclou la instal·lació de renovació d’aire, segons RD 1027/2007 que aprova el RITE.  
 
Aquesta instal·lació implica l’obertura de sostres per a la col·locació dels conductes i dels nous recuperadors en totes 
les plantes de l’edifici.  
 
En el projecte està inclosa la legalització d’aquesta instal·lació.  
 
Les instal·lacions queden definides en els plànols, memòria i pressupost de l’enginyer. 
 
4.2.4 Sistema alternatiu a la captació solar 
 
Donat que l’edifici pertany al patrimoni històric artístic i te protegides les cobertes no es pot col·locar captadors solars.  
 
S’ha realitzat un sistema alternatiu amb màquines d’aerotèrmia que justifica l’estalvi energètic a la vegada que es 
justifiquen les emissions de CO2 segons CTE-CB-HE.  
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En el projecte està inclosa la legalització d’aquesta instal·lació.  
 
Les instal·lacions queden definides en els plànols, memòria i pressupost de l’enginyer. 
 
4.2.5 Revisió del compliment normatiu actual de la resta d’instal·lacions existents  
 
El present projecte incorpora les mesures requerides per fer compliment al Decret 352/2004, de 27 de juliol, 
pel qual s’estableixen les condicions higienico-saniàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi i 
establint un control i manteniment de les instal·lacions per al seu correcte funcionament.  
 
Per altra banda s’han incorporat aquelles disposicions que demana el compliment del D. 140/2003 i les seves 
posteriors actualitzacions.  
 
Les instal·lacions queden definides en els plànols, memòria i pressupost de l’enginyer. 
 
4.2.6 Projecte de baixa tensió que inclogui l’ampli ació de potència de les modificacions de les 

instal·lacions 
 
Amb les modificacions efectuades a l’edifici i la incorporació dels nous sistemes de renovació d’aire, 
aerotèrmia, l’ascensor... ha calgut realitzar una revisió de les instal·lacions executades i fer les modificacions 
necessàries per a adequar-les i garantir el correcte funcionament de tot l’edifici. 
 
Ha calgut fer suposicions dels elements que s’incorporaran a la cuina, ja que es desconeix en el moment de 
la redacció del projecte el funcionament de l’alberg.  
 
Als quadres elèctrics s’han incorporat unes línies per tal de donar servei a una sèrie d’equipament de cuina.  
 
Donat que potser alguns d’ells són prescindibles, s’ha realitzat una previsió d’augment de potència elèctrica 
que no contempla la totalitat d’aquest equipament.  
 
En el projecte està inclosa la legalització d’aquesta instal·lació.  
 
Les instal·lacions queden definides en els plànols, memòria i pressupost de l’enginyer. 
 
4.2.7 Adequació de l’edifici al CTE-DB-SUA 
 
S’ha realitzat la verificació del compliment del CTE-DB-SUA.  
 
En les parts d’obra que suposen una modificació molt considerable no han estat modificades ( l’edifici va ser 
redactat amb el Codi d’Accessibilitat de Catalunya) .  
 
No obstant s’incorpora un parallamps a l’edifici i uns avisadors acústics als lavabos i dormitori adaptat. 
 
4.2.8 Tancament de part del pati per a efectuar acc és i recepció 
 
En el projecte original es va preveure el cobriment total del pati i l’accés al nivell de l‘actual hall d’accés a 
l’alberg des del pati posterior de l’edifici.  
 
En el moment que es van fer les obres d’adequació de la plaça, el pati posterior es va incorporar a la 
geometria de la plaça.  
 
En les obres que es van realitzar al 2015 per tal de facilitar l’accés a la planta baixa i millorar les sortides 
d’evacuació es realitzar una rampa per salvar el desnivell existent entre la plaça i el pati interior.  
Aquesta llosa caldrà desmuntar-la per tal de realitzar els conductes de renovació de l’aire de la planta 
soterrani, per refer la xarxa de clavegueram, realitzar el fonament de la paret on es recolza l’estructura de la 
coberta del pati i passar noves instal·lacions. 
 
El cobriment del pati es realitzarà amb una estructura de biguetes metàl·liques i l’acabament de la coberta en 
planxa de zenc.  
 

Hi haurà un lluernari continu longitudinal per garantir la il·luminació natural a l’interior del accés i la recepció de l’alberg. 
 
En l’espai destinat a recepció s’entintolarà la paret existent ( maó massís de pam i mig) per fer una obertura que doni a 
l’espai d’accés. 
 
4.2.9 Instal·lació d’un ascensor per donar accessib ilitat a l’alberg 
 
Degut als diferents nivells de l’edifici (antic ajuntament i escoles) es va preveure originalment donar accessibilitat a 
totes les plantes amb dos ascensors.  
 
Un dels ascensors situat en la part interior, del qual ja està fet el badalot, dona servei des del nivell d’accés a la planta 
primera i segona de l’alberg.  
 
L’ascensor exterior donaria servei a la planta soterrani i serveix per entrada del càtering des del nivell de la plaça. 
Aquest ascensor no s’instal·larà amb el present projecte. 
 
4.2.10 Accés exterior a l’alberg 
 
On actualment hi ha una paret de bloc que dona a la plaça es d’on s’efectuarà l’accés principal de l’alberg. 
 
S’obrirà el pati interior a la plaça.  
 
Es realitzarà una reixa metàl·lica en línia a la urbanització de tot el barri de Sant Pere.  
 
Sobre aquesta reixa es col·locarà un petit ràfec on quedarà embut el suport de les portes d’accés i la llum d’accés i 
que es prolonga a la paret de bloc. 
 
4.2.11 Obres necessàries per a l’adequació al Decre t 140/03 amb les seves modificacions 
 
En el projecte original hi havia un espai destinat a infermeria a la planta baixa, el Decret 140/03, d’aprovació del 
reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, preveu que la infermeria ha de tenir 2 llits.  
 
No obstant, en data 23 de novembre de 2016 es va realitzar una reunió amb el Sr. Daniel Eritja Mathieu de la Direcció 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya per tal de presentar el projecte i se’ns va informar que el nou Decret 
d’aprovació del reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en fase d’aprovació preveu que no 
serà necessari tenir una infermeria. Consequentment aquesta s’eleimina en aquest projecte modificat. 
 
L’espai on abans estava prevista la infermeria es destinarà al punt d’informació de l’alberg. 
 
Per altra banda en aquests moments s’està en contacte amb les Sres. Maria Llena i la Sra. Natalia Tierno del Servei 
de Joventut del Consell Comarcal, encarregat de tramitar la comunicaicó prèvia i la proposta d’inscripció al registre de 
l’alberg per tal de realitzar una visita prèvia a les futures instal·lacions de l’alberg i presentar el projecte. 
 
4.2.12 Connexió del clavegueram a xarxa existent 
 
Caldrà realitzar una connexió directa a la xarxa de clavegueram existent a la plaça i desvincular-se de l’actual 
connexió que passa a través de la finca veïna.  
 
De la mateixa manera caldrà adequar les seccions del clavegueram a les requerides pel funcionament de tot l’edifici. 
 
4.2.13 Obres necessàries de suport a les instal·lac ions i proteccions contraincendis 
 
El gruix més important del present projecte són les instal·lacions que han d’executar-se per a complir tota la normativa 
vigent. 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, les instal·lacions existents en l’edifici van ser executades per les escoles tallers de 
FOMENT basant-se en un projecte que un enginyer va realitzar al 2006. 
 
Es disposa de documentació fotogràfica d’aquesta construcció. No obstant hi poden haver modificacions que es 
realitzessin en obra o imprevistos.  
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Al marge de l’estat actual, les instal·lacions a executar, principalment la ventilació, comporten la modificació 
dels espais, la creació d’espais per passar les canonades... aquestes queden reflectides als plànols, 
memòria d’instal·lacions i amidaments.  
 
A trets generals caldrà desmuntar bastants fals sotres en la seva totalitat o parcialment, realitzar unes 
“xemeneies” per unificar els diferents conductes i orientar la impulsió i expulsió de l’aire, realitzar uns passos 
per passar els conductes... 
 
D’enllumenat, tan sols faltarà l’enllumenat de l’accés a l’alberg, la part coberta i descoberta i la reixa d’accés. 
Totes les llums, seguint els criteris que s’havien fet servir a la resta de l’alberg, es realitzaran amb baix 
consum o LED. 
 
La instal·lació de calefacció ha calgut modificar-la augmentant radiadors per a fer compliment del RITE.  
 
Per altra banda con ja s’ha fet esment s’instal·la una nova caldera per a la part de l’alberg. Per fer 
compliment a la normativa referent a calderes de >70Kw caldrà realitzar una part complementaria a la paret 
dèbil que s’havia previst inicialment al igual que caldrà augmentar a ventilació de la sala. 
 
Pel que fa al compliment contraincendis es preveu la ignifugació d’aquells elements que no es van ignifugar 
inicialment: jàsseres metàl·liques i pilar de fossa.  
 
També caldrà garantir l’estabilitat al foc EI-90 en l’estructura portant i les escales d’evacuació. 
 
Es preveu en pressupost canviar totes aquelles portes que són de sectorització ( habitacions, portes en 
l’escala protegida...). Les portes que es van col·locar eren RF-60 però no es disposa de certificat i no s’ha 
pogut localitzar cap documentació d’entre la documentació de FOMENT que ho digués.  
 
S’intentarà passar amb una entitat d’inspecció i control una inspecció visual per veure si es poguessin 
certificar com a RF-60. respecte a la resta de l’estructura que es va realitzar al 2006, sí que es disposa de 
certificat conforme es va ignifugar correctament. 
 
Per evitar la propagació al foc de la sala de la caldera a l’habitació adjacent caldrà preveure una petita 
estructura i un aïllament en 1m lineal en el sostre. 
 
Per altra banda les modificacions i millores introduides pels requeriments de bombers consisteixen en 
l’habilitació de l’escala de l’antic ajuntament de Sant Pere com a escala protegida i principal via d’evacuació. 
Aquest canvi suposa la realització de noves sectoritzacions en habitacions, espais de pas, un nou accés a la 
sala taller i magatzem dels veïns, una porta automàtica en l’accés del carrer Major de Sant Pere, l’obertura 
de noves finestres per a ventilació de l’escala, l’augment de potència del ventilador de sobrepressió de 
l’escala amb sortida al carrer Alcalde Parellada 2 i altres modificacions relacionades amb la millora de la 
seguretat en cas d’incendi en l’edifici. 
 
5 PROGRAMA 
 
El programa funcional de l’edifici consisteix en dotar l’edifici dels següents serveis com a equipament social: 
 
5.1 Alberg de joventut 
 
La part destinada a Alberg de joventut són aquelles instal·lacions que donen allotjament, com a, lloc d’estada 
o de realització d’una activitat a joves o en determinades condicions a famílies, adults… amb carnet 
d’alberguista. 
 
L’Alberg s’ha elaborat tenint en compte la llei 38/91 d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
i amb el Decret 140/2003 d’aprovació del reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves. 
 
L’alberg de Joventut és l’activitat que disposa de més espai a l’edifici i es desenvolupa en les plantes baixa, 
primera i segona –sotacoberta de l’edifici.  
 

L’accés principal es realitza des de la plaça de la Font del Comú a l’alçada del pati interior, mitjançant una rampa que 
garanteix l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.  
 
La recepció  es situa a la planta baixa i des d’aquesta es dona pas a través de l’escala de l’antic Ajuntament de Sant 
Pere ( escala A) i d’un ascensor adaptat de nova creació a les plantes superiors. 
 
A la planta primera s’ubiquen una zona de dormitoris, la infermeria i de cambres higièniques separats per sexes i una 
altra zona amb el menjador, la cuina, la sala polivalent de l’alberg ( sala d’estada) i un magatzem de l’alberg. 
 
A la planta segona es destina a zona de dormitoris, blocs sanitaris separats per sexes, la sala de calderes i s’ubica la 
bugaderia. 
 
5.2 Dependències de l’AV de l’antic poble de Sant P ere 
 
A la planta baixa amb accés des del carrer Alcalde Parellada, 2 podem trobar les dependències de l’AV de Sant Pere.  
Aquestes consisteixen en una gran sala polivalent que també gestionarà l’alberg i una de petita de reunions, un espai 
d’emmagatzematge i un servei adaptat. 
 
Per tal de facilitar l’itinerari adaptat i l’evacuació en cas d’emergència, existeix un accés alternatiu per el carrer Major 
de Sant Pere, 20. Donat que aquest accés és existent i és impossible modificar la cota d’accés i el graó de l’entrada, 
en el cas que s’hagi de fer servir aquest accés per a una persona que requereixi un itinerari adaptat, caldrà disposar 
d’unes rampes metàl·liques mòbils que així ho permetin. 
 
5.3 Tallers d’artesania  
 
La sala – taller s’ubica en un espai situat en planta baixa amb accés des del carrer Major de Sant Pere, 20.  
 
En aquest local està previst el desenvolupament de tallers d’artesania, relacionats amb el comerç i el turisme de l’antic 
poble de Sant Pere. 
 
No obstant en l’actualitat està ocupat per vestuari modernista de l’AV de l’antic poble de Sant Pere. 
 
L’accés actual s’efectua pel vestíbul del carrer major de Sant Pere, però amb les modificacions sol·licitades per 
bombers s’efectuarà pel nou vestíbul d’independència que es fa a la zona del magatzem de l’AV. 
 
5.4 Agrupació escolta del torrent de les bruixes 
 
Les dependències d’aquest organisme es desenvolupen en planta soterrani, planta baixa i en planta primera. 
 
A la planta baixa, al carrer Alcalde Parellada, 4, trobem  l’accés principal de l’agrupació.  
 
En aquesta planta s’ubiquen la secretaria, uns serveis i dos sales de grups (els trucs) i la sala de monitors.  
 
Amb accés a través d’una escala existent a l’edifici trobem en planta primera un altre sala de grup i a planta soterrani 3 
sales de grups i un magatzem de l’agrupament. 
 
Per tal de garantir la correcta evacuació de les persones en planta soterrani, la sortida d’evacuació es realitza a través 
d’una escala refeta amb sortida al carrer Alcalde Parellada, 2 ( escala B). 
 
Igualment, per tal de garantir l’accessibilitat i l’itinerari adaptat existeix un itinerari alternatiu a través del pati de l’alberg 
on es dona accés a la planta baixa.  
Aquest accés és a la vegada sortida d’emergència dels usuaris en planta baixa. 
 
En un futur s’instal·larà un ascensor exterior que donarà accessibilitat a la planta soterrani. Tot i que es disposa del 
fossat aquest ascensor no es realitzarà amb aquest contracte. 
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6 QUADRES DE SUPERFÍCIES ÚTILS I D’INTERVENCIÓ 
 

PLANTA SOTERRANI 
Ús Local Superfície útil Superfície d’intervenció 

projecte 2016 
Agrupació escolta Magatzem 37.05 m2  
 Sala - Truc 2 37,66 m2  
 Sala - Truc 3 37,66 m2  
 Sala - Truc 4 36.97 m2  
 Sota-escala C 6,87 m2  
TOTAL  156,21 m2 22,60 m2 
 
 

PLANTA BAIXA 
Ús Local Superfície útil Superfície 

d’intervenció 
projecte 2016 

Superfície 
construïda 

taller artesania Sala- taller 47,03 m2 5,00 m2  
 Vestíbul accés A 

C/ Major de Sant  
Pere, 20 

16,79 m2 16,79 m2  

Subtotal  63,82 m2 21,79 m2  
AV Sant Pere Magatzem 13.20 m2 13.20 m2  
 Vestíbul 

independència 
7,24 m2 7,24 m2  

 Sala AV 28,98 m2 7,00 m2  
 Sala Polivalent 64,94 m2 64,94 m2  
 Lavabo 8,87 m2 8,87 m2  
 Vestíbul accés B 

C/ Alcalde 
Parellada, 2 

6,54 m2 2,00 m2  

Subtotal  129.77 m2 103,25 m2  
Agrupació escolta Vestíbul accés C 

C/ Alcalde 
Parellada, 4 

7,13 m2   

 Escala C 10,62 m2   
 Secretaria 6,40 m2 6,40 m2  
 Pas 4,17 m2 4,17 m2  
 Sala – truc 5 15,40 m2 6,00 m2  
 Sala – monitors 15,55 m2 6,00 m2  
 Sala – truc 6 17,95 m2 10,00 m2  
 Lavabo 6,58 m2 6,58 m2  
Subtotal  83,80 m2  39,15 m2  
Alberg Porxo 7,42 m2   
 Quadre control 4,36 m2 4,36 m2  
 Pas-guixetes 5,45 m2 5,45 m2  
 Recepció 7,14 m2 7,14 m2  
 Accés alberg 25,57 m2  37,20 m2 
 Pas 4,51 m2 4,51 m2  
 Lavabo 3,40 m2 3,40 m2  
 Escala A 16,86 m2 8,04 m2  
 Pas 5.18 m2 2,00 m2  
 Escala B 9,23 m2   
 Accés pati 

exterior obert 
26,04 m2  26,04 m2 

Subtotal  89,12 m2  34,90 m2  
TOTAL  366.51 m2 199.09 m2 63,24 m2 

 
 

PLANTA PRIMERA 
Ús Local Superfície útil Superfície d’intervenció 

projecte 2016 
Alberg Escala A 13,54 m2 4.00m2 
 Pas 1 5,18 m2  
 Dormitori 1-1 11.11 m2 11.11 m2 
 Pas 1-1 5.35 m2 5.35 m2 
 Pas 2 10,80 m2 10,80 m2 
 Dormitori 2 29,21 m2 9,00 m2 
 Dormitori 1 30,24 m2 9,00 m2 
 Lavabo homes 16,71 m2 4,00 m2 
 Lavabo adaptat 5,68 m2 5,68 m2 
 Lavabo dones 9,82 m2 9,82 m2 
 Vestíbul ascensor 4,13 m2 4,13 m2 
 Menjador  79,13 m2 79,13 m2 
 Sala polivalent 40,67 m2 22,00 m2 
 Cuina 15,82 m2 15,82 m2 
 Instal·lacions 7,79 m2 7,79 m2 
 Magatzem alberg 9,19 m2 9,19 m2 
 Escala B 17,50 m2  
Subtotal  311.87 m2 206.82 m2 
Agrupació escolta Truc 1 12,36 m2 6,00 m2 
 Escala C 5,83 m2  
Subtotal   18,19 m2 6,00 m2 
TOTAL 330,39 m2 212.82 m2 
 
 

PLANTA SEGONA 
Ús Local Superfície útil Superfície d’intervenció 

projecte 2016 
Alberg Escala A 6,20 m2 4.00 m2 
 Pas 1 5,18 m2 5,18 m2 
 Dormitori 6 16,79 m2 7,00 m2 
 Pas 2 10,80 m2 10,80 m2 
 Dormitori 5 29,21 m2 9,00 m2 
 Dormitori 4 30,24 m2 9,00 m2 
 Lavabo homes 16,71 m2 4,00 m2 
 Lavabo adaptat 5,68 m2 5,68 m2 
 Lavabo dones 9,82 m2 9,82 m2 
 Vestíbul ascensor 11,39 m2 11,39 m2 
 Pas 3 18,29 m2 18,29 m2 
 Dormitori 7 15,74 m2 4,00 m2 
 Dormitori 8 16,20 m2 4,00 m2 
 Dormitori 9 15,83 m2 4,00 m2 
 Dormitori 10 16,20 m2 9,00 m2 
 Magatzem alberg 15,74 m2 9,00 m2 
 Dormitori 12 16,20 m2 4,00 m2 
 Dormitori 13 15,83 m2 4,00 m2 
 Dormitori 14 16,20 m2 4,00 m2 
 Pas 4 2,43 m2  
 Sala calderes 10,50 m2 10,50 m2 
 Bugaderia 4,52 m2  
 Escala B 6,38 m2 6,38 m2 
TOTAL 312,08 m2 153.04 m2 
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6.1 Total superfícies útils per ús: 
 
− Escoltes : 258,20 m2 
− Taller d’artesania : 63,82 m2 
− AV: 129.77 m2 
− Alberg : 713,07 m2 
 
6.2 Total superfícies  d’intervenció projecte 2016 
 
Superfície de nova construcció: 63,24 m2 ( 26,04m2 urbanització exterior pati + 37,20m2 zona coberta) 
Superfície d’intervenció per actualització instal·lacions i altres: 587,55 m2* 
 
* Les superfícies en tot cas són orientatives, els amidaments del present projecte defineixen els àmbits 
d’intervenció 
 
7 JUSTIFICACIÓ NORMATIVA 
 
7.1 Compliment Decret 140/03, d’aprovació del regla ment d’instal·lacions destinades a activitats 

amb infants i joves* 
 
*Aquest Decret està en l’actualitat en revisió i pendent d’aprovació per part de la Direcció de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. En aquesta justificació s’han incorporat algunes de les modificacions d’aquest. 
 
PLANTA PRIMERA 
 
Decret 140/03   Art. 32.2 S. mínima 

ventilació i 
il·luminació 

S.habitació m2/12 

Art.32.7 cubicatge per 
persona 

1pa x 5m3 
1llit x 4m2 

Art. 32.8 
alçada lliure 
en edificis 

preexistents 
= 2.25m 

Dormitori 1  30.24m2/12=2.52m2 12pa x 5m3= 60m3 
6 lliteresx4m2=24m2 

 

Superfície m2 30.24m2  30.24m2>24m2  
Alçada lliure m 3.20m   3.20m 
Volum m3 96.77m3  96.77m3>60m3  
Superfície finestres 3.14x2= 

6.28m2 
6.28m2>2.52m2   

Nº llits 6 lliteres    
Nº persones 12 persones    
 
 
Decret 140/03   Art. 32.2 S. mínima 

ventilació i 
il·luminació 

S.habitació m2/12 

Art.32.7 cubicatge per 
persona 

1pa x 5m3 
1llit x 4m2 

Art. 32.8 
alçada lliure 
en edificis 

preexistents 
= 2.25m 

Dormitori 2  29.21m2/12=2.43m2 12pa x 5m3= 60m3 
6 lliteresx4m2=24m2 

 

Superfície m2 29.21m2  29.21m2>24m2  
Alçada lliure m 3.20m   3.20m 
Volum m3 93.47m3  93.47m3>60m3  
Superfície finestres 3.14x2+4.14

= 10.42m2 
10.42m2>2.43m2   

Nº llits 6 lliteres    
Nº persones 12 persones    
 

 
Decret 140/03   Art. 32.2 S. mínima 

ventilació i 
il·luminació 

S.habitació m2/12 

Art.32.7 cubicatge per 
persona 

1pa x 5m3 
1llit x 4m2 

Art. 32.8 
alçada lliure 
en edificis 

preexistents 
= 2.25m 

Dormitori 1-1   11.11m2/12=0.92m2 2pa x 5m3= 10m3 
2 llitsx4m2=8m2 

 

Superfície m2 11.11m2  11.11m2>8m2  
Alçada lliure m 3.20m   3.20m 
Volum m3 35.55m3  35.55m3>10m3  
Superfície finestres 3.14m2 3.14m2>0.92m2   
Nº llits 2 llits 

adaptats 
   

Nº persones 2 persones    
 
OCUPACIÓ TOTAL PLANTA 1ª: 26 persones 
 
 
PLANTA 2ª 
 
Decret 140/03   Art. 32.2 S. mínima 

ventilació i 
il·luminació 

S.habitació m2/12 

Art.32.7 cubicatge per 
persona 

1pa x 5m3 
1llit x 4m2 

Art. 32.8 
alçada lliure 
en edificis 

preexistents 
= 2.25m 

Dormitori 4  30.24m2/12=2.52m2 9pa x 5m3= 45m3 
6 llitsx4m2=24m2 

 

Superfície m2 30.24m2  30.24m2>24m2  
Alçada lliure m 2.5m  

*excepte sota 
encavallada 

  2.50m 
*excepte sota 
encavallada 

Volum m3 75.60m3  96.77m3>45m3  
Superfície finestres 0.94x2= 

1.88m2 
1.88m2<2.52m2 

Existeix ventilació 
mecànica 

  

Nº llits 3 lliteres + 3 
llits 

   

Nº persones 9 persones    
 
 
Decret 140/03   Art. 32.2 S. mínima 

ventilació i 
il·luminació 

S.habitació m2/12 

Art.32.7 cubicatge per 
persona 

1pa x 5m3 
1llit x 4m2 

Art. 32.8 
alçada lliure 
en edificis 

preexistents 
= 2.25m 

Dormitori 5  29.21m2/12=2.43m2 9pa x 5m3= 45m3 
6 llitsx4m2=24m2 

 

Superfície m2 29.21m2  29.21m2>24m2  
Alçada lliure m 2.50m 

*excepte sota 
encavallada 

  2.50m 
*excepte sota 
encavallada 

Volum m3 73.02m3  73.01m3>45m3  
Superfície finestres 0.94x3= 

2.82m2 
2.82m2>2.43m2   

Nº llits 3 lliteres + 3 
llits 

   

Nº persones 9 persones    
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Decret 140/03   Art. 32.2 S. mínima 

ventilació i 
il·luminació 

S.habitació m2/12 

Art.32.7 cubicatge per 
persona 

1pa x 5m3 
1llit x 4m2 

Art. 32.8 
alçada lliure 
en edificis 

preexistents 
= 2.25m 

Dormitori 6   16.79m2/12=1.40m2 8pa x 5m3= 40m3 
4 llitsx4m2=12m2 

 

Superfície m2 16.79m2  16.79m2>12m2  
Alçada lliure m 2.50m   2.50m 
Volum m3 41.97m3  41.97m3>40m3  
Superfície finestres 0.94m2 0.94m2<1.40m2 

Existeix ventilació 
mecànica 

  

Nº llits 4 lliteres    
Nº persones 8 persones    
 
 
 
Decret 140/03   Art. 32.2 S. mínima 

ventilació i 
il·luminació 

S.habitació m2/12 

Art.32.7 cubicatge per 
persona 

1pa x 5m3 
1llit x 4m2 

Art. 32.8 
alçada lliure 
en edificis 

preexistents 
= 2.25m 

Dormitoris 7-13   7.03m2/12=0.58m2 1pa x 5m3= 5m3 
1 llitx4m2=4m2 

 

Superfície m2 útils 
( segons art.32.9) 

7.03m2  7.03m2>4m2  

Alçada lliure m 2.25m   2.25m 
(segons art. 

32.11) 
Volum m3 15.81m3  15.81m3>5m3  
Superfície finestres Finestres 

zenitals 
0.40m2 

0.40m2<0.58m2 
Existeix ventilació 

mecànica 

  

Nº llits 1 llit    
Nº persones 1 persona    
 
 
OCUPACIÓ TOTAL PLANTA 2ª: 33 persones 
 
TOTALITAT ALBERG 
 
Decret 
140/03 

Art. 35.3.a 
1 inodor/12pa 

Art. 35.3.c 
1 dutxa/12pa 

Art. 44.5 
1 rentamans/6pa 

Art. 44.7 sala ús 
comú 1m2 pa 

Art.44.6 
D entre llits 

> 75cm 
PLANTA 
1a 

26/12=3 u min 
< 5u  
( 1 adaptat) 
+ 3 urinaris 

26/12=3 u min 
< 6u  
( 1 adaptada) 

26/6=5 u min 
< 7u  
( 1 adaptat) 

 >=75cm 

PLANTA 
2a 

33/12=3 u min 
< 5u  
( 1 adaptat) 
+ 3 urinaris 

33/12=3 u min 
< 6u  
( 1 adaptada) 

33/6=5 u min 
< 6u  
( 1 adaptat) 

 >=75cm 

TOTAL 
PLANTA 

   59x1m2=59m2 min 
Menjador=79.13m2 
Sala= 40.67m2 

 

 

 
OCUPACIÓ TOTAL ALBERG: 59 PERSONES 
 
Art.26.1. Existeix un espai per a la recollida de les deixalles de manera selectiva a l’espai annex de la cuina amb accés 
des de l’ascensor 
 
Art 27. No existeixen escalfador d’aigua instantanis. S’ha previst la instal·lació d’aixetes per a evitar legionel·losis. 
 
Art.29. Existeix més d’una sortida per planta, donat que l’ocupació prevista és superior a 50 persones. I les portes 
d’evacuació obren en el sentit d’evacuació. 
 
Art.30.2 El balcó és existent i no compleix l’alçada mínima de 1,10m. Si que conté barrots no escalables amb una 
separació menor de 12cm. Caldrà incorporar un avís per fer constar l’alçada. Aquest si que compleix el CTE-SUA 
 
Art. 32.3. La disposició dels llits permet l’obertura de les portes i les finestres. En alguns casos alguna finestra queda 
anulada però en aquells dormitoris que hi ha més iluminació que la sol·licitada al Decret. 
 
Art.32.4 A les habitacions s’instal·laran a posteriori enfosquidors.  
 
Art.33.1 La cuina no està preparada per a elaborar menjars però disposa d’aparells per mantenir calents els aliments i 
escalfar-los de manera col·lectiva. També ofereix la possibilitat que els usuaris es puguin escalfar el menjar i netejar-
se els estris de cuina. 
 
Art.36 L’alberg disposa d’un safareig per poder rentar roba i un espai per una secadora. Donades les característiques 
de l’edifici no es disposa d’un espai per estendre la roba. 
 
Art.37. Incialment en el Projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere  s’havia deixat una previsió per una 
infermeria en la planta primera. Però en conversa amb la Direcció de Joventut de la Gneralitat se’ns va comentar que 
el nou Decret que entrarà en vigor l’estiu d’aquest any no fa obligatòria la reserva d’un espai per a infermeria. 
 
En el seu lloc i tal i com preveia l’article 37.3 es col·locarà l’habitació reservada amb persones amb mobilitat reduïda. 
 
Art.39. La distribució e l’alberg es va realitzar en base al Codi d’accessibilitat de Catalunya i en alguns aspectes no es 
compleix el CTE-DB-SUA com es el cas de la dimensió mínima dels passadissos. Però si que es compleix la inscripció 
d’un cercle de 1,50m davant de les portes que són d’ús per a persones amb mobilitat reduïda. La planta sotacoberta 
no es accessible per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Art. 44.2. a) Es disposa d’un espai de recepció o informació. 
  b) Disposa d’espais comuns. 
  c) Espais d’ús dels alberguistes amb equipament per a preparar i conservar els aliments i rentar els 

estris de cuina. 
 
Art. 44.3. Es disposa d’un lloc per guardar els seus objectes valuosos. 
 
Art. 44.4. Els blocs de serveis higiènics estan separats per sexe. 
 
7.2 JUSTIFICACIÓ CTE-DB-SUA. 
  
Document bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
 
Del Document Bàsic DB-SU Seguretat d’utilització, ha de donar compliment a les exigències bàsiques següents:  
 

− SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
− SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxada 
− SUA- 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
− SUA-8 Seguretat davant l’acció del raig. 
− SUA-9 Accessibilitat. 
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7.2.1 SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
7.2.1.1 Lliscament de terres 
 
Classe exigible als terres segons la seva localització i ús : 
 
Zones interiors seques: 
Superfícies pendent <6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escales 
 

Classe 1 
Els paviments generals de l’alberg és un terratzo 
microgrà polit col·locat al 2002.Es desconeix el seu 
grau de lliscament. 
El nou accés de l’alberg en planta baixa es realitzarà 
amb paviment de terratzo, es verificarà el 
compliment del grau de lliscament. 
De la mateixa manera es col·locarà un pelfut de 1m 
per a garantir la pèrdua d’humitat progressiva quan 
s’accedeix des de l’exterior. 
 
Classe 2 
Les escales estan executades amb gres porcel·lànic 
mate. Es desconeix el grau de lliscament. 

Zones humides 
Superfícies de pendent <6% Classe 2 

Els blocs higiènics i cuina van ser executats amb les 
obres de l’escola taller de FOMENT, els paviments 
són antilliscants. 

Zones exteriors 
Accés alberg Classe 3 

Es preveu realitzar de nou el paviment exterior. 
Aquest serà un terratzo exterior tractat a l’àcid per tal 
de fer compliment al grau de lliscament. 

 
 
7.2.1.2 Discontinuïtats en el paviment 
 
Excepte les zones d’ús restringit o l’exterior, els paviments  
 
a) No hi haurà junts que presentin un ressalt de més de 4mm. 
b) Els desnivells que no excedeixin de 5cm es resoldran amb un pendent màxim del 25%. En aquelles zones 
que hi ha discontinuïtat de paviments entre una zona i altra es farà compliment. 
c) Les perforacions o forats dels terres no excediran el diàmetre de 15 mm.  
 
No es disposen de graons aïllats en zones de circulació.  
 
 
7.2.1.3 Desnivells 
 
Protecció dels desnivells 
 
El projecte disposa barreres de protecció en desnivells, forats i obertures per a diferències de cota superiors 
a 55 cm. 
 
Característiques de les barreres de protecció 
 
Alçada: 
Quan el desnivell sigui  superior a 6 metres es col·locarà una barana amb una alçada de 1,10 m. La resta de 
baranes han de tenir una alçada mínima de 90 cm. Les baranes de l’edifici són les de la construcció original.  

 
Resistència: 
Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per a resistir l’empenta horitzontal definida al 
DB SE-AE. Les baranes de l’edifici són les de la construcció original, no s’ha verificat la seva resistència. 
 
Característiques constructives 
Com a edifici d’ús de Pública concurrència, les barreres de protecció cal que: 
a) no siguin escalable per a nens. Les baranes la construcció original ho compleixen. 
b) no permeti el pas d’una esfera de 100mm de diàmetre. Les baranes de l’edifici són les de la construcció original i en 
algun cas no es compleix aquest paràmetre. 
 
7.2.1.4 Escales i rampes 
 
Escales d’ús general 
 
Les escales són les originals en l’edifici, no es modifiquen i en el cas de l’escala de l’antic ajuntament està protegida. 
Es passa a descriure els condicionants i el seu compliment o no. 
 
Graons: 
Segons el codi d’accessibilitat per a escales d’ús públic, el graonat és de 30 cm d’estesa i 17,5 cm de contrapetja. El 
graonat ho compleix en general exceptuant l’escala que baixa a la planta soterrani des dels escoltes. 
Totes les escales tenen frontal. És compleix. 
Tramades: 
Les tramades no excedeixen els 3,20m. És compleix 
Les tramades són rectes. És compleix 
Les escales només salven una planta de desnivell. . És compleix  
L’amplada mínima és de 1,10m. No es compleix, a excepció de l’escala de l’antic Ajuntament de Sant Pere. 
 
Replans: 
Els replans tenen una longitud superior a 1m. Es compleix exceptuant l’escala que baixa a la planta soterrani des dels 
escoltes. 
Els replans són lliures d’obstacles. . És compleix 
 
Passamans: 
Les escales han de tenir passamans . És compleix 
L’alçada del passamà està entre 90 i 100 cm. . És compleix. 
El passamà estarà separat 40 mm com a mínim el parament vertical, i tindrà continuïtat per al pas de la mà. . És 
compleix. 
 
Rampes: 
 
Pendent: 
L’accés a l’edifici es realitzarà a través d’una rampa amb una longitud inferior a 6m amb un pendent del 8%. El 
pendent transversal serà com a màxim del 2%. 
Trams: 
L’amplada de la rampa estarà lliure d’obstacles. L’amplada de la rampa serà de 3m aproximadament. 
 
Passamà: 
La rampa al pertànyer a un itinerari accessible ha de tenir passamà a ambdós costats. Actualment existeix en un 
costat i caldrà col·locar a l’altre. 
 
7.2.2 SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o e nganxada 
 
7.2.2.1 Impacte 
 
Impacte amb elements fixes 
L’alçada lliure de pas en zones de circulació és de 2,20m . Els llindars de porta són superiors a 2,00m. 
No hi ha elements fixes sortints en zones de circulació per sota dels 2,20m. 
En zones de circulació no hi haurà elements sortints de més de 150mm que, entre 150mm i 2200mm de terra, 
presentin risc d’impacte. 
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Impacte amb elements practicables 
Les portes es disposen de manera que no escombrin els passadissos de circulació. 
El projecte no preveu portes de doble sentit d’obertura. Actualment existeix una porta d’aquestes 
característiques que es modificarà per tal que només obri en el sentit d’evacuació. 
 
Impacte amb elements fràgils 
Els envidraments de la part d’obra que es realitza en l’actualitat s’han calculat per al possible risc d’impacte. 
No obstant, cal fer esment que la resta de les finestres existents i originals del projecte són d’envidrament 
simple. 
 
Impacte amb elements insuficientment perceptibles 
Les grans superfícies envidrades caldrà que disposin de la preceptiva senyalització, entre 0,85m i 1m 
d’alçada i entre 1,50m i 1,70m. 
 
7.2.2.2 Atrapament 
La porta corredera existent entre el menjador i la sala polivalent disposa de mecanismes per minimitzar el 
risc d’atrapament. 
 
7.2.3 SUA-3 Seguretat enfront es risc d’aprisonamen t en recintes 
 
7.2.3.1 Aprisionament 
 
1.En les portes dels banys existirà un mecanisme de desbloqueig des de l’interior del recinte. 
2. En els serveis accessibles es disposa d’un mecanisme el qual transmeti un senyal de trucada 
d’emergència segons UNE-EN-ISO 7731:2008. 
Aquests mecanismes d’instal·laran en l’execució d’aquestes obres. 
 
7.2.4 SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il ·luminació inadequada 
 
7.2.4.1 1. Enllumenat normal en zones de circulació 
L’enllumenat serà capaç de proporcionar els nivells d’il·luminació establerts en la taula 1.1 del DB. 
 
Exterior  Zona exclusiva per a persones  Escales   10 lux 
       Altres zones    5 lux 
  Zona per a vehicles o mixta     10 lux 
 
Interior  Zona exclusiva per a persones  Escales   75 lux 
       Altres zones  50 lux 
 
7.2.4.2 2. Enllumenat d’emergència 
En el Projecte d’incendis del present projecte es justifiquen els llums d’emergència, no obstant: 
 
Dotació 
Disposaran d’enllumenat d’emergència: 
a)Els recintes per a més de 100 persones  
b)Els recorreguts d’evacuació. 
d) Els locals on hi hagin equips generals de protecció contra incendis i els de risc especial indicats al DB-SI 1 
e) Els recintes de lavabos de planta. 
f) Els quadres d’enllumenat. 
g) La senyalització de seguretat. 
h) els itineraris accessibles 
 
Posició i característiques de les lluminàries 
 
a) Es situaran com a mínim a 2m per sobre del nivell del terra. 
b) Se’n disposarà una a cada porta de sortida i en les posicions de perill potencial: canvis de nivell, canvis de 
direcció, etc. 
 
Característiques de la instal·lació  

 
1. La instal·lació serà fixa, i provista de font d’energia pròpia. 
2. L’enllumenat d’emergència assolirà al menys el 50 del nivell exigit al cap de 5 segons, 100%al cap de 60 segons. 
3. La instal·lació complirà durant una hora com a mínim els nivells exigits en aquest punt del DB. 
 
Il·luminació dels senyals de seguretat 
 
La il·luminació dels senyals de seguretat s’ajustarà als nivells exigits en aquest punt del DB. 
 
7.2.5 SUA-8 Seguretat enfront l’acció causada per l ’acció del raig. 
 
Aquest capítol ve justificat en la memòria d’instal·lacions. 
 
7.2.6 SUA 9 Accessibilitat 
 
7.2.6.1 Condicions d’accessibilitat 
 
Condicions funcionals 
 
Accessibilitat en l’exterior de l’edifici 
La parcel·la disposa de almenys un itinerari accessible que comunica l’entrada principal amb l’edifici. 
Definició d’itinerari accessible segons el codi tècnic: 
Itinerari que, considerant la seva utilització en ambdós costats, compleix amb les condicions que s’estableixen a 
continuació: 
 
-Desnivells. Els desnivells es salven a través de rampa accessible conforme l’apartat 4 del SUA 1, o ascensor 
accessible. No s’admeten esglaons. 
-Espai per girs. Diàmetre 1,50 m lliure d’obstacles en el vestíbul d’entrada, i davant dels ascensors accessibles. 
-Passadissos i passos. Amplada lliure de pas de 1,20 m com a mínim. Aquest punt no es compleix ja que l’edifici es va 
executar al 2006 amb el Codi d’accessibilitat. 
-Portes. Amplada lliure de pas de com a mínim 80cm. Els mecanismes d’obertura i tancament han d’estar situats a una 
altura entre 0,80-1,20m, de funcionament a pressió palanca i maniobrables amb una sola mà, o bé son automàtics. En 
les dues cares de les portes fora de l’escombrat de les portes, hi ha d’haver un espai horitzontal lliure de diàmetre 
1,20m.  
-Paviment. No ha de contenir peces ni elements sòl, tals com graves o sorres. Els estorins han d’estar fixats al terra. 
Per permetre el pas d’elements pesats, cadires de rodes, ets els terres han de ser resistents a la deformació. 
-Pendent. La pendent en sentit de la marxa ha de tenir les condicions de rampa accessible. 
 
Aquestes condicions es compleixen en la rampa d’accés de l’edifici de l’alberg de nova construcció. La resta de l’espai 
es va executar segons el Codi d’Accesibilitat de Catalunya. Donades la complexitat de dotar de tot l’edifici de 
recorreguts accessibles ( molts nivells diferents entre els dos edificis i accessos exteriors en façana protegida) es va 
primar aquelles zones de més ús o importància. 
 
Accessibilitat entre plantes de l’edifici 
Les plantes que tinguin zones d’ús públic amb més de 100m2 de superfície útil disposaran d’ascensor accessible o 
rampa accessible que les comuniqui amb la planta d’accés a l’edifici. 
El nou ascensor que es col·loca comunica la planta baixa amb la planta 1a i 2a (exceptuant la planta sotacoberta) de 
l’alberg.  
La planta baixa, 1a i soterrani es comunicarà amb l’ascensor exterior que s’instal·larà més endavant.  
L’accés del carrer Major de Sant Pere no es accessible si no es col·loca una rampa mòbil des de l’exterior.  
Tal i com s’ha fet esment en el punt anterior, la complexitat dels diferents nivells dels edificis existents impossibiliten 
dotar tots els espais d’un itinerari accessible. 
 
Definició d’ascensor accessible segons el codi tècnic: 
Ascensor que compleix la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a l’ “Accessibilitat als ascensors de persones, incloent 
persones amb discapacitat, així com les condicions que s’estableixen a continuació: 
-La botonera inclou caràcters amb Braille, i en alt relleu, contrastats cromàticament. 
-Les dimensions de la cabina compleixen amb les condicions següents: 
Per edificis que no tenen ús Residencial Vivenda, amb dues portes a 180º, les dimensions interiors lliures seran de 
1,10mx1,40m. 
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Aquestes son les condicions per les quals s’ha definit el nou ascensor. 
Accessibilitat en las plantes del edifici 
Els edifici que no son de ús residencial, disposaran d’un itinerari accessible que comuniqui, en cada planta 
l’accés accessible a ella (ascensor en aquest cas) amb les zones d’ús públic, amb tot origen d’evacuació de 
les zones d’ ús privat, i dels elements accessibles tals com serveis higiènics accessibles. 
 
Dotació d’elements accessibles 
 
Serveis higiènics accessibles 
 
Els serveis higiènics accessibles a l’alberg es van realitzar abans de l’entrada en vigor del SUA i van ser 
realitzats en base al Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 
Sempre que sigui exigible la existència de banys, existirà almenys: 
 
Un bany accessible per cada 10 unitats o fracció de inodors instal·lats, podent ser de ús compartit per 
ambdós sexes. Es compleix 
 
Definició de servei higiènic accessible segons el codi tècnic: 
 
Son els que compleixen les condicions que s’estableixen a continuació: 
 
-Bany accessible 
Està comunicat amb un itinerari accessible 
Espai per gir de diàmetre 1,50m lliure d’obstacles 
Disposa de barres de recolzament, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l’entorn. 
 
L’equipament dels banys accessibles compleixen les condicions que s’estableixen a continuació: 
 
-Aparells sanitaris accessibles 
 
Lavabo. Ha de tenir espai lliure inferior mínim de 70(alçada)x50(profunditat)cm. Sense pedestal. L’alçada de 
la cara superior ha de ser com a mínim de 85 cm 
Inodor. Espai de transferència lateral d’amplada de com a mínim 80 cm i 75 cm de fons fins el frontal de 
l’inodor. Altura del seient entre 45-50 cm. 
 
-Barres de recolzament 
Fàcils d’agafar, secció circular de diàmetre 30-40 mm. Separades del parament 45-55mm. 
La fixació i suport han de suportar una força de 1kN en qualsevol direcció. 
Barres horitzontals. Es situen a una alçada de entre 70-75 cm. De longitud igual o més gran que 70cm. Son 
abatibles les del costat de la transferència. 
.En inodors. S’ha de col·locar una barra horitzontal a cada costat separades entre si 65-70 cm 
 
-Mecanismes i accessoris 
 
Han de ser mecanismes de descàrrega a pressió o palanca, amb polsadors de gran superfície. 
Aixetes automàtiques. 
Mirall, alçada del a part inferior de 90cm. 
Alçada de mecanismes i accessoris entre 0,70-1,20 cm. 
 
 
Mobiliari fix 
 
El mobiliari fixe de les zones d’atenció al públic inclou un punt d’atenció accessible. 
 
Definició de punt d’atenció accessible segons el codi tècnic: 
 
Punt d’atenció al públic, com la recepció en la planta d’accés, que compleix les següents condicions: 
 
Està comunicat mitjançant un itinerari accessible amb una entrada principal accessible a l’edifici. 

El seu pla de treball té una amplada de 0,80 m, com a mínim, està situat a una alçada de 0,85m com a màxim, i té un 
espai lliure inferior de 70x80x50 cm(alçada x ample x profunditat) com a mínim. 
 
Mecanismes 
 
Excepte en l’interior de les vivendes i les zones d’ocupació nul·les, els interruptors, els dispositius de intercomunicació 
i els polsadors d’alarma seran mecanismes accessibles. 
 
Definició de mecanisme accessible segons el codi tècnic: 
 
Son els que compleixen les següents característiques: 
 
Estant situats a una alçada entre 80 i 120 cm, quan es tracta d’elements de comandament i control, i entre 40 i 120 cm 
quan siguin tomes de corrent i senyal. 
La distancia a encontres de cantonades és de 35 cm, com a mínim. 
 
Els interruptors i polsadors d’alarma son de fàcil accionament amb el puny tancat, colze i amb una mà, o bé de tipus 
automàtic. 
 
Tenen contrast cromàtic respecte de l’entorn. 
No s’admeten interruptor de gir i palanca. 
No s’admet il·luminació amb temporització en cabines de banys accessibles. 
 
7.2.6.2 2.Condicions i característiques de la informació i senyalització per l’accessibilitat 
 
Dotació 
 
Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura dels edifici es senyalitzaran els 
següents elements. 
 

− Entrades accessibles a l’edifici. 
− Itineraris accessibles. 
− Ascensor accessible ( el nou ascensor) 
− Serveis higiènics accessibles. 
− Itinerari accessible que comuniqui la via pública amb els punts d’atenció accessible.  

 
Característiques 
Les entrades a l’edifici accessibles, els itineraris accessibles i els serveis higiènics es senyalitzaran mitjançant SIA 
(Símbolo Internacional d’Accessibilitat per la mobilitat). 
 
Els ascensors accessibles es senyalitzaran amb SIA. També tindran amb indicació Braille i aràbigo en alt relleu a una 
alçada entre 0,80 i 1,20 m, del número de planta en el brancal dret en el sentit de sortida de la cabina. 
 
Els serveis higiènics d’ús general es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe en alt relleu i contrast 
cromàtic, una alçada de entre 0,80 i 1,20 m, al costat del marc  la dreta de la porta i en el sentit d’entrada. 
 
La SIA estan definides en la norma UNE 41501:2002. 
 
7.3 JUSTIFICACIÓ CTE CTE-DB-SI  
 
Tot i que el projecte es va executar en la seva totalitat en l’any 2006, s’ha efectuat un projecte d’incendis i un annex de 
millores i modificacions que han estat aprovades en data 14 de desembre de 2016 pel Sr. Carlos de Pablos Mombiela  
Cap de la Unitat de Prevenció (Regió d'Emergències Metropolitana Nord). 
 
 
S’ha introduït totes les modificacions que s’han demanat de la Direcció General de Bombers. 
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8 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Les obres de l’alberg estan dividides en dos parts, tal i com s’ha fet esment anteriorment: 
 

− Instal·lacions i legalitzacions necessàries per posar en funcionament l’activitat de l’alberg 
− Obres d’acabament de l’equipament 

 
El present projecte contempla les dos parts que suposen una execució de la pràctica totalitat d’intervencions 
a realitzar per a posar en funcionament l’alberg. 
 
Restaran pendents aquelles intervencions que: 
 

− Depenen directament del gestor de l’equipament ( equipament propi de l’alberg, enfosquidors de 
les finestres...). 

− Es desprenen del manteniment del propi edifici. 
− L’execució d’un segon ascensor per donar accessibilitat a la planta soterrani i que serveixi 

d’entrada directa del servei de càtering..a la cuina de l’alberg. 
− La millora de tancaments per fer compliment el CTE-DB-HE 

 
8.1 ENDERROCS 
 
Els enderrocs es poden dividir en dos parts igualment. 
 
8.1.1 Instal·lacions i legalitzacions necessàries p er posar en funcionament l’activitat de l’alberg 
 
Els enderrocs que s’han d’executar per a col·locar les noves instal·lacions ( renovació d’aire, nou subministre 
de gas, enllumenat de la nova part, clavegueram, contraincendis, sistema d’estalvi energètic- aerotèrmia, 
calefacció i nou subministre d’aigua) consisteixen: 
 
− Desmuntage d’alguns fals sostres totalment i parcialment per a pas d’instal·lacions en totes les plantes i 

ignifugat d’estructura existent en planta baixa. 
− Passos de parets i nou desguàs de la infermeria. 
− Desmuntatges de tancaments per a passar tubs en el cas de la paret que hi ha al badalot de l’ascensor 

interior. 
− Enderroc de part de paret-façana est per a fer compliment del RITE en matèria de ventilacions i paret 

dèbil en la sala de calderes. 
− Desmuntatge del terra de formigó del pati i part de l’escala del c. Major de Sant Pere per a passar 

subministre de BIES, acabar xarxa de clavegueram i fer la nova connexió. 
 
8.1.2 Obres d’acabament de l’equipament 
 
Les obres d’acabament de l’equipament es concentren en el nou accés de l’alberg al pati interior de l’edifici. 
Caldrà: 

− Enderrocar tota la solera existent per a fer fonaments de la paret de bloc. En el moment de 
l’enderroc es verificarà la posició del fonament de la finca veïna per tal de no afectar-lo. 

− Realitzar forats en la façana de pam i mig per encastar biguetes de l’estructura de suport del 
pati. Caldrà comprovar elements existents en façana, ja que abans hi havia una altra disposició 
d’obertures. 

− Enderroc parcial de la paret de bloc exterior per a fer reixa. La paret de bloc s’enderrocarà fins a 
fossat de l’ascensor. 

− Obertura de finestra en façana per a realitzar el taulell d’atenció al públic de  l’alberg. Caldrà 
procedir a descarregar de l’estructura segons direccions de la DF. 

− Enderroc de fals sostre per a realitzar reforç estructura sota acumulador d’aigua. 
− Obertures de les portes del futur ascensor. 

 
8.2 MOVIMENT DE TERRES 
 
Els moviments de terres d’aquesta obra són els corresponents a la realització dels fonaments i l’excavació 
per a pas de clavegueram de l’alberg i connexió a xarxa d'instal·lacions soterrades del pati. 

 
No es preveuen més moviments de terres. 
 
8.3 FONAMENTS 
 
Tan sols s’ha de realitzar el fonament de la paret de bloc que suporta les biguetes de la nova coberta del pati i de 
l’ampliació amb gero d’una part de la paret ceràmica. 
 
Aquests fonaments es separaran de la paret existent 2cm i es desvincularan, a tals efectes caldrà col·locar una làmina 
aïllant de poliestirè expandit. 
 
Es realitzarà fonament corregut armat d’uns 60cm de fondària i 60cm d’amplada amb formigó HA25/B/20/IIa , 
prèviament es realitzarà capa de neteja i es replantejarà el pas de la xarxa d’evacuació i el subministre de BIES i els 
altres serveis que vagin soterrats. 
 
Veure detalls en plànols. 
 
8.4 ESTRUCTURA 
 
S’intervé en 4 indrets diferents de l’edifici: 
 
8.4.1 Reforç estructura existent per a col·locació d’acumulador d’aigua de 750l. 
 
En l’espai reservat a la cuina, caldrà col·locar un acumulador d’ACS de 750l el que equival a una sobrecàrrega puntual 
de 1.000kg.  La previsió és de col·locar-lo en eix amb la IPN-300 existent en el sostre de planta baixa.  
 
Per tal de garantir el bon funcionament es preveu un reforç estructural consistent en: 
 

− Prolongació de platines d’unió entre els dos perfils. 
− Col·locació de perfil IPE-100 en 2m sota la posició de l’acumulador. 

 
Els detalls, el càlcul i la memòria s’entregaran en el moment de l’adjudicació al no tenir temps material per a poder 
realitzar-lo a la data d’entrega del present projecte. 
 
8.4.2 Estintolament obertura taulell recepció 
 
Caldrà realitzar l’estintolament de la nova obertura del taulell d’informació-recepció. 
 
La façana existent és tracta d’una paret de maó massís de pam i mig. Caldrà realitzar l’estintolament seguint les 
normes de seguretat necessàries. A tals efectes es calcula la col·locació de 2 IPE 240. 
 
Els detalls, el càlcul i la memòria s’entregaran en el moment de l’adjudicació al no tenir temps material per a poder 
realitzar-lo a la data d’entrega del present projecte. 
 
8.4.3 Cobriment del pati 
 
Es procedirà al cobriment parcial del pati per tal de realitzar l’accés i la recepció del nou alberg. 
 
L’estructura de cobriment del pati es tracta de biguetes IPN 120 col·locades cada 80cm (màxim) i encastades en la 
paret de pam i mig de la façana sud i en la paret del badalot de l’ascensor interior. 
 
En la part de la mitgera aniran encastades en el tram enfrontat al badalot de l’ascensor ja que es considera que 
aquella paret es nostra.  
Els recolzaments a la paret aniran reomplerts amb morter sense retracció. 
 
En la resta del tram es soldaran a unes platines col·locades sobre en un mur en paral·lel a la mitgera de bloc de 
formigó i parcialment ceràmic. Aquest mur, com ja s’ha esmentat en el capítol de fonaments anirà col·locat sobre un 
fonament corregut de 60x60. Aquest tindrà unes 5 pilastres i un cèrcol superior armat. 
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Veure detalls en plànols. 
 
8.4.4 Patins de suport de les màquines d’aerotèrmia  
 
Les màquines d’aerotèrmia aniran suportades per dos patins IPE 100 encastats a la paret del badalot de 
l’escala. 
 
8.4.5 Altres subestructures 
 
Es contemplen en el projecte altres subestructures com dintells de les reixes del badalot de l’ascensor 
interior, ampliació de dintells de les portes d’accés de l’ascensor, angulars de suport dels taulells de la cuina i 
de la recepció, angulars per a suplement de paviment en portes ascensor i mini dintells per passos 
d’instal·lacions i biga de muntatge de l’ascensor interior. 
 
8.5 COBERTA  
 
La coberta que cobreix part del pati es realitzarà en zinc sobre rastrells.  
 
Sobre l’estructura metàl·lica es col·locarà un panell contraxapat tipus Wisa tipus Roof  o equivalent de 18mm 
de dimensions 2,40x1,20. Aquest anirà fixat mecànicament sobre els perfils. 
 
Sobre el panell contraxapat es col·locarà un làmina separadora tipus DELTA. 
 
Sobre la làmina es col·locaran els rastrells a 40cm màxim i sobre aquests les làmines de zenc que aniran a 
junt alçat.  
 
Es preveu la col·locació d’un aïllament de 8cm tipus poliestirè extruït en els espais entre l’estructura 
metàl·lica. 
 
La part longitudinal te un pendent aproximat d’un 8%, però entre calaixos de ventilació el zenc el pendent 
anirà en sentit transversal per facilitar el desaigua. 
 
En una franja longitudinal de 80cm hi ha una lluerna de vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i 
l'altra reflectora de control solar, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butirals transparent. Aquest anirà muntat sobre 
uns suports d’acer i segellat per evitar filtracions a l’interior. 
 
Els remats de la coberta, minvells i canal d’acabament de la coberta es realitzaran igualment en zenc. 
 
8.6 TANCAMENTS 
 
Els diferents tancaments que es poden trobar en el projecte a trets generals consisteixen en: 
 
8.6.1 Tancament de sala de control 
 
La sala de control de l’alberg conté la centraleta d’incendis, el rack i el quadre elèctric de tot l’edifici.  
Aquest espai s’ha de sectoritzar respecte de la resta de l’edifici. A tals efectes caldrà realitzar paret de maó 
de 14cm revestit en ambdues cares per a assolir una resistència al foc de 90 minuts.  
 
També caldrà garantir aquesta resistència la foc en el sostre del local i passos d’instal·lacions. 
 
8.6.2 Sectorització planta soterrani de planta baix a escoltes 
 
Per a sectoritzar la planta soterrani de la resta de l’edifici en especial de l’accés habitual dels escoltes caldrà 
realitzar una paret de resistència al foc de 120 minuts, aquesta es farà amb paret ceràmica de 14cm i 
revestiment de guix.  
 
De la mateixa manera, la finestra existent de punt rodó caldrà tapiar-la per a assolir la resistència i la 
sectorització requerida. 

 
8.6.3 Sectorització sala polivalent planta primera de l’espai de l’alberg 
 
La posta en marxa de l’alberg implica la sectorització dels diferents usos que cohabiten en l’alberg.  
 
En aquest cas a tals efectes es realitzen unes orelles i tancament superior per a col·locar porta de sectorització.  
Aquestes “orelles” es realitzaran amb paret ceràmica de 14cm amb doble revestiment per a assolir els 90 minuts de 
resistència al foc. Sobre aquest espai es realitzarà un calaix per a la ventilació de la sala polivalent.  
 
La separació en alçada entre la sala polivalent i l’espai del lavabo de planta baixa i la recepció de l’alberg caldrà tenir 
la mateixa resistència requerida al foc al igual que els passos d’instal·lacions. 
 
8.6.4 Tapiat portes ascensor exterior 
 
En l’actualitat la porta del futur ascensor en planta primer està tapiada amb uns supermaons.  
 
Per a millorar l’aïllament exterior es proposa el tancament d’aquesta amb maó ceràmic i aïllament.  
 
De la mateixa manera la porta de l’ascensor de planta soterrani caldrà ser tapiada mentre no es pugui instal·lar aquest. 
 
8.6.5 Formació passos instal·lacions 
 
L’actualització de l’edifici en matèria d’instal·lacions suposa una gran intervenció en els espais existents, moltes 
d’aquestes intervencions es realitzaran en estructura tipus pladur: 
 

− Caldrà realitzar calaixos d’instal·lacions en el forat de l’ascensor, en diferents plantes.  
− Caldrà millorar l’estanquitat del quadre ADU situat a la façana del carrer Major de Sant Pere i col·locar en 

la part interior un armari per als filtres... de la nova escomesa d’aigua. 
− Caldrà desmuntar i tornar a muntar el trasdossat de pladur existent en les parets del vestíbul A i escala de 

l’antic ajuntament per a passar la instal·lació del gas, de la nova escomesa de l’aigua i de les BIES. 
− Caldrà refer el conducte de pas de l’aigua. 
− Caldrà realitzar espais per a ocultar els recuperadors en les quatre sales de la planta soterrani i en la 

façana sud del menjador de l’alberg 
− Altres... 

 
8.6.6 Formació de calaixos d’instal·lacions de vent ilació en xapa 
 
Els calaixos de ventil3lació que passen per l’espai de l’accés de l’alberg i pel pati exterior es realitzaran amb una 
estructura tubular revestida amb xapa per pintar.  
 
Aquests ocultaran els diferents tubs de ventilació (renovació i extracció) del nou sistema de renovació d’aire i els 
baixants existents. En aquests calaixos es realitzaran les divisions necessàries entre les sortides d’impulsió i extracció 
i es col·locaran les reixes establertes a la memòria d’instal·lacions.  
 
En la planta baixa, en l’accés de l’alberg aquests i la paret sud aniran revestits d’un tauler contraxapat envernissat. 
 
8.6.7 Sectorització de l’escala A 
 
Una de les sol·licituds de bombers per a millorar la seguretat en cas d’incendi en l’edifici va ser que l’escala 
sectoritzada sigui l’escala A, la corresponent a l’antic Ajuntament de Sant Pere. 
 
A tals efectes es col·locarà una porta EI-60-C5 en planta segona per donar pas a les zones de pas. De la mateixa 
manera es col·locaran portes EI-60-C5 en planta primera sectoritzant l’escala de la zona de pas de les habitacions i 
realitzant un vestñibul d’independència en l’habitació 1-1. 
 
En planta baixa s’anul·la l’accés directa a la sala taller, es realitza una porta automàtica i un vestíbul d’independència 
que dona accés a la sala taller, al magatzem de l’AV i a la sala de reunions de l’AV. 
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8.7 FUSTERIES I MANYERIA 
 
Les fusteries que es detallen el projecte són les següents: 
 
8.7.1 Fusteries existents RF-60 a retirar i recol·l ocar EI -60-C5 
 
Gran part de les fusteries existent a l’edifici van ser col·locades per l’escola Taller.  
 
Es disposa de les factures però no de la documentació tècnica i no ha estat possible trobar-la.  
Aquestes portes tampoc disposen de xapes identificatives fet que de cara a la inspecció de control en 
matèria d’incendis es tingui la necessitat de canviar totes aquelles que són de sectorització.  
En qualsevol cas, abans de la retirada total es parlarà amb la entitat de control per tal si es pogués realitzar 
inspecció visual i informe positiu i es poguessin mantenir. 
 
Les portes existents de l’any 2015 si disposen de xapa identificativa i no caldrà renovar-les.  
 
En el cas de la porta doble existent a la sortida al pati de planta baixa es desmuntarà i es desplaçarà a la 
sala polivalent. 
 
Veure plànol de fusteries. 
 
8.7.2 Tancament accés alberg 
 
La porta d’accés des del pati a l’interior de l’alberg es realitzarà amb estructura d’acer per pintar.  
 
La porta batent disposarà de barra antipànic al ser sortida d’emergència.  
 
El conjunt estarà format per part opaca realitzada en xapa d’acer per pintar amb aïllament interior i la part 
transparent amb envidrament doble 3+3/12/3+3. 
 
Els detalls amb més definició es subministraran durant l’execució de les obres. 
 
8.7.3 Tancament accés pati 
 
La part del pati s’obrirà per donar major  transparència i visibilitat a l’accés a l’alberg.  
 
Aquest tancament és una reixa de barrots d’acer per pintar rectangulars de 80x30mm i 2,50m d’alçada 
separats 10cm en la façana a la plaça i de 90cm d’alçada sobre mur mitger. 
 
Aquest tancament tindrà una porta de 1,60m d’amplada pivotant realitzada amb els mateixos perfils.  
 
Sobre la reixa de la plaça i el mur de bloc de tancament de l’accés es col·locarà un ràfec de xapa plegada de 
30cm de vol que embeurà el perfil de suport superior de la reixa i la porta, s’encastarà la llum tipus Bazz de 
LAMP i tindrà un goteró. Aquets ràfec es prolongarà fins a cobrir tota la part superior del mur de bloc. 
 
Els detalls amb més definició es subministraran durant l’execució de les obres. 
 
8.7.4 Recepció 
 
Es realitza un estintolament en la façana per a obrir l’espai destinat a la recepció a l’accés.  
 
En aquest espai s’instal·larà un taulell per a treball interior i un taulell a l’exterior per a deixar 
fulletons...L’alçada d’aquest taulell serà 75cm per a donar servei a persones amb mobilitat reduïda i per sr 
funcional a nivell de treball. 
 
Aquest taulell a l’interior tindrà 70cm i el vol exterior serà del gruix dels calaixos de ventilació 35cm i anirà de 
calaix a calaix.  
 
Aquest es construirà amb taulell contraxapat de bedoll al igual que el revestiment de tota aquesta façana ( 
inclosos calaixos de ventilació) interior i porta d’accés al lavabo de planta baixa i a la recepció. 

 
De la mateixa manera el taulell de recepció disposarà d’una finestra formada per 3 fulls correders de 0,65cm de vidre 
trempat de 1cm. Aquests fulls s’ocultaran darrera d’un dels calaixos de ventilació fals. 
 
Els detalls amb més definició es subministraran durant l’execució de les obres. 
 
8.7.5 Modificació de porta de doble vaivé 
 
En l’actualitat existeix un conjunt de porta de doble vaivé en l’accés al vestíbul A en la zona de l’escala de l’antic 
Ajuntament de Sant Pere.  
 
Donat que aquesta porta ha de donar sortida en cas d’evacuació i bloqueig de la porta de l’accés a l’alberg es 
modificaran les frontisses i es col·locarà una barra antipànic, així com un pany amb clau des de la part exterior. 
 
Veure plànol de fusteries. 
 

 
Porta a modificar existent 

 
Per altra banda entre aquesta porta i la sortida pel carrer Major de Sant Pere 20, es col·loca una porta automàtica de 
vidre ja que els portalons d’accés han de restar oberts en el cas de funcionament de la sala taller, l’ús d’alberg i la sala 
polivalent. 
 
 
8.8 PAVIMENTS 
 
La solera existent en el pati caldrà enderrocar-la per a passar les noves instal·lacions. 
 
La nova solera es col·locarà sobre una làmina impermeabilitzant, una subbase de grava de 15cm i la terra 
compactada.  
 
Aquesta tindrà 15cm i es realitzarà amb formigó armat HA25/B/20/IIa, veure detalls. 
 
El paviment exterior de la solera es realitzarà amb un terratzo fet in situ tractat a l’àcid perquè compleixi la categoria al 
lliscament 3.  
 
En la part interior de l’accés fins els nous graons que es reposen en la part de l’escala de l’antic ajuntament es 
realitzarà amb peces de terratzo polit amb grau de lliscament 2. Es preveu la col·locació d’una franja de 1m de pelfut 
de coco a la llargada de l’accés des del pati. 
 
Els graons a reposar seran de pedra artificial. 
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Paviment existent en zones humides (blanc) i en 

zona planta baixa 

 
Graons existents a substituir i solera a enderroc i 

substituir per paviment tipus terratzo 
 
 
En la zona de la recepció i vestíbul on s’intentarà regularitzar els nivells existents, al igual que la sortida 
d’emergència dels escoltes es realitzarà amb un paviment igual a l’existent, un tipus gres porcel·lànic negre 
polit. 
 
També es contempla la substitució del paviment del lavabo de planta baixa. 
 
Els sòcols interiors es realitzaran amb una peça de DM pintada de 10 cm d’alçada i els exteriors amb una 
peça de granet. 
 
Es preveu igualment el recrescut de les zones d’accés de l’ascensor. 
 
8.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
 
Tots els paraments verticals existents que es troben a l’interior de l’edifici aniran pintats amb pintura plàstica 
amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d’acabat. 
 
Es preveu el desmuntatge i nou muntatge de cels rasos en aquells espais afectats principalment per la 
instal·lació de renovació d’aire i fals sostres nous al cobriment de l’accés de l’alberg. 
 
Tots els cel rasos nous o restituïts es realitzaran amb plaques de guix laminat continu i pintats amb pintura 
plàstica. 
 
Es reposarà l’enrajolat de la part baixa del lavabo de planta baixa i aquells indrets com la cuina on es caldrà 
intervenir. 
 
8.10 INSTAL·LACIONS 
 
Els treballs d’instal·lacions es divideixen en 9 parts: 
 
8.10.1 Sanejament 
 
Caldrà modificar la connexió existent al clavegueram que actualment es realitza a través d’una arqueta que 
va a parar a la finca veïna, ja que durant les obres d’urbanització es va anul·lar la connexió existent i no es va 
deixar previsió. 
 
A tals efectes caldrà realitzar arquetes de registre en el gir a 90º dels claveguerons de l’alberg situats sota de 
l’escala de l’antic ajuntament i refer la connexió amb el diàmetre corresponent, sense reduccions. 
 
Els baixants existents a la paret on s’instal·larà l’ascensor exterior es connectaran igualment a la nova xarxa, 
així com la reixa de l’accés. 
 

S’efectuarà una nova connexió a la xarxa de clavegueram existent a la plaça. 
 
8.10.2 Fontaneria i aparells sanitaris 
 
En l’actualitat existeix una escomesa d’aigua, la que tenia l’antic edifici situada a l’accés del carrer Alcalde Parellada 2.  
 
Aquesta escomesa és insuficient pel funcionament de tot l’edifici.  
 
En el PCA s’inclou la nova escomesa que es situarà a l’accés del carrer Major 20.  
 
En el calaix darrera el quadre ADU existent, prèvia impermeabilització, es situarà un quadre amb els filtres i vàlvules 
corresponents. Des del quadre es portarà la nova escomesa d’aigua fins el pati on es va deixar les connexions i les 
claus de pas dels diferents sectors de l’edifici. 
 
A banda a la xarxa existent d’aigua s’ha de fer arribar un ramal a l’accés del carrer Alcalde Parellada 2. 
 
Referent a la instal·lació existent s’ha de renovar les aixetes de les dutxes per fer compliment al Decret per evitar la 
legionel·losis. 
 
Finalment en la nova infermeria caldrà instal·lar un rentamans. 
 
8.10.3 Calefacció i ventilació 
 
8.10.3.1 Calefacció 
 
En el projecte actual s’ha recalculat els elements necessaris per a cada cambra segons el RITE. Això comporta que en 
molts casos el nombre d’elements s’han d’augmentar. 
 
També caldrà instal·lar una nova caldera, complementària a la ja existent per a donar servei a l’alberg. 
 
Les obres de sectorització de la sala polivalent de l’accés a l’alberg i les de la ubicació d’un calaix al vestíbul de la 
planta segona comportaran el desplaçament dels radiadors. 
 
Per altra banda caldrà instal·lar els radiadors de l’espai tancat del pati. 
 
8.10.3.2 Ventilació 
 
Una de les modificacions més substancials del projecte és degut a la instal·lació de renovació d’aire. Fent compliment 
al RITE aquest sistema caldrà instal·lar-lo en aquelles estances de permanència de persones. Aquest sistema va 
acompanyat d’uns recuperadors i en el cas de les habitacions d’unes bombes per regular la temperatura de l’aire que 
ve de l’exterior. 
Aquesta instal·lació implica l’obertura de molts fals sostres i la realització de molts passos i calaixos d’instal·lacions en 
totes les plantes de l’edifici afectant tots els usos. 
 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
 
8.10.3.3 Aerotèrmia 
 
Com a sistema alternatiu a les plaques solars, donat que la coberta de l’edifici està protegida i en el moment de la 
seva construcció no es va tenir en compte la possibilitat d’instal·lar-ne, s’ha estudiat i previst la instal·lació d’un sistema 
d’aerotèrmia. 
 
Les màquines estaran col·locades en el badalot de l’ascensor interior i la contribució en l’ACS s’acumularà en el nou 
dipòsit acumulador situat a la cuina. 
 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
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8.10.4 Gas 
 
Tant la instal·lació com l’escomesa que es van executar l’any 2015 tan sols donava servei als escoltes i a 
l’AV del barri de Sant Pere. 
 
Amb la necessitat de donar servei a tot l’edifici la secció de la canonada és insuficient al igual que el tipus de 
comptador. 
 
Amb converses amb la companyia s’ha comentat que potser el nínxol existent del comptador de gas és 
suficient, no obstant es preveu l’engrandiment del mateix. 
 
La nova canonada de distribució interior segueix el mateix trajecte que l’anterior però caldrà engrandir 
passos i canviar la beina per fer-la més gran. Una vegada surt al pati la canonada va exterior. 
 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
 
8.10.5 Electricitat 
 
Les noves necessitats de l’alberg també impliquen un augment de potència.  
 
S’ha fet una previsió de l’equipament possible de la cuina i el menjador i s’ha modificat el quadre elèctric. No 
obstant es demana una ampliació de potència que no contempla tots els aparells que s’han previst ja que no 
se sap l’ús final que se’n farà d’aquest espai. 
 
En el projecte actual també es contempla la electrificació del nou ascensor i dels nous espais: accés alberg i 
pati exterior. 
 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
 
8.10.6 Senyals dèbils 
 
Per fer compliment al CTE DB SUA es preveu la instal·lació d’unes senyals acústiques i lluminoses en els 
lavabos adaptats. 
 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
 
8.10.7 Contraincendis 
 
S’ha realitzat projecte d’incendis i un annex de millores i modificacions que ha estat aprovat per la Direcció 
General Territorial del Vallès Occidental de Bombers en data 14 de desembre de 2016. 
 
En el present projecte s’incorpora l’escomesa de les BIES i la connexió a les BIES instal·lades a l’any 2006. 
També cal instal·lar-ne una de nova a l’espai de l’accés de l’alberg. 
 
Es preveu igualment la instal·lació d’un detector d’incendis en l’espai del quadre general elèctric. 
 
Per altra banda, en l’any 2006 es va realitzar la protecció al foc de l’estructura de la coberta de la qual es 
disposa de certificació. L’estructura de la planta baixa es va pintar amb pintura intumescent i revestiment 
amb plaques tipus pladur foc, però donat que aquests revestiments els van realitzar alumnes en pràctiques 
no es disposa certificat de col·locació i caldrà que es pintin de nou per fer compliment a la resistència al foc. 
 
En el cas de les jàsseres de planta baixa i pilars de planta baixa i primera es preveu la projecció amb 
vermiculita i el tancat amb un sistema tipus pladur. 
 
En el cas dels pilars de fossa es realitzarà un pintat amb pintura intumescent amb certificat i garantia de 
col·locació. 
 
A la planta sotacoberta caldrà realitzar una franja de 1m de protecció al foc RF 90 entre la sala de calderes i 
l’habitació adjacent. Aquesta protecció ha de contenir una subestructura per evitar la propagació exterior. 

 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
 
8.10.8 Parallamps 
 
 
Per fer igualment compliment al CTE DB SUA caldrà col·locar un parallamps. L’arqueta d’aquest es situarà a l’interior 
de l’espai d’accés de l’alberg. 
 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
 
 
8.10.9 Enllumenat 
 
S’ha previst la instal·lació de les següents llumeneres: 
 

− A l’exterior, encastada en el ràfec una llumenera de LED tipus Bazz de LAMP o equivalent. 
− A l’espai del pati s’ha previst la instal·lació d’uns focus LED tipus mini flut de la marca LAMP o equivalent. 
− A l’accés cobert de l’alberg està previst unes lumeres tipus FIL de la casa LAMP o equivalent amb un 

difusor opal de la casa LAMP o equivalent.  
− Sobre el taulell de recepció es col··locaria una tira de LED de la casa LAMP o equivalent. 

 
En l’actualitat no es disposa d’estudi lumínic donat el poc temps que s’ha tingut per a realitzar el projecte d’execució 
però en el moment de l’execució de les obres es podrà afinar els tipus de llums i disposició. 
 
Veure plànols i memòria d’instal·lacions 
 
 
8.11 ASCENSOR 
 
Es col·loca un ascensor que compleix tos els criteris ja descrits en l’apartat de compliment del SUA 9. 
 
És un ascensor elèctric accessible segons norma UNE en 81-70:2004 model 03g 5010 de la marca orona o equivalent, 
sense cambra de màquines i accionament directe.  
 
Característiques: 8 persones, 630 kg, 1.00 m/s amb variació de freqüència, tres parades, 6 metres de recorregut de 
cabina, doble embarcament, tensió 380v / 200v-50 hz, contrapes lateral, maniobra universal, cabina gamma c2 de 
dimensions 140x140x210 cm, parets estratificades de baixa pressió (melamina), mirall al fons a 30 cm del paviment, 
sostre d'acer inoxidable, il·luminació modular sense halògens amb policarbonat massís, panell de comandament en 
acer inoxidable, passamans d'acer inoxidable, paviment sintètic, fornsta en acer inoxidable, sòcol alumini lacat, portes 
telescòpiques de dos fulls en acer inoxidable, senyalització amb polsador electromecànic-antivandàlic, pulsador 
lluminós i amb braille inclou sistema acústic indicant les plantes. tota la complerta instal·lació amb alarma i il·luminació 
d'emergència, il·luminació del recinte, apertura de les portes, escala fossar, indicador lluminós i acústic de 
sobrecarrega, botonera amb caràcters en braille contrastats cromàticament, programació de veu i pantalles de 
l'ascensor en català. inclou el marcatge ce segons real decreto 1314/1997.  
 
S’inclou el subministre i instal·lació del mòdul gsm, l'ajuntament entregarà targeta sim, la posada en marxa i legalitació 
de l'ascensor, així com el contracte de manteniment  de l'ascensor per dos anys. 
 
 
9 TERMINI  
 
El termini màxim per a les obres del Projecte modificat del projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere és de 5 
mesos . El termini no s’ha modificat ja que es considera que les modificacions es poden ralitzar en el mateix termini de 
temps. 
 
10 CONTROL DE QUALITAT 
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Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al 
límit del 2,5 % del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 
 
 
11 SEGURETAT I SALUT 

 
Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, per 
a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es 
compleixin algun dels supòsits següents: 
 

− Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
− Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-me en algun moment més de 

20 treballadors. 
− Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 
− Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 
Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha obligatorietat 
de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de la Memòria 
Valorada. 
 
El seu import estarà repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost del present projecte. 
 
Aquest Estudi Bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per què redacti el 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre. 
 
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què aquesta 
procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de 
replantejament. 
 
Per altra banda, segons l'article 7. apartat 1 del RD 1627/1997 el pressupost de seguretat i salut no podrà ser 
objecte de baixa:  
“En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las 
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no 
podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 
5.” 
 
12 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, s’obliga a 
donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de 
residus. 
 
13 EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ 

 
D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, no cal exigir classificació ni categoria a l’empresa que opti a l’execució 
d’aquestes obres. 
 
14 SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l’Ajuntament 
de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic del Servei de 
Projectes i Obres tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en 
què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats 
per l’Ajuntament de Terrassa. 
 

L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques 
assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l’obra. Tanmateix, aquest tècnic ha d’estar 
localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i 
sol·licitar-ne un de nou. 

 
Altres aspectes a tenir en compte en la contractació d’aquestes obres 
 
Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 
 

− El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i senyalització 
necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra (tanques metàl·liques, new-
jerseys, ...), les vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i 
accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

− La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 
− Hauran d’entregar els plànols as-built de l’obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les 

instal·lacions, així com una topografia de detall de tot l’àmbit construït. 
 
 
15 DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 
Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos en aquest projecte, es 
realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de projecte, i en el seu 
defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), 
per l’any en el qual es formalitzi el contracte.  
 
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges 
inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, 
essent obligatòria la seva execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de l’import d’adjudicació. 
 
16 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 2016, realitzat amb els costos de 
mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 1%, tal com queda reflectit en la justificació de 
preus. 
 
Els preus es troben degudament justificats en l’apartat de Pressupost del present projecte. 
 
17 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
El Pressupost d’Execució Material del Projecte modificat del projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere 
ascendeix a la quantitat de DOS CENTS NORANTA SET MIL QUATRE CENTS CINQUANTA QUATRE EUROS AMB 
DOS CÈNTIMS (297.454,02 €) 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA del Projecte modificat del projecte de l’alberg de l’antic poble de 
Sant Pere ascendeix a la quantitat de TRES CENTS CINQUANTA TRES MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS (353.970,28 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta IVA inclòs, del Projecte modificat del projecte de l’alberg de l’antic poble de 
Sant Pere ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES CENTS QUATRE EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS (428.304,04 €). 
 
 
18 PREVISIÓ ECONÒMICA ESCOMESES I CONTRACTES MANTEN IMENT 
 
La previsió econòmica per les escomeses del Projecte modificat del projecte de l’alberg de l’antic poble de Sant Pere 
és: 
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18.1 MINA D’AIGUA 
 
Nova escomesa BIES 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   2.899,13 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  3.507,95 € 
 
Trasllat escomesa carrer Major de Sant Pere 20 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   1.030,06 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  1.246,37 € 
 
Canvi de comptador a carrer Major de Sant Pere 20 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   343,49 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  415,63 € 
 
Total MINA(sense IVA)   4.272,68 € 
Total MINA (amb IVA)  5.169,95 € 
 
18.2 GAS 
 
Vindrà inclos en la primera factura del gas. 
 
 
18.3 ELECTRICITAT 
 
Augment de potència de  33Kw 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   650,00 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  786,50 € 
 
 
18.4 TELEFONIA 
 
Caldrà donar d’alta dos línies telèfoniques, una per el futur ascensor i una altra per l’alberg, l’estimació del 
cost aproximat d’aquestes línies és de: 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   250,00 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  302,50 € 
 
 
18.5 CONTRACTE D’AMPLIACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES I NSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS 
 
Caldrà ampliar el contracte actual de les instal·lacions contraincendis per poder procedir a la legalització de 
l’alberg, la previsió és: 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   750,00 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  907,50 € 
 
18.6 CONTRACTE  PEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIO NS ELÈCTRIQUES 
 
Caldrà realitzar un contracte pel manteniment de les instal·lacions elèctriques de l’alberg per poder procedir a 
la legalització de l’alberg, la previsió és: 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   600,00 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  726,00 € 
 
18.7 CONTRACTE  PEL MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 
Caldrà realitzar un contracte pel manteniment de la instal·lació de calefacció de l’alberg per poder procedir a 
la legalització de l’alberg, la previsió és: 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   1.000,00 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  1.210,00 € 
 

 
18.8 TOTAL PREVISIÓ ESCOMESES I CONTRACTES MANTENIM ENT 
 
La suma total de la previsió de les noves escomeses i dels contractes de manteniments necessàris previs a la 
legalització de l’activitat de l’alberg i de tot l’edifici ascendeix a la quantitat de: 
 
Total (sense IVA)   7.522,68 € 
Total (amb IVA)   9.102,45 € 
 
19 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
PROJECTE MODIFICAT A LICITAR:  
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   353.970,28 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  428.304,04 € 
 
ESCOMESES I CONTRACTES MANTENIMENT: 
 
El Pressupost d’execució per contracte (s/IVA)   7.522,68 € 
El Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)  9.102,45 € 
 
 
TOTAL PCA (sense IVA)   361.492,96 € 
TOTAL PCA(amb IVA)   437.406,49 € 
 
 
20 SIGNATURES 
 
A Terrassa desembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
Maria Jose Martínez Vivo 
Arquitecta,  
Servei de Projectes i Obres 
Ajuntament de Terrassa 
 

Ramon Vidal Vila 
Arquitecte tècnic 
Servei de Projectes i Obres 
Ajuntament de Terrassa 
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PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE L’ALBERG DE L’AN TIC POBLE DE SANT PERE  
 
ANNEX MILLORES CONSTRUCTIVES 
 
1 DESCRIPCIÓ 

 
Definició i valoració de les diferents millores constructives que, opcionalment, els licitadors podran incloure 
dins la seva oferta.  
 
Cadascuna d’aquestes millores està definida com una partida alçada que el licitador, en cas d’oferir-ne la 
seva execució, l’haurà de contemplar en la seva totalitat i substituirà les partides del projecte que milloren i a 
les quals fan referència en el cas que reemplacin una de les partides del pressupost. 
 
Aquestes millores no formen part del pressupost de contracte i el contractista ofereix executar-les sense 
modificar el preu del contracte ni suposar cap cost addicional per a l’Ajuntament. 
 
Aquestes millores no substitueixen cap partida dels pressupostos de licitació, ja que aquests preveuen deixar 
la mateixa proposta actual.  
 
Les millores que es proposen a continuació constitueixen realment una proposta de millora respecte la 
situació de projecte i actual. 

 
Aquestes són les millores constructives que es proposen i que en els Criteris de valoració de les ofertes es 
puntuaran durant el procés de licitació. 

  
2 PROPOSTES DE MILLORES 
 

  
MILLORA CONSTRUCTIVA 1  Millora de la recollida d’a igües  

 
El projecte preveu una coberta de nova construcció en el pati de l’edifici aquesta està prevista que evacuï 
directament al pati.  
 
Per tal de no generar regalims i minimitzar la recollida d’aigua de la canal de l’accés es proposa com a 
millora posar un canal de recollida d’aigües i un baixant en zenc i la seva corresponent connexió al 
clavegueram previst soterrat pel pati per conduir les aigües directament.  
 
Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
3,15m  Subministre i col·locació de canal exterior de zenc 0,82mm i 

65cm de desenvolupament màxim, incloses peces especials i 
connexió al baixant 

132,11 € 

3,25m  Subministre i col·locació de baixant de zenc Ø 120mm i 0,6mm 
de gruix incloses peces especials i fixada mecànicament amb 
brides 

127,17 € 

1 unitat Pericó de peu 38x38x40cm de mides interiors per a registre, 
amb parets de 13cm de gruix de maó calat, arrebossada i 
lliscada interiorment amb morter, sobre solera de formigó en 
massa de 10cm. 

65,50 € 

2,00m Subministre i col·locació  de claveguera HDPE Ø160mm per a 
connexió a clavegueram amb paret llisa interna i exterior 
corrugada de rigidesa anular SN 8Kn/m2. 

19,06 € 

 
Total millora 343,84 € 
 

 
MILLORA CONSTRUCTIVA 2  Millora del pelfut d’accés 
 
El projecte preveu en l’accés interior de l’alberg un pelfut transversal de coco. 
 
La millora preveu la col·locació d’un pelfut de major resistència. 
 
Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
8,50m2  Subministre i col·locació de pelfut de perfils d’alumini 

ensamblables de 35 a 55mm d’amplària i 15mm d’alçària, amb 
acabat de raspall 

1.659,03 € 

Total millora  1.659,03 € 
 
Aquesta millora substituiria la partida E9J15100 del pressupost. 
 
 
MILLORA CONSTRUCTIVA 3  Router i wifi 
 
En el pressupost hi ha un capítol de veu i dades que podria ser millorable amb la incorporació d’un switch i un router. 
 
Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
1 unitat Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari 

tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat 
877,24 € 

1 unitat Encaminador (router) d'1port ADSL i port 10 Mbps, per a armari 
tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat 

325,32 € 

 
Total millora 1.202,56 € 
 
 
MILLORA CONSTRUCTIVA 4  Passamà rodó rampa exterior  
 
En l’actualitat existeix un passamà en la paret mitgera per a facilitar l’accés en la rampa. 
 
Es proposa com a millora la realització d’un altre passamà a l’altre extrem de la rampa per a major comoditat dels 
usuaris. 
 
Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
6,30 ml Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de 

perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter 
de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb 
acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes 
d'esmalt sintètic 

1,22,28 € 

6,30 ml Pintat d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d’imprimació 
antioxidant i dues d'acabat 

25,23 € 

 
Total millora 147,51 € 
 
 
MILLORA CONSTRUCTIVA 5  Paviment exterior 
 
El paviment exterior de l’accés a l’alberg està previst que es realitzi en formigó tractat a l’àcid perquè tingui un grau de 
lliscament 3 segons el CTE DB SUA. 
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Com a millora es proposa que per a estar en major consonància amb la urbanització exterior i per integrar 
encara més l’accés de l’alberg a l’espai públic es col·loqui un paviment igual a l’existent a la plaça. 
 
Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
37,80 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 

10x20 cm i 8 cm de gruix, model terana six de breinco o similar, 
gris o de color a escollir per la DF, col·locats amb morter de 
ciment 1:6, aplicació a pinzell sobre la llamborda prefabricada 
de lletada cimentosa blanca tipus mapestone 3 primer 542-5-
2006 de mapei o similar per millorar l'adherència, amb una 
quantia de 2kg/m², i reblert de juntes de 5 a 30 mm de gruix amb 
morter putzolànic de baixa absorció i elevada resistència 
mecànica tipus keracolor ppn 2505-10-2007 o similar. inclús talls 
de peces i neteja de les peces prefabricades amb productes 
específics de mapei per a deixar les llambordes completament 
netes. tot seguint l'especejament i juntes entre peces indicades 
als plànols de projecte o seguint les ordres de la DF. 

2.339,44 € 

Total millora  2.339,44 € 
 
Aquesta millora substituiria la partida K9C32424 del pressupost. 
 
 
MILLORA CONSTRUCTIVA 6  Millora del paviment interi or  

 
El projecte preveu un paviment tipus terratzo de peces de 40x40 en l’interior de l’accés a l’alberg.  
 
Es proposa com a millora la realització d’un terratzo continu que compleixi la classificació al lliscament classe 
2 i que estigui en més relació amb la pedra artificial de l’interior de l’antic ajuntament. 
 
Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
30,55 m2  Recrescuda del suport de paviments amb terratzo classe 2A, 

col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa 
de sorra de 2 cm de gruix 

498,88 € 

30,55 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o 
solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

46,13 € 

30,55 m2 Paviment de terratzo continu de 10 mm de gruix, preu superior, 
amb malla alveolar 

735,03 € 

30,55 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 262,12 € 
11,50 ml Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, 

amb perfil de neoprè i suport de llautó, col·locant prèviament el 
suport 

1.935,34 € 

 
Total millora 3.477,50 € 
 
Aquesta millora substituiria la partida K9C12422 del pressupost 
 
 
MILLORA CONSTRUCTIVA 7  Aïllament acústic màquines 
 
En el projecte hi ha previst en alguns fals sostres on hi ha els nous recuperadors la col·locació de llana de 
roca per esmorteir el soroll que aquests produeixen. 
 
El que es preten és millorar l’aïllament acústic projectat  amb la incorporació d’un feltre multicapa. 
 

Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
142,51 m2  Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 2 capes de material 

tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada , de 24 mm de gruix i 
8,2 kg/m2 de pes, col·locat 

2.367,09 € 

Total millora  2.367,09 € 
 
 
MILLORA CONSTRUCTIVA 8  Acabats i revestiments 
 
El projecte preveu pintar les zones on s’actua de l’interior de l’alberg. Algunes de les intervencions són parcials i no 
s’ha considerat el pintat de tota l’estança. 
 
La millora consisteix en igualar qualitats ambientals en els revestiments verticals en zones de l’interior de l’edifici. 
 
Valoració i descripció de la millora en PEM: 
 
Amidament Concepte Import € 
2.490,866 m2  Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb 

acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
10.685,82 € 

Total millora  10.685,82 € 
 
Aquesta millora substituiria la partida K898J2A0 del pressupost 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 
 



Titol del projecte PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE L'ALBERG A L'ANTIC POBLE
DE SANT PERE DE TERRASSA

RELACIÓ DE PLANOLS

No Nom DWG CTB PDF Escala Planol

01 Emplaçament 01-EMPLA-16020 CB-1000 01-EMPLA
1/30000             
1/1000

01 de 01

Estat Actual / Planta Soterrani 02-EA-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 02-EA_PSOT-01 1:100 01 de 05

Estat Actual / Planta Baixa 02-EA-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 02-EA_PB-02 1:100 02 de 05

Estat Actual / Planta Primer Pis 02-EA-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 02-EA_P1-03 1:100 03 de 05

Estat Actual / Planta Segon Pis 02-EA-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 02-EA_P2-04 1:100 04 de 05

Estat Actual / Planta Coberta 02-EA-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 02-EA_PCOB-05 1:100 05 de 05

Estat Actual / Seccio A-A' 03-EA-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 03-EA_SECC-AA-01 1:100 01 de 05

Estat Actual / Seccio B-B' 03-EA-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 03-EA_SECC-BB-02 1:100 02 de 05

Estat Actual / Seccio C-C' 03-EA-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 03-EA_SECC-CC-03 1:100 03 de 05

Estat Actual / Seccio D-D' 03-EA-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 03-EA_SECC-DD-04 1:100 04 de 05

Estat Actual / Seccio E-E' 03-EA-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 03-EA_SECC-EE-05 1:100 05 de 05

Estat Actual / Façana Pati Interior 04-EA-ALÇATS-16020 00-PROJOB-GR 04-EA_ALÇAT-PATI-01 1:100 01 de 04

Estat Actual / Façana Major Sant Pere 04-EA-ALÇATS-16020 00-PROJOB-GR 04-EA_ALÇAT-STPERE-02 1:100 02 de 04

Estat Actual / Façana Alcalde Parellada 04-EA-ALÇATS-16020 00-PROJOB-GR 04-EA_ALÇAT-PARELLADA-03 1:100 03 de 04

Estat Actual / Façana Font del Comú 04-EA-ALÇATS-16020 00-PROJOB-GR 04-EA_ALÇAT-FONTCOMU-04 1:100 04 de 04

Obra nova i enderroc / Planta Soterrani 05-END-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 05-END_PSOT-01 1:100 01 de 05

Obra nova i enderroc / Planta Baixa 05-END-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 05-END_PB-02 1:100 02 de 05

Obra nova i enderroc / Planta Primer Pis 05-END-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 05-END_P1-03 1:100 03 de 05

Obra nova i enderroc / Planta Segon Pis 05-END-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 05-END_P2-04 1:100 04 de 05

Obra nova i enderroc / Planta Coberta 05-END-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 05-END_PCOB-05 1:100 05 de 05

Obra nova i enderroc / Seccio A-A' 06-END-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 06-END_SECC-AA-01 1:100 01 de 02

Obra nova i enderroc / Seccio E-E' 06-END-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 06-END_SECC-EE-02 1:100 02 de 02

Materials / Planta Soterrani 07-MAT-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 07-MAT_PSOT-01 1:100 01 de 05

Materials / Planta Baixa 07-MAT-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 07-MAT_PB-02 1:100 02 de 05

Materials / Planta Primer Pis 07-MAT-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 07-MAT_P1-03 1:100 03 de 05

Materials / Planta Segon Pis 07-MAT-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 07-MAT_P2-04 1:100 04 de 05

Materials / Planta Coberta 07-MAT-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 07-MAT_PCOB-05 1:100 05 de 05

Materials / Seccio A-A' 08-MAT-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 08-MAT_SECC-AA-01 1:100 01 de 05

Materials / Seccio B-B' 08-MAT-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 08-MAT_SECC-BB-02 1:100 02 de 05

Materials / Seccio D-D' 08-MAT-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 08-MAT_SECC-DD-04 1:100 04 de 05

Definició Geometrica / Planta Soterrani 09-DG-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 09-DG_PSOT-01 1:100 01 de 05

Definició Geometrica / Planta Baixa 09-DG-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 09-DG_PB-02 1:100 02 de 05

Definició Geometrica / Planta Primer Pis 09-DG-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 09-DG_P1-03 1:100 03 de 05

Definició Geometrica / Planta Segon Pis 09-DG-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 09-DG_P2-04 1:100 04 de 05

Definició Geometrica / Planta Coberta 09-DG-PLANTES-16020 00-PROJOB-GR 09-DG_PCOB-05 1:100 05 de 05

Definició Geometrica  / Seccio A-A' 10-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 10-DG_SECC-AA-01 1:100 01 de 05

Definició Geometrica / Seccio B-B' 10-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 10-DG_SECC-BB-02 1:100 02 de 05

Definició Geometrica / Seccio C-C' 10-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 10-DG_SECC-CC-03 1:100 03 de 05

Definició Geometrica / Seccio D-D' 10-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 10-DG_SECC-DD-04 1:100 04 de 05

Definició Geometrica  / Façana Pati Interior 11-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 11-DG_ALÇAT-PATI-01 1:100 01 de 05

Definició Geometrica /  Façana Major Sant Pere 11-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 11-DG_ALÇAT-STPERE-02 1:100 02 de 05

Definició Geometrica / Façana Alcalde Parellada 11-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 11-DG_ALÇAT-PARELLADA-03 1:100 03 de 05

Definició Geometrica /  Façana Font del Comú 11-DG-SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 11-DG_ALÇAT-FONTCOMU-04 1:100 04 de 05

Detall Coberta pati 12-DETALLS-16020 00-PROJOB-GR 12DET 1:75 01 de 02

Planta de la coberta del pati 12DETALLS-16020 00-PROJOB-GR 12DET_PLANTA 1:50 02 de 02

Renovacio aire / Seccio A-A' 13-AIR_SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 13-AIRE_SECC-AA 1:100 01 de 02

Renovacio aire / Seccio B-B' 13-AIR_SECCIONS-16020 00-PROJOB-GR 13-AIRE_SECC-BB 1:100 02 de 02

Fotografies 14-FOTOGRAFIES-16020 00-PROJOB-GR 14-FOTO-01 s/e 01 de 06

Fotografies 14-FOTOGRAFIES-16020 00-PROJOB-GR 14-FOTO-02 s/e 02 de 06

Fotografies 14-FOTOGRAFIES-16020 00-PROJOB-GR 14-FOTO-03 s/e 03 de 06

Fotografies 14-FOTOGRAFIES-16020 00-PROJOB-GR 14-FOTO-04 s/e 04 de 06

Fotografies 14-FOTOGRAFIES-16020 00-PROJOB-GR 14-FOTO-05 s/e 05 de 06

Fotografies 14-FOTOGRAFIES-16020 00-PROJOB-GR 14-FOTO-06 s/e 06 de 06
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

1.1 INSTAL·LACIONS 

ANTECEDENTS 

El present projecte descriu les instal·lacions de l’Alberg del antic poble de Sant Pere, tenint en compte 

les normes i prescripcions segons les Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Terrassa, Codi Tècnic 

de l’Edificació i normativa vigent. 

L’edifici correspon a la fitxa P-10 del catàleg d’edificis d’interès històric artístic del Terme de Terrassa, i 

l’àmbit de protecció és: 

 A l’exterior: Volum general edificat, façana al carrer: formalització i ornamentació, coberta: forma 

i materials i el pati exterior. 

 A l’interior: Estructura funcional del vestíbul accés de planta baixa i escala principal del cos en 

xamfrà. 

La classificació urbanística que li correspon a aquest emplaçament és E 10, sistema d’equipaments 

comunitaris. 

L’edifici fou inaugurat al maig del 1897, a partir de l’annexió de l’antic poble de Sant Pere a Terrassa al 

1904, ha acollit dependències municipals, un col·legi públic, una biblioteca, un arxiu fotogràfic i diverses 

entitats. 

L’edifici està compost de 2 parts. El que és pròpiament l’edifici de l’antic Ajuntament que és un edifici 

en mitgera de planta baixa i dos pisos que fa cantonada i un altre edifici afegit a la banda del carrer 

Alcalde Parellada que corresponia a les escoles municipals, de planta baixa i pis amb soterrani, que 

estava dividit en 2 parts, amb els seus corresponents accessos per a nois i noies i habitatges pels mestres. 

Entre els anys 1959 i el 1997 l’edifici de l’antic ajuntament va ser la seu de la biblioteca Salvador 

Cardús.  

Des dels anys 80 s’hi va instal·lar la seu de l’AV de l'antic barri de Sant Pere en diferents ubicacions de 

l’edifici. 

L’agrupament escolta Mossèn Homs (fusionat a l’any 2002 com a l’agrupament escolta i guia del torrent 

de les bruixes AETB ) van passar a ocupar diferents estàncies de l’antic ajuntament de Sant Pere des de 

l’any 2001. 

Amb expedient COAP 21/02-COAD 15/05 es van realitzar les obres de consolidació de l’antic 

Ajuntament de Sant Pere ( Obres consistents en restauració de façana, substitució de forjats afectats per 

tèrmits). 

 

Amb expedient RPOB 36/05 es va iniciar l’estudi per encabir un alberg municipal a l’edifici, preveient la 

formació d’un altell a la planta primera de les escoles donada l’alçada d’aquesta planta. 

Amb expedient COAP11/07 -COAD 40/06 es van realitzar les obres corresponents a la reconstrucció de 

la coberta i formació d’altell de la zona de les antigues Escoles Municipals. 

Amb expedient COAP 64/06 es va realitzar el projecte bàsic de la rehabilitació de l’antic ajuntament de 

Sant Pere i escoles que incloïa la distribució dels espais en alberg, AV del barri de l’antic poble de Sant 

Pere, l’AETB i la sala taller-artesania de l’antic poble de Sant Pere. Per executar la part tècnica 

d’instal·lacions es va contractar a un enginyer i paral·lelament es va realitzar un informe de Medi Urbà 

(activitats) de les deficiències del mateix i proposar millores. El projecte de reforma que definia les 

instal·lacions fou redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Sr. Esteve Grau i Creus amb numero de 

col·legiat 9753. La data de redacció del projecte és de 4 d’octubre de 2006. A l’any 2007 – 2008 es van 

realitzar les obres de reforma de les instal·lacions. 

A l’any 2014 es va realitzar una nova obertura d’accés i connexió amb el pati interior de l’equipament de 

la sala polivalent i de la planta baixa de l’AETB per tal de garantir l’accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda, millorar l’evacuació del recinte i en el cas de la sala polivalent oferir la possibilitat 

d’una altra via d’evacuació a la planta soterrani i donar accés al servei adaptat de planta baixa. 

El funcionament de l’equipament es va pensar des de la globalitat de totes les activitats que s’hi 

instal·laven ( sala taller, sala polivalent, AV de l’antic barri de Sant Pere, alberg i AETB). L’alberg 

centralitzava la distribució i l’accés de part d’alguns usos i la gestió centralitzada de les instal·lacions.  A 

la secretaria de l’alberg, situada a la planta baixa, es troba la centraleta d’incendis, el rack, el quadre 

elèctric. 

 

1.1.1 FONTANERIA 

OBJECTE 

L’objecte d’aquest capítol és el de definir, estudiar i valorar les instal·lacions de fontaneria a reformar en 

l’Alberg de l’antic poble de Sant Pere de Terrassa.  

L’edifici disposa d’aigua potable procedent de la xarxa de subministrament públic de la població. 

 

PRESCRIPCIONS REGLAMENTARIES 

 Codi Tècnic de l’edificació DB HS-4 d’instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. 



   

       

 Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (R.D. 1027/2007 

del 20 de Juliol). 

 Decret 21/2006 de 14 de febrer per el que es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoficiencia en els edificis. 

 UNE-EN 1057:1996, UNE-EN1254:1999 sobre canonades de coure. 

 UNE-EN-ISO 15875:2004 sobre canonades de polietilè i polietilè reticulat. 

 Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ A REFORMAR 

Actualment la instal·lació de fontaneria es troba totalment acaba excepte en els següents àmbits : 

 Adaptar l’escomesa al consum final de l’edifici. 

 L’habitació nº6 de la planta primera ha de disposar de lavabo. 

 Instal·lació del sistema generador i acumulador d’ACS. 

 Substitució de les aixetes de la dutxa, per donar compliment al Decret 865/2003 de 4 de juliol, per 

el que s’estableixen els criteris higiènic sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis.  

 Instal·lació de filtre d’entrada segons UNE-EN 13443-1 amb malla 50 micro metres, per donar 

compliment al Decret 865/2003 de 4 de juliol, per el que s’estableixen els criteris higiènic 

sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis. I CTE DB HS4. 

 Instal·lació de col·lector general en la zona entrada alberg per plaça. 

 Desmuntatge del lavabo existent en la zona de secretaria de l’alberg a la planta baixa. 

 

ADAPTACIÓ D’ESCOMESA 

Actualment l’escomesa existent està ubicada al carrer Alcalde Parellada nº2, el comptador és de diàmetre 

15mm, amb un cabal nominal de 1,5m3/h. Tal i com es justifica en el projecte de reforma de l’any 2006 

realitzat per el tècnic Sr Esteve Grau i Creus Enginyer Industrial nº9753, el consum nominal del edifici 

és de 7,36m3/h. La canonada existent de la CIA d’aigües al carrer Alcalde Parellada nº2 no pot 

subministrar aquest cabal nominal. Per aquest motiu es realitzarà una nova escomesa en el carrer Major 

de Sant Pere nº20. 

 

Escomesa 

L’escomesa serà subterrània i enllaçarà amb la xarxa d’aigua que la companyia subministradora disposi 

en el sector.  

La instal·lació d’aigua sanitària s’iniciarà en l’escomesa a partir de la façana del edifici, en el punt 

indicat en els plànols de planta de la instal·lació. La connexió a la xarxa d’aigües municipals es realitzarà 

amb tub d’acer galvanitzat o de polietilè d’alta densitat de 16 bars de pressió nominal, segons norma 

UNE 53131, soldada i col·locada al fons de rasa de 1”1/2 (segons indicacions de CIA). Aquesta 

canonada arribarà fins a comptador. 

 

Clau de registre i clau de pas i filtre 

La clau de registre ( de toma) s’instal·larà en la via publica, just a l’entrada de l’edifici. Serà una vàlvula 

de papallona o esfèrica (consulta a MINA), segons normes de companyia subministradora. La instal·larà 

la companyia dins d’un pericó. 

La clau de pas (tall general) s’instal·larà dins de la propietat. Serà una vàlvula tipus comporta segons 

normes de la companyia subministradora. 

S’haurà de disposar un filtre tipus Y d’uns 25 a 50 micro metres amb malla d’acer inoxidable i amb auto 

neteja. El filtre serà de la marca Hidro Water model FI-2014-08 FILTRO EASY PLATA 1 1/2" o 

similar. Amb les següents característiques: 

- Capçal en bronze orientable 360º. 

- Filtració de cartutx amb rotor de neteja d’acer inoxidable AISI316 

- Auto neteja manual  

- Pressió nominal de treball PN16 

- Temperatura màxima de treball 40ºC 

- Grau de filtració: 50micro metres recobert de plata anti bactèries.  

- Certificat CE, DVGW i compleix amb normativa UNE 13443-1 

- Vas transparent en Trogamid. 

Les pressions nominals de les vàlvules no seran inferiors a PN-16. El filtre requereix de desaigua per la 

seva neteja. 

 

Canonada d’alimentació 

Enllaçarà la clau de pas de l’escomesa amb el comptador. S’instal·laran passamurs de tubs de PVC amb 

diàmetre superior en 20 mm a l’exterior dels tubs quan les canonades travessin parets o forjats. La 



   

       

connexió a la xarxa d’aigües municipals es realitzarà amb tub d’acer galvanitzat o de polietilè d’alta 

densitat de 16 bars de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldada i col·locada al fons de rasa de 

1”1/2 (segons indicacions de CIA) 

 

Grup sobre elevador i reguladors de pressió 

No es necessària la instal·lació d’un grup de pressió. 

Es verificarà les pressions de subministrament d’aigua de dia i de nit per determinar si es necessària la 

instal·lació de vàlvula reductora de pressió.  

La vàlvula de reducció de pressió s’ha d’ajustar entre 3 i 4bar. La reductora de pressió serà de la marca 

Hidro Water model GC1120112  1”1/2 o similar. 

 

Comptador 

Del comptador individual s’iniciarà la canonada d’aigua freda interior que anirà dins d’un calaix tècnic 

fins a la clau general. Aquest tram es realitzarà amb canonada de tub de Polietilè PE63mm PN 16 

atmosferes. 

El comptador s’instal·larà  en arqueta per tal efecte situat al terra de la façana del carrer Major de Sant 

Pere nº20.  

S’instal·larà comptador d’aigua potable homologat amb verificació primitiva de ferro fos recobert 

interior i exteriorment amb resina acetàlica, DN30 per a un cabal màxim de 12m3/h i un cabal nominal 

de 5m3/h. La pressió màxima de treball es de 16 bar i la seva instal·lació serà horitzontal. 

S’instal·larà dins d’una arqueta al terra subministrada per Mina de Terrassa. 

El comptador disposarà de la corresponent claus de pas i serà del tipus homologat pel Serveis d’Indústria 

de la Generalitat, i d’acord amb les normes de la companyia subministradora. El comptador el 

subministra Mina de Terrassa. S’haurà de realitzar una regata per façana des del comptador fins el terra 

per instal·lar la canonada d’alimentació. 

Desprès del comptador s’instal·larà una vàlvula antiretorn serà de membrana per evitar els cops d’ariet 

amb la finalitat de protegir la xarxa de distribució contra el retorn d’aigües estranyes. 

Des de la clau general edifici fins a col·lector general i filtre anti legionel·la la canonada serà de tub de 

Polietilè PE63mm PN 16 atmosferes, en un tram instal·lat en cel ras i un altre tram enterrat. 

 

PRODUCCIÓ D’ACS 

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, document bàsic HE2 i HE4, la producció d’ACS es realitzarà amb 

sistema de plaques solars per aigua calenta sanitària amb un sistema de recolzament d’energia 

convencional. Degut a la catalogació del edifici  no es possible la instal·lació de plaques solars a la 

coberta. Per aquest motiu, s’ha de projectar un sistema alternatiu a les plaques solars, i justificar un 

estalvi de CO2 equivalent. 

El sistema alternatiu escollit és el de bomba de calor (aerotèrmia). 

Dimensionat de demanda tèrmica. 

La demanda tèrmica anual en ACS és de 31.595KWh, considerant un consum de 25 litres/dia a 60ºC 

(consum segons Decret d’ecoficiencia 21/2006 de 14 de febrer), amb un total de 62 ocupants, segons 

l’Ordenança Solar Tèrmica de Terrassa que és la normativa mes restrictiva. 

La temperatura del l’aigua freda és la indicada en la UNE 94002. 

 
 

Demanda prevista ACS 

Mes Días Tª AFS 
ºC 

Consumo útil
kWh 

Enero 31 7,2 2.950
Febrero 28 8,2 2.614
Marzo 31 9,2 2.838
Abril 30 10,2 2.693
Mayo 31 12,2 2.671
Junio 30 15,2 2.422
Julio 31 17,2 2.391

Agosto 31 17,2 2.391
Septiembre 30 15,2 2.422

Octubre 31 13,2 2.615
Noviembre 30 10,2 2.693
Diciembre 31 8,2 2.894

Total 365 12,0 31.595
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

Demanda prevista (kWh) 

 

                
 

 

Cobertura demanda tèrmica amb energia solar i caldera de gas natural 

Segons la normativa mes restrictiva, s’ha de contribuir amb energia solar al ACS amb un 55% del 

consum total. Realitzant el càlcul de numero de col·lectors amb el programa SOLAR ONLINE, s’obté un 

resultat de 8 col·lectors BAXI SOL 250, segons la justificació següent: 

 

Dades de localització 

Zona climàtica III 

Latitud 41.33 

Alçada 286m 

Temperatura mínima al hivern 2ºC 

Graus dia 15-15 818 
 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU
Tª media ambiente (ºC) 6,1 6,8 8,4 10,1 13,3 17,0 20,2 20,3 18,3 14,4 9,8 6,9 12,6

Tª media agua red (ºC) 7,2 8,2 9,2 10,2 12,2 15,2 17,2 17,2 15,2 13,2 10,2 8,2 12,0

Rad. horiz. (kJ/m2/día) 7.800 11.300 15.600 20.500 23.300 25.600 26.400 22.000 17.200 12.000 8.300 6.900 16.408

Rad. inclin. (kJ/m2/día) 14.959 17.958 20.095 21.479 21.239 21.879 23.115 21.578 20.213 14.706 14.884 13.985 18.841

 

Dades de consum 

Numero de persones 62 

Temperatura d’acumulació 60ºC 

Consum d’ACS persona i dia 25 litres 

Demanda total diària 1.550 litres 

Resultats de cobertura solar 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU

Energia necesaria (kWh) 2.950 2.614 2.838 2.693 2.671 2.422 2.391 2.391 2.422 2.615 2.693 2.894 31.595

Aporte colectores solares (kWh) 1.404 1.502 1.834 1.872 1.893 1.835 1.952 1.847 1.724 1.338 1.329 1.301 19.833

Pérdidas en el acumulador (kWh) 157 141 157 152 157 152 157 157 152 157 152 157 1.843

Pérdidas en las tuberías (kWh) 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 350

Contribución solar térmica (kWh) 1.217 1.334 1.648 1.692 1.707 1.655 1.766 1.661 1.544 1.152 1.149 1.115 17.639

Contribución solar térmica (%) 41,27 51,02 58,06 62,83 63,92 68,31 73,83 69,46 63,73 44,05 42,67 38,53 55,83

 
 

RESULTADO
Energía necesaria (kWh)                                                          31.594,77

Contribución mínima según HE4 CTE (40 %)                                                          12.637,91

Aporte colectores solares (kWh)                                                          19.832,66

Pérdidas totales (kWh)                                                            2.193,65

Contribución solar térmica total (kWh)                                                          17.639,01

Contribución solar térmica total (%)                                                                 55,83

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras (kWh) 
Pérdidas en el acumualdor (kWh)                                                            1.843,25

Pérdidas en las tuberías (kWh)                                                               350,40

Pérdidas totales (kWh)                                                            2.193,65

 

 

 



   

       

Les dades utilitzades de radiació solar corresponen als proporcionats per l'Atles de radiació solar a 

Espanya de l'AEMET, mentre que els de temperatura del medi ambient i de temperatura d'aigua de xarxa 

s'obtenen de les taules publicades per les UNE 94.003 i UNE 94002 respectivament. 

El mètode de càlcul de la instal·lació és el f-chart, recomanat en el Plec de Condicions Tècniques de 

l'IDAE per a instal·lacions d'energia solar tèrmica. 

 
 

  
Energía solar mínima 

 
Caldera 

 
Sistema caldera + Energía solar 

 
Mes Aporte 

energético 
kcal 

Aporte 
energético 

kWh 

Cobertura 
ACS 
% 

Aporte 
energético 

kWh 

 
Rend.

% 
Consumo 
gas kWh 

Contribución 
renovable 

% 

Emisiones 
CO2 
kg* 

Energía
primaria no 
renovable 

kWh*
Enero 1.046.620 1.217 41,25% 1.733 92% 1.884 41,25% 475 2.251

Febrero 1.147.240 1.334 51,03% 1.280 92% 1.391 51,03% 351 1.663
Marzo 1.417.280 1.648 58,06% 1.190 92% 1.294 58,06% 326 1.546
Abril 1.455.120 1.692 62,84% 1.001 92% 1.088 62,84% 274 1.300
Mayo 1.468.020 1.707 63,92% 964 92% 1.047 63,92% 264 1.252
Junio 1.423.300 1.655 68,32% 767 92% 834 68,32% 210 997
Julio 1.518.760 1.766 73,85% 625 92% 680 73,85% 171 812

Agosto 1.428.460 1.661 69,46% 730 92% 794 69,46% 200 949
Septiembre 1.327.840 1.544 63,74% 878 92% 955 63,74% 241 1.141

Octubre 990.720 1.152 44,06% 1.463 92% 1.590 44,06% 401 1.900
Noviembre 988.140 1.149 42,67% 1.544 92% 1.678 42,67% 423 2.005
Diciembre 958.900 1.115 38,53% 1.779 92% 1.934 38,53% 487 2.311

Total 15.170.400 17.640 55,83% 13.955 92% 15.168 55,83% 3.822 18.126

 

* Els factors d'emissions de CO2 i consum d'energia primària s'han extret de les taules publicades en el 

document"FACTORS D'EMISSIÓ DE CO2 I COEFICIENTS DE PAS A ENERGIA PRIMÀRIA V 

2014.02.03". En concret, per al gas natural, els factors són de 

0,252 kg CO2 / kWh E. final i 1,190 kWh E. Primària no renovable / kWh E. final. 

 

Cobertura demanda tèrmica amb bombes de calor  

Numero d’unitats 2 

Bomba de calor seleccionada BAXI PLATINIUM BC PLUS HÍBRID  

 

Per poder substituir totalment o parcialment la instal·lació d'Energia Solar, cal que la instal·lació 

alternativa sigui energia renovable, un procés de cogeneració o una font d'energia residual. En aquest cas 

es vol substituir gràcies a considerar la bomba de calor com energia renovable. Per poder assegurar que 

és energia renovable, s'ha d'assegurar que l'SPF sigui superior a 2,5. A part, per poder realitzar aquesta 

substitució s'ha de comprovar que la solució equivalent té unes emissions de diòxid de carboni i consum 

d'energia primària iguals o inferiors a la solució de referència (Energia solar i caldera). 

 
 

Mes Temperatura 
exterior 

ºC 

Potencia
máxima 

total 
kW

COP ACS
Aporte 

energético 
BC 

kWh 

Consumo 
eléctrico BC 

kWh 

Aporte 
renovable BC 

kWh 

Consumo gas 
caldera kWh 

Enero 6,1 24,1 3,35 2.950 881 2.069 0
Febrero 6,8 24,8 3,44 2.614 760 1.854 0
Marzo 8,4 25,5 3,53 2.838 804 2.035 0
Abril 10,1 26,9 3,71 2.693 725 1.968 0
Mayo 13,3 29,0 3,99 2.671 670 2.001 0
Junio 17,0 31,7 4,35 2.422 556 1.866 0
Julio 20,2 33,8 4,63 2.391 517 1.875 0

Agosto 20,3 33,8 4,63 2.391 517 1.875 0
Septiembre 18,3 32,4 4,45 2.422 545 1.877 0

Octubre 14,4 29,7 4,08 2.615 641 1.974 0
Noviembre 9,8 26,9 3,71 2.693 725 1.968 0
Diciembre 6,9 24,8 3,44 2.894 841 2.053 0

Total 12,7 28,6 3,86 31.595 8.181 23.414 0
 

Mes 
Emisiones  CO2 
no renovable** 

kg

Energía primaria 
no renovable** 

kWh 
 

Enero 292 1.721 
Febrero 252 1.485 
Marzo 266 1.570 
Abril 240 1.417 
Mayo 222 1.308 
Junio 184 1.087 
Julio 171 1.010 

Agosto 171 1.010 
Septiembre 180 1.065 

Octubre 212 1.252 
Noviembre 240 1.417 
Diciembre 278 1.644 

Total 2.708 15.985 
 

La temperatura d'impulsió considerada per la bomba de calor és de 45 º C per poder acumular a 45ºC. 

** Els factors d'emissions de CO2 i consum d'energia primària s'han extret de les taules publicades en el 

document"FACTORS D'EMISSIÓ DE CO2 I COEFICIENTS DE PAS A ENERGIA PRIMÀRIA V 

2015.07.29". En concret, per a l'electricitat, els factors són de 0,331 kg CO2 / kWh E. final i 1,954 kWh 

E.Primària no renovable / kWh E. final. 

 



   

       

 
Sistema caldera + Energía solar 

 

Emisiones CO2 
kg 

Energía primaria 
no renovable 

kWh 
475 2.251 
351 1.663 
326 1.546 
274 1.300 
264 1.252 
210 997 
171 812 
200 949 
241 1.141 
401 1.900 
423 2.005 
487 2.311 

3.822 18.126 

 
Sistema Bomba de Calor 

 

Emisiones CO2 
kg 

Energía primaria 
no renovable 

kWh 

 

COP 
medio 

292 1.721 3,35 
252 1.485 3,44 
266 1.570 3,53 
240 1.417 3,71 
222 1.308 3,99 
184 1.087 4,35 
171 1.010 4,63 
171 1.010 4,63 
180 1.065 4,45 
212 1.252 4,08 
240 1.417 3,71 
278 1.644 3,44 

2.708 15.985 3,86 

Conclusions 

Com es pot comprovar en les dues taules resultants, es compleix que el sistema de bomba de calor 

contribueix en més energia renovable, emet menys diòxid de carboni i consumeix menys energia 

primària que el sistema de referència compost per calderes de gas natural i energia solar. A part, també 

es pot observar com es poden considerar les bombes de calor com energia renovable en tenir un factor 

SPF major a 2,5. En concret, en aquest cas el SPF és de 2,6854. 

Les unitats exteriors de la bomba de calor s’instal·laran a la coberta del badalot de l’escala C/Parellada 

nº2. Les unitats interiors s’instal·laran a la sala d’instal·lacions de la cuina, a la planta primera. Les 

canonades frigorífiques s’instal·laran dins del cel ras. 

La programació electrònica del BAXI PLATINIUM BC PLUS HÍBRID, en funció de les condicions 

exteriors i rendiment de la caldera decidirà quin és l’equip de producció d’ACS. 

  

 

  
 
 

 

Justificació de la bomba de calor Platinium BC PLUS 11 HIBRID com energia renovable 

Segons el document publicat per l'IDAE "Prestacions Mitjanes Estacionals de les Bombes de Calor per a 

Producció de Calor en Edificis ", es pot justificar que una bomba de calor és renovable quan el factor 

SPF (rendiment estacional) és superior a 2,5. Disposem d'una bomba de calor aerotèrmica centralitzada 

per a producció d'ACS i calefacció per a un alberg a Terrassa (Barcelona). La bomba de calor 

PLATINUM BC PLUS 11 HIBRIDA té un COP nominal a 35 º C, segons UNE14511-2, de 4,65. Per 

determinar el SPF de la bomba de calor ens cal conèixer el factor de ponderació (FP) i factor de 

correcció (FC) corresponents. El FP s'obtindrà de la taula 4.1 d'acord amb la zona climàtica de 

l'emplaçament del edifici i el tipus de bomba de calor instal·lat. Terrassa és zona de severitat climàtica a 

l'hivern D i el tipus de bomba de calor és aerotèrmica. Equips centralitzats, per la qual cosa el factor de 

ponderació que li correspon és de 0,75. 

La temperatura triada de preparació d'ACS és de 45 ºC pel que segons la taula 4.2 de 

factors de correcció li correspon el valor de 0,77. 

 

 

 

Aplicant la fórmula per a la determinació del rendiment estacional obtenim: 

SPF = COPnominal x FP x FC = 4,65 x 0,75 x 0,77 = 2,6854 

En aquest cas el SPF de la bomba de calor és superior a 2,5 i per tant podria considerar-se com 

renovable. 

La caldera a gas actuarà en funció de les condicions de consum o de temperatura exterior. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mes 

Enero 
Febrero
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total 



   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinació del volum d’acumulació 

Es determina el volum d’acumulació patint de la següent hipòtesi de consum: 
 

- Pitjor mes de l'any (temperatura més freda): Gener (Temperatura aigua freda 7,2ºC)  

- Consum primera hora: 50% de la demanda: 775 litres a 60ºC  

- Consum segona hora: 30% de la demanda: 465 litres a 60ºC  

- Consum tercera hora: 20% de la demanda: 310 litres a 60ºC  

 

Si l’acumulació fos a 45ºC, els consums serien els següents:  

 

- Consum primera hora: 50% de la demanda: 1083 litres a 45ºC  

- Consum segona hora: 30% de la demanda: 650 litres a 45ºC  

- Consum tercera hora: 20% de la demanda: 433 litres a 45ºC  

 

Considerant que hi ha 750 litres acumulats a 45ºC, la resta s'hauria de poder aportar amb les bombes de 

calor. En el cas de Gener, la potència de bombes de calor és de 24,1 kW a 45ºC d'impulsió, és a dir, 

20.726 kcal.  

 

- Energia primera hora: 50% de la demanda: 1083 litres· (45-7,2) = 40.937 kcal  

- Energia segona hora: 30% de la demanda: 650 litres· (45-7,2) = 24.570 kcal  

- Energia tercera hora: 20% de la demanda: 433 litres · (45-7,2) = 16.367 kcal  

 

- Aportació primera hora: acumulador + bombes de calor = 28350 kcal + 20726 kcal = 49.076 kcal  

- Aportació segona hora: bombes de calor = 20.726 kcal  

- Aportació tercera hora: bombes de calor = 20.726 kcal  

 

- Balanç primera hora: 49076 - 40937 = 8139 kcal sobrants  

- Balanç segona hora: 20726 + 8139 - 24570 = 4295 kcal sobrants  

- Balanç tercera hora:  20726 + 4295 - 16367 = 8654 kcal sobrants  

 

És a dir, amb l'acumulador de 750 litres i les bombes de calor hi ha suficient energia com per poder 

abastir l'Alberg.  

El dipòsit acumulador seleccionat es de la marca Baxi model AS 750-2E o similar, de 750 litres 

d’acumulació i doble serpentí, boca d’inspecció de 100mm. Acumulador i serpentins d’acer esmaltat. 

Aïllament d’espuma de poliuretà de 100mm, envoltat d’una capa exterior de PVC lliure de CFC. Amb 

ànode de magnesi, termòmetre. La pressió maxima de treball es de 10 bar. S’instal·larà un vas 

d’expansió de 35 litres.  

 

LEGIONEL·LOSIS   

S’ha de donar compliment a la normativa anti legionel·la, Decret 352/2004 de 27 de Juliol, per el 

s’estableixen les condicions higienicosanitaries per la prevenció i control de la legionel·losi, RD 

865/2003 de 4 de juliol, per el que s’estableixen els criteris higienicosanitaries per la prevenció i control 

de la legionel·losi. 

Els principals aspectes recollits en les normatives nacionals són els següents:  

- Existeixen dos mètodes per lluitar contra la legionel·la: el xoc tèrmic (70ºC) o el xoc químic. 

- S’ha de garantir una temperatura d’acumulació de 60ºC.  

- S’han d’utilitzar vàlvules antiretorn segons norma UNE EN 1717. 

- La canonada d’aigua freda no pot superar els 20ºC de temperatura. Els tubs de distribució d'aigua freda 

i calenta hauran d'estar convenientment aïllats (mai junts). 

- Tots els escalfadors d'aigua d'acumulació han de tenir una vàlvula de drenatge situada en un lloc 

accessible i instal·lat a la part més baixa del sistema perquè l'aigua acumulada es pugui drenar de manera 

senzilla. 

- Ús de sistemes de recirculació. El circuit de distribució ha de dissenyar-se de manera que la 

temperatura de l'aigua de retorn no sigui inferior a 50 ° C. El tram sense recirculació no pot superar els 

5mts de longitud o 3 litres de volum de canonada.  



   

       

- Controlar que s'assoleix la temperatura desitjada en tots els nivells del circuit 

- Les vàlvules mescladores s'han d'ubicar el més a prop possible del punt d'ús. Les vàlvules mescladores 

han d'incloure vàlvules antiretorn. 

- L'equip ha de ser de fàcil neteja i desinfecció. 

- En cas que s'utilitzi una única vàlvula mescladora per a diferents dutxes, aquestes hauran de netejar-se 

amb freqüència. 

- Desmuntar i netejar les aixetes, tubs, dutxes i vàlvules mescladores almenys un cop l'any. 

- Compliment de la guia de prevenció UNE100030IN. El capçal difusor i tub de les dutxes han de 

buidar-se quan la dutxa no s’usa.  

- S’haurà de disposar un filtre tipus Y d’uns 25 a 50 micro metres amb malla d’acer inoxidable i amb 

auto neteja. 

Els principals conceptes de manteniment recollits en les normatives nacionals són els següents (annex 3 

RD865/2003):  

-    Diàriament es revisarà la temperatura del acumulador, verificant que es troba per sobre dels 60ºC. 

 Setmanalment es purgaran els dipòsits i obriran les aixetes sense ús. 

- Mensualment es revisarà que la temperatura de les aixetes es troba per sobre dels 50ºC. També es 

revisarà que la temperatura de l’aigua freda no supera els 20ºC. 

- Trimestralment es revisaran les instal·lacions i els acumuladors.  

- Anualment es realitzarà una neteja i desinfecció general. S’analitzarà l’aigua per determinar si hi ha la 

bactèria de la legionel·la.  

Aixetes dutxes 

Les aixetes de la dutxa s’han de substituir per una aixeta que permeti que el capçal difusor i tub de les 

dutxes es buidin quan la dutxa no s’usa.  

 

GENERALITATS   

Canonades 

El sistema d’instal·lació serà encastada per les parets, i en muntatge vist dins dels cel ras. 

Les canonades d’aigua freda, quan vagin encastades a les parets, s’instal·laran amb les canonades 

recobertes amb tub de PVC flexible corrugat, per absorbir les dilatacions. 

La instal·lació es realitzarà amb canonades de polietilè reticulat, del diàmetre indicat, segons norma UNE 

53381 i instal·lat segons normes del fabricant i CTE. Els accessoris seran de plàstic o de llautó. 

Es disposaran les canonades d’aigua freda de forma que no quedin afectades per l’àrea d’influència  dels 

focus de calor. 

Separació de protecció entre les canalitzacions paral·lels de fontaneria i qualsevol conducció o quadre 

elèctric   30 cm. Les canonades d’aigua aniran per sota de les elèctriques. 

Les canonades aniran fixades amb abraçadores de llautó. Les canonades es fixaran de tal manera que un 

cop col·locades i plenes d’aigua, no es produeixin fletxes superiors a dos mil·límetres. La subjecció 

s’efectuaran amb preferència en els punts fixos i parts centrals de les canonades, deixant lliures les zones 

de possibles moviments, com les corbes, per evitar que aquestes subjeccions siguin arrastrades pels 

efectes de la dilatació o contracció. El pas a través de les parets s’efectuarà per mitjà de passa - murs de 

PVC de diàmetres adequats amb diàmetre superior en 20 mm a l’exterior dels tubs quan les canonades 

travessin parets o forjats. 

Les abraçadores es col·locaran cada 2 mts en trams horitzontals i cada 3 mts per els trams de canonades 

verticals. Els ancoratges es situaran de tal forma que es permeti la dilatació natural dels tubs. 

Les canonades de fontaneria es separaran: 

 

Canalitzacions elèctriques......................  30 cm 

Canalitzacions de calefacció................  10 cm 

Canalitzacions de telecomunicacions..  30 cm 

Canalitzacions de gas  ............................   3 cm 

Canalitzacions d’aigua calenta..............   4 cm 

 

Tots els aparells de consum seran alimentats per la part superior per evitar retorns d’aigua. Els aparells 

sanitaris es connectaran a les canonades amb un tub flexible de cautxú i malla d’acer trenat pressió 

nominal mínima PN-16 i vàlvula de colze del mateix material. 

S’impedirà el retrocés de l’aigua usada, procedents d’aparells sanitaris.  

Tota la instal·lació correrà a càrrec d’una empresa instal·ladora degudament autoritzada. 

Els materials de les instal·lacions interiors han de poder suportar 15 kg/cm2. 

 

Aïllament canonades  



   

       

Les canonades fredes, per evitar condensacions en els tubs, s’aïllaran amb 9 mm de gruix d’escuma 

elastomèrica. Els trams exteriors s’aïllaran amb 20 mm de gruix d’escuma elastomèrica amb protecció de 

rajos ultra violats solars. 

Les juntes longitudinals i transversals s’uniran acuradament amb cinta autoadhesiva de la mateixa marca. 

La continuïtat d’aïllament de les canonades no s’interromprà en els suports de les canonades, sinó que 

entre aquestes i els suports hi haurà interposat el mateix gruix d’aïllament. 

 

Qualitats dels materials 

Les qualitats dels materials a emprar son les indicades als estats d’amidaments i plànols adjunts. 

 

Posta en servei i assajos   

L’empresa instal·ladora esta obligada a realitzar proves de resistència mecànica i estanquitat de tota la 

instal·lació en el moment en que esta al descobert o sigui abans de tapa rases i fer cel rasos. 

Per realitzar les proves es purgarà i emplenarà convenientment la instal·lació. 

Les proves es realitzaran segons les normes següents:   

Canonades metàl·liques UNE 100151:1988 

Canonades multicapes i termoplàstiques UNE ENV 12108:2002 

 

Incompatibilitats de materials 

Les canonades de coure no es col·locaran abans que les canonades d’acer galvanitzat amb el sentit de 

circulació de l’aigua per evitar l’arrossegament d’ions CU+ que perforarien les canonades d’acer. Nomes 

excepcionalment i en casos insalvables s’acceptarà l’ús de maneguets electrolítics. 

S’acaptarà la unió de coure desprès de l’acer sempre que entremig i hagi una vàlvula de retenció. 

L’acer galvanitzat es podrà utilitzar amb l’acer inoxidable. 

 

Manteniment i conservació 

Les instal·lacions d’aigua per consum humà que no es posin en marxa abans de 4 setmanes es procediran 

a buidar i també les que quedin fora de servei per un període superior a 6 mesos. En la nova posta en 

servei es procedirà al rentat de les canonades i a la comprovació de la seva estanquitat. 

En les operacions de manteniment es procedirà al compliment de les prescripcions establertes en el Real 

Decret 865/2003 sobre els criteris higiènic sanitàries per la prevenció i control de la legionel·losi i en 

particular l’annexa 3. 

 

DISSENY 

Càlcul hidràulic i consum 

L’alimentació per a cada punt de consum serà: 

Els cabals mínims instantanis en els aparells seran els següents: 

 

1.º Aparells segons CTE HS 4 Taula 2.1 

Lavabo 0,1 l/s 

Sanitari amb dipòsit 0,1 l/s 

Pica 0,2 l/s 

Abocador 0,2 l/s 

Urinari 0.15 l/s 

  

                        

                      AF                    Coure AF          Polietilè reticulat AF  

Lavabo       0,1 l/s              → 13 / 15 mm →  16x1.8 mm 

Inodor  0,1 l/s              → 13 / 15 mm  →  16x1.8 mm 

Abocador 0,2 l/s              → 20 / 22 mm  →   25x1.8 mm 

 

Coeficient de simultaneïtat 

Coeficient de simultaneïtat, el qual serà en funció del tipus d’edifici i del nombre d’aparells instal·lats: 

    1n
1Kv



  

On: 

Kv  Coeficient de simultaneïtat serà, en tot cas, major que 0.2 



   

       

n  Nombre total de punts d’aigua freda instal·lada. 

El consumo punta QP en funció del coeficient de simultaneïtat KP i de la suma dels consums dels 

aparells previstos serà de: 

QP = QT x Kv 

El concepte de considerar el tipus d’edifici suposa una aproximació considerable ja que no és el mateix 

l’ús de l’aigua en un habitatge que en una indústria.  

És per aquest motiu que es fa necessari diferenciar en cada cas el destí de l’edifici: 

 

Poliesportiu Escoles Hotels Habitatges Oficines Standard 

1
3
n  1

5,2
n  1

2
n  1

1
n  1

25,1
n  1

1
n  

 

 

Determinació de consums 

1n
1Kv



 

 

N = 50 aparells (13Ud Wc, 1Ud abocador, 17Ud lavabo, 6Ud urinari i 12 dutxes, 1 safareig) 

Kv= 0.143 

QT = 14.3 l/s 

QP = QT x Kv = 2.045 l/s (7.36m3/h) 

Es preveu la contractació d’una escomesa amb un cabal de 5m3/h amb 3kgr/cm2 de pressió per a cobrir 

la demanda d’aigua potable de tot l’establiment. 

 

Diàmetre de l’escomesa 

El diàmetre de l’escomesa es calcularà de la següent manera: 

D(mm) = √((4000*Q l/s)/(∏*V m/s)) 

D(mm) = √((4000*2.04)/(3.1415*1.5)) = 41mm   tub normalitzat 1”1/2 

Els recorreguts de mes de 15mts s’haurien de sobre dimensionar amb ½” i els de mes de 40mts amb 1”. 

Això no es farà ja que no es superen aquestes distancies. 

 

Dimensionat de canonades 

Per al dimensionat de les canonades d’aigua freda sanitària s’ha utilitzat una taula segons els número 

màxim d’aixetes que pot servir cada diàmetre (aquesta taula no pot anar en contra dels diàmetres mínims 

indicats en el CTE): 

 

TIPUS D’EDIFICI                           NÚMERO MÀXIM D’AIXETES A SERVIR 

Vivendes 3 6 15 25 65 150 250 350 500 650 900 

Hotels i hospitals 2 6 12 24 60 120 200 300 400 560 800 

Hotels estius 2 4 8 20 40 84 140 220 350 500 780 

Escoles 2 4 10 20 40 80 130 200 300 500 750 

Oficines 3 8 20 40 70 160 270 375 550 750 1100 

 16 20 26 35 41 52 68 80 93 100 125 

                      DIÀMETRE DE LES CANONADES EN MIL·LÍMETRES 

  

Nota. Per a un número d’aixetes inferior a 2 s’ha emprat el diàmetre 12 

Per a l’equivalència entre el número d’aixetes segons el tipus d’aparell s’ha seguit la següent relació: 

 

Aparell     Número màxim d’aixetes 

Lavabo           1 

Inodor           1 

Abocador      2 

Un altre sistema de càlcul de canonades es el utilitzat per realitzar la taula anterior, on es calculen les 

pèrdues de carrega i la velocitat màxima de circulació de l’aigua. 

 

Pèrdues de càrrega 



   

       

En els punts de consum la pressió mínima a de ser de 1 Kg/cm2 i 1.5 Kgr/cm2 per escalfadors a gas en 

cas d’existir. La pressió en qualsevol punt de consum no pot superar els 5 Kgr/cm2, cas contrari s’ha de 

disposar d’un regulador de pressió.  

Les pèrdues de carrega de les singularitats s’estimaran entre un 20% i un 30% de la produïda sobre la 

canonada lineal. 

Fórmula del cabal: 

     2· dmSs
dmVs

lQ 
 

S’haurà de calcular segons els diàmetre de les canonades, la pèrdua de càrrega suposada inicialment 

adequada. Per trobar la pèrdua de càrrega s’usa la fórmula de Flamant: 

  J(mcda) = V1,75 (m/s) x L (m) x F x D-1,25 (m) 

 

La qual per una longitud L = 1 m l’anomenem pèrdua de càrrega unitària “j” (mcda/m) 

En ella el valor F dependrà lògicament, del material emprat en la instal·lació: 

Acer galvanitzat, nova  F= 0,000700 

Acer galvanitzat, en us  F= 0,000920 

De fundició, nova   F= 0,000740 

Plom, nova               F= 0,000560 

Coure, nova             F= 0,000560 

PVC, nova              F= 0,000540 

Acer negre              F= 0,000740 

 

Velocitat 

Per canonades de diàmetre petit, la velocitat ha de mantenir-se entre 0,50 i 1,50 m/s ja que per sota 

d’aquesta xifra es produeixen incrustacions i per sobre resulta amb molt soroll. 

En soterranis, dependències de poc ús i cambres d’instal·lacions es pot adoptar el valor de 2 m/s. 

En les canonades termoplàstiques es pot augmentar la velocitat fins a 3.5 m/s. 

Per tant obtindrem: 

Conduccions soterrades: 0,010 a 0,035 mcda/m 

Conduccions a l’exterior, però locals de poc ús: 0,007 a 0,020 mcda/m 

Conduccions interiors: 0,005 a 0,015 mcda/m 

Existeixen també recorreguts ascendents i descendents del fluid produint-se una disminució de la pressió 

en l’aixeta més desfavorable: 

PR   Pi ± Z – J 

On: 

PR  0,5 Pressió final o residual 

Pi   Pressió inicial (mcda) 

Z  Diferència de cotes geomètriques entre l’escomesa i el punt estudiat (mcda) 

J  Pèrdues de càrrega totals en el tram (mcda) 

 

 D’aquest mètode de càlcul s’extreu un àbac per tal de simplificar el càlcul de les canonades: 

 

 



   

       

1.1.2 ELECTRICITAT 

OBJECTE  

Es finalitat d’aquest capítol la descripció de les instal·lacions elèctriques a reformar i ampliar en l’Alberg 

de l’antic poble de Sant Pere de Terrassa, tenint present les normes i prescripcions segons el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió del 2002 (Decret 842/2002 del B.O.E del 2 d’Agost de 2002) e 

Instruccions Complementaries vigents. 

L’edifici disposa de subministrament elèctric contractat de 10 KW. 

 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES ICT-BT D’APLICACIÓ 

La instal·lació elèctrica és projecta de tal manera que compleixi el vigent  Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons Decret 842/2002 del B.O.E del 2 d’Agost de 2002) e Instruccions 

Complementàries vigents, així com Disposicions i Annexes de la Generalitat de Catalunya fins a la data. 

També s’han tingut en compte les normes Particulars de la Companyia subministradora d’energia 

elèctrica sobre les instal·lacions d’Enllaç, aprovades per el Departament d’Indústria i Energia de la 

Generalitat de Catalunya. 

Les Instruccions Tècniques Complementaries d’aplicació per aquest cas són: 

 ICT-BT-12 ”Instalaciones de enlace. Esquemas-Acometidas” 

 ICT-BT-13 “Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección” 

 ICT-BT-14 ”Instalaciones de enlace. Linea general de alimentación” 

 ICT-BT-15 “Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales” 

 ICT-BT-16 ”Instalaciones de enlace. Contadores” 

ICT-BT-17 “Instalaciones de enlace. Dispositivos privados de mando        y protección” 

 ICT-BT-18 ”Puesta a tierra” 

ICT-BT-19 “Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones de caracter  general”. 

ICT-BT-20 “Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación” 

ICT-BT-21 “Intalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectores” 

ICT-BT-22 “Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra sobreintensidades” 

ICT-BT-23 “Intalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra  sobretensiones” 

ICT-BT-24 “Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contacto directos e indirectos” 

     ICT-BT-28 “Instalaciones de pública concurrencia” 

 ICT-BT-43 “Receptores. Prescripciones generales” 

 ICT-BT-44 “Receptores para alumbrado” 

 ICT-BT-47 “Receptores. Motores” 

ICT-BT-48 “Receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. 

Condensadores”. 

 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES ACTUALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

Ús a què es destina:                  ALBERG  

Classe d’instal·lació: I   (PUBLICA CONCURRÈNCIA) 

Potència concertada pel promotor:       10 kW 

Empresa subministradora: ENDESA 

Tensió de  subministrament: 230/400 V 

Secció de derivació individual: 16mm2 

Intensitat ICPM: 63A 

Potència màxima admissible: 43 kW 

Potència contractada: 10 Kw 

 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES (ITC-BT 010) PER A NOUS CIRCUITS 

En el llistat de l’apartat de càlculs, s’ha indicat, per a cadascun dels circuits, el tipus i nombre de 

lluminàries, maquinària i d’altres elements a connectar amb la seva potència (potència màxima) i les 

previsions per a d’altres receptors no fàcilment classificables (endolls, etc). 

La instal·lació s’ampliarà fins a una potencia màxima admissible de 55KW. La potencia total instal·lada 

és de 120.836W. La potencia a contractar serà de 43Kw. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ A REFORMAR 

Actualment la instal·lació elèctrica es troba totalment acaba excepte en els següents àmbits : 



   

       

 Adaptar l’escomesa al consum final de l’edifici.  

o Instal·lar nou quadre elèctric al costat del quadre de comptatge TMF1 existent. Aquest 

quadre contindrà IGA 160A regulat a 80A (55KW) amb protecció de sobretensions 

permanents - transitòries i toroïdal amb diferencial regulable. Dins del quadre s’instal·larà 

protecció del ventilador de sobre pressió de l’escala. 

o Substitució de LGA de 5x16mm2 a 5x25mm2. 

o Substitució de línia quadre alimentació quadre general existent en zona escoltes – truc de 

5x16mm2 a 5x25mm2. 

o Substitució d’interruptor de quadre general existent de 4P/63A per un interruptor manual 

4P/100A. 

 Adaptar quadre general existent a normativa.  

o Substituir dos magnetotermics 2P/40A (escales 1-2 i interruptor existent) per 

magnetotermics 2P/10A. Les línies no estan correctament protegides contra intensitats. 

o Substituir 1 diferencial 2P/40A/30mA (línies endolls) per un diferencial 2P/63/30mA. El 

diferencial no està correctament protegit contra intensitats. 

o Afegir un diferencial 2P/40/30mA a la línia endolls soterrani. El diferencial no està 

correctament protegit contra intensitats. 

 Ampliació de quadre general existent segons noves linines indicades en esquema elèctric de 

projecte.  

o Substitució de magnetotermic cuina 4P/40A per un/63A.  

o Noves línies d’alimentació. (4 ud línies alimentació recuperadors,  1 ud línia alimentació 

ascensor, 2 ud línies alimentació portes automàtiques, 1 Ud línia alimentació cortina 

d’aire entrada, 3 ud línies alimentació enllumenat (una d’elles amb contactor i 

fotocèl·lula). Per poder encabir aquestes noves línies al quadre existent els 

magnetotermics seran del tipus mòdul estret o DPN. 

 Ampliació del quadre de cuina existent segons noves linines indicades en esquema elèctric de 

projecte.  

o Noves línies d’alimentació. (2 ud línies alimentació recuperadors,  2 ud línies alimentació 

unitats exterior aerotermia, 2 ud línies alimentació unitats interiors aerotermia,  3 ud línies 

alimentació taula calenta i freda. 3 ud línies alimentació termos agua, llet i cafè. 3 ud 

línies alimentació torradores. 3 ud línies alimentació endolls varis. 

o Per poder encabir aquestes noves línies al quadre existent s’haurà d’instal·lar un nou 

armari de 100moduls marca Hager. 

o Substitució d’interruptor general quadre 4P/40A per un interruptor manual 4P/80A  

 Ampliació de quadre Alberg nº3 existent segons noves linines indicades en esquema elèctric de 

projecte. (2Ud línies alimentació recuperadors). 

 Substitució en quadre de calderes nº5 de les proteccions trifàsiques de la bomba per un diferencial 

2P/40/30mA i un magnetotermic 2P/10A.  

 Desmuntatge de lluminàries de tots els sostres que reformin. Tornar a instal·lar lluminàries un cop 

acabats els treballs de reforma. 

 Desplaçar interruptor entrada C/Major per instal·lació de porta automàtica. 

 Desplaçar 2Uds  interruptor en zona caixó de ventilació de planta baixa a coberta i 1 interruptor en 

zona cuina. 

 Desplaçar mecanismes menjador per permetre instal·lació equips de recuperació i ventilació. 

 Noves línees d’alimentació a receptors segons esquemes elèctrics. 

 Alimentació de bombes en la sala de calderes i línies de control de sondes de temperatura, 

electrovàlvules, centraletes i comandaments remots. 

 Alimentació de bomba recirculació ACS i el seu termòstat de control. 

 Alimentació elèctrica vídeo porter. 

 Instal·lació de punt de treball en zona secretaria Alberg. 

 Desplaçar emergències per senyalitzar correctament els recorreguts d’evacuació segons plànols. 

 Instal·lar emergències per senyalitzar correctament els recorreguts d’evacuació segons plànols. 

 Instal·lació en soterrani de caixes tipus ITC de 500x300x60mm com a registres de caixes 

elèctriques. 

 Desplaçar endolls en la zona soterrani per poder instal·lar recuperadors de calor. 

 Nous punts de llum en zona entrada recepció alberg. 

 Resta de partides indicades al pressupost........ 

 

 

 

 



   

       

GENERALITATS 

Escomesa  

El  tipus de conductors a emprar seran fixats per l’empresa distribuïdora.   

La secció de coure o alumini dels conductors en mm2 serà la que ordeni la Companyia Elèctrica per la 

potencia demandada. S’ha realitzat una solicitud d’ampliació de potencia a la CIA elèctrica de 33Kw. 

 

Caixa general de protecció (ITC-BT-11) 

La GCP actual és aerea i està situada en el C/Parellada nº2. S’haurà de verificar amb informe tècnic 

de companyia que la seva ubicació coincideix amb la previsió de situació d’aquest projecte i si s’ha 

de substituir. 

La CGP serà del tipus homologat per companyia amb grau IP-43 IK-8, precintable i recomanat classe II. 

S’hauran de substituir els fusibles actuals per fusibles de 100A segons vademecum de ENDESA. 

En la següent taula es pot observar la intensitat del fusible en funció de la LGA a protegir: 

 

SECCIÓ LÍNIA 

GENERAL 

D’ALIMENTACIÓ  

INTENSITAT MÀXIMA 

CONDUCTOR UNIPOLAR 

(RZ1) 

INTENSITAT  NOMINAL 

FUSIBLE TIPUS Gg  

                   (A) 

10 60 63 

16 80 63 

25 106 80 

50 159 125 

95 245 200 

150 338 250 

240 455 400 

 

En la següent taula es pot observar la potencia màxima admissible en funció del  tipus de CGP per un 

Cos γ = 0.9. 

 

TIPUS DE CAIXA GENERAL       

(CGP) 

POTENCIA MÀXIMA (KW) 

100 62 

160 99 

250 155 

400 249 

 
   

Línea general d’alimentació o derivació individual (ITC-BT-14) 

La línia general d’alimentació és la part compresa entre la CGP, i l’interruptor general de tall      

omnipolar situat en el conjunt de mesura. Al tractar-se d’un sol abonat LGA i derivació individual 

coincideixen. 

La secció dels conductors s’ha calculat tenint en present que la caiguda de tensió màxima admissible en 

la línia, no pot superar el 1,5%, i que permet el pas de la corrent total del subministrament. Els 

conductors seran unipolars tipus RZ1 0.6/1 KV. El traçat de la línia general d’alimentació serà el mes 

rectilini possible. Les línies estaran constituïdes per 3 conductors de fase unipolars de coure, amb 

aïllament i coberta segons la UNE 21123 i aïllats, disposant d’un aïllament minin de 0.6/1 kv. 

No serà necessari que disposi de conductor de terra.  

Segons la ICT-BT-14, els conductors aniran protegits amb tubs no propagadors de flama i complint les 

instruccions ITC-BT-21, així com les UNE EN 50085-1 i la UNE en 50086-1. El neutre estarà constituït 

per un conductor unipolar de les mateixes característiques. 

La conducció podrà ser amb canals amb grau superior a IP-2X (o sigui podran  ser perforades), serà                   

necessari l’ús d’un útil per poder obrir la tapa, serà  no  propagador de la flama, segons la CPI-96 en  

els trams que passin per recorreguts d’evacuació hauran de ser M1, haurà de ser ampliable en un 100%. 

Les canals podran ser metàl·liques o plàstiques, en el cas de les  primeres s’hauran de connectar a terra. 

Altres canalitzacions possibles son tub encastat, tub enterrat, tub superficial i conductes d’obra. 

El recorregut de la línia queda grafiat en els plànols i s’utilitzarà canal.        

La LGA es substituirà per una línea 4x25mm2.                                                  

En la següent taula podem veure les característiques de les canalitzacions: 



   

       

               

TRIFÀSIC 

CANAL 

mm2RZ1-K 

TUB  

RZ1-K 

10 mm2 1240 75 

16 mm2 1625 75 

25 mm2 2139 110 

35 mm2 2635 110 

50 mm2 3478 125 

70 mm2 4724 140 

95 mm2 5639 140 

120 mm2 7272 160 

150 mm2 9275 160 

185 mm2 10893 180 

240 mm2 13514 200 

 

 

En la següent taula podem veure la intensitat màxima per cada secció en funció  del tipus de 

canalització: 

 

 

TRIFÀSIC 

CANAL  

NO 

PERFORADA 

RZ1-K 

CANAL 

PERFORADA 

RZ1-K 

(A) 

TUB 

ENTERRAT 

RZ1-K 

(A) 

TUB 

SUPERFICIAL 

RZ1-K 

(A) 

10 mm2 60 76 46 60 

16 mm2 80 105 60 80 

25 mm2 106 123 77 106 

35 mm2 131 154 91 131 

50 mm2 159 188 110 159 

70 mm2 202 244 135 202 

95 mm2 245 296 161 245 

120 mm2 284 348 182 284 

150 mm2 338 404 204 338 

185 mm2 386 464 230 386 

240 mm2 455 552 264 455 

  

La intensitat de la columna de la canal no perforada es segons ITC-BT-19  mètode C, columna  8, 40ºC 

de temperatura ambient. 

La intensitat de la columna de la canal perforada es segons ITC-BT-19 mètode  F, columna 10, 40ºC de 

temperatura ambient. 

La intensitat de la columna del tub enterrat es segons ITC-BT-07 tenint en comte  el factor 0.8 del tub, 

25ºC de temperatura del terreny. 

La intensitat de la columna del tub superficial es segons ITC-BT-19 metode B,  columna 8, 40ºC  de 

temperatura ambient. 

S’ha de tenir present que existeixen una sèrie de factors correctors com per  exemple el d’agrupament de 

conductors. 

 

Derivació individual (ITC-BT-15) 

La derivació individual enllaçarà l’equip de mesura, situat a l’armari comptadors, amb l’IGA. La 

derivació individual i la línea general d’alimentació, en el cas d’un sol abonat, son la mateixa. 

 



   

       

Equip de mesura (ITC-BT-16) TMF 

L’armari de comptador tindrà que ser accessible en tot moment al personal de l’empresa 

subministradora, el qual haurà de poder fer les lectures i les verificacions en les millors condicions de 

treball i seguretat. Actualment està instal·lat en l’entrada del C/Perallada nº2. 

S’haurà de verificar amb informe tècnic de companyia que la seva ubicació coincideix amb la 

previsió de situació d’aquest projecte. 

L’armari per l’interruptor de control de potencia serà precintable i les seves característiques tipus 

corresponent a un model oficialment aprovat. 

Tot i que la potencia màxima admissible del centre és de 55KW es contractaran 43kW, per tant la TMF1 

actual no necessita de cap modificació. 

 

Quadre de comandament i control (ITC-BT-17) 

La seva ubicació està grafiada als plànols de projecte.. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran com a mínim: 

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 

manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobre carrega i curtcircuits. 

Aquest interruptor serà independent del interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor general diferencial, destinat a l aproteccio de contactes indirectes de 

tots els circuits; excepte que la protecció contra contactes indirectes s’efectui 

mitjançant altres dispositius d’acord amb la ITC BT 24. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobre carregues i 

curtcircuits de cada circuit interior. 

- Dispositius de protecció contra sobretensions, segons ITC BT 23. 

- Tots els quadres de comandament es realitzaran conforme a la instrucció MI-BT-016. 

- Els mecanismes  de comandament i protecció seran normalitzats i d’una firma de 

prestigi i abans de la seva instal·lació s’efectuaran les proves corresponents per 

verificar el correcte funcionament, així com les corbes de característiques donades pel 

fabricant. Tots compliran la ICT-BT-22, ICT-BT-23 i ICT-BT-24. 

 

L’interruptor general automàtic  de tall omnipolar tindrà el poder de tall suficient per a la intensitat de 

curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació. En el nostre cas 20KA. 

La resta de interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin 

presentar-se en el punt de la seva instal·lació. En el nostre cas 10KA. 

 

Mecanismes 

Els mecanismes a utilitzar (polsadors, interruptors, commutadors, presses de corrent...)seran per anar en 

muntatge encastat i tindran el grau de protecció corresponent per a cada dependència. 

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

de corrent generals seran d’una intensitat de 16 A i disposaran de pressa a terra incorporada. 

Tot mecanisme respondrà al model i color indicat per la direcció facultativa preferiblement iguals als 

existents.  Els endolls de previsió de SAI seran de color vermell i els endolls d’us normal seran de color 

blanc. Els conjunt de treball seran de la marca CIMA o equivalent. Al menjador s’identificaran en color 

vermell els endolls destinats a torradores, termos i taules calentes. Per la taula calenta de 5400W es 

deixarà la línea dins d’una caixa de connexions amb sortida de cables a 40cm del terra. 

 

Enceses i lluminàries 

L’enllumenat nou ha instal·lar correspon al de la zona de la porxada (entrada secretaria alberg) i al accés 

per la plaça interior. 

L’estudi de la il·luminació té per objecte aconseguir en els diferents espais una intensitat corresponent a 

la funció que es va a desenvolupar, repartida amb uniformitat superior al 40% a tot l’espai. Els nivells 

d’iluminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir són els següents: 

Nivells mitjos d’il·luminació: 

Circulacions                          150 lux 

Sala de treball, despatxos  500 lux 

 

Terres (ITC-BT-18) 

No es contempla realitzar cap actuació referent a la xarxa de posta a terra ja que es considera que la 

xarxa existent de l’edifici ha de donar un resultat correcte per el funcionament de la instal·lació.  

Per aquest motiu, s’ha de realitzar una mesura de valor òhmic de la posta a terra per saber si s’ha de 

realitzar cap actuació. 

 

Canalitzacions de conductors (ICT-BT-19), conductors (ICT-BT-19) 



   

       

Repartiment de càrregues. 

Per tal que es mantingui un major equilibri en la càrrega dels conductors que formen part de la 

instal·lació, es procurarà que aquesta quedi repartida en les seves fases o conductors polars. 

Resistència d’aïllament dielèctric. 

Es faran servir conductors i aparells d’utilització, la resistència al aïllament dels quals, sigui al menys 

igual al valor senyalat per la norma UNE, assegurant la resistència d’aïllament de la instal·lació. 

Tanmateix, un cop realitzada la instal·lació, es comprovarà a l’obra que la resistència d’aïllament entre 

conductors i entre aquets en relació a terra, no sigui inferior a 500.000 Ω, segons ICT-BT-19. 

 

Sistemes d’instal·lació. 

La instal·lació interior s’efectuarà d’acord amb allò assenyalat a la norma UNE 20.460-3. Els conductors 

i cables seran de coure i sempre aniran aïllats. Seran fàcilment identificables,especialment per el que 

respecta el conductor neutre i el conductor de protecció. El conductor neutre s’identificarà amb el color 

blau i el de protecció amb el color groc – verd. Els conductors actius s’identificaran amb el color marró i 

negra i en el cas de línies trifàsiques també amb el gris. Els cables seran no propagadors del incendi i 

amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

Les línies des del quadre als receptors es realitzarà mitjançant els sistemes següents: 

 Tub aïllant flexible corrugat, no propagador de la flama, per muntatge encastat. 

 Sota tub aïllant flexible de grau de protecció 7 ó 9, tipus REFORPLAST-B o similar per 

muntatge per fals sostre.  

 Safata metàl·lica. 

 

En concret s’ha previst realitzar una distribució per safata existent, per facilitar un muntatge ordenat i un 

bon manteniment. Les safates discorreran per cel ras. Les safates metàl·liques aniran connectades a terra. 

Les derivacions es faran en el interior de caixes de connexió del grau de protecció corresponent, 

utilitzant-ne borns de connexions, no permetent-se la unió o connexió de dos cables mitjançant 

retorçament dels mateixos. Les dimensions d’aquestes caixes serà tal que permeti allotjar en el seu 

interior de forma sobrant, tot els conductors que tingui que allotjar. La profunditat serà equivalent, al 

menys, al diàmetre del tub mes gran, mes un 50%. Les caixes de derivació seran de material aïllant, 

col·locades a la major alçada  possible i tancades amb cargols per tal d’evitar fàcil obertura. 

Tots els conductors de les línies principals de cada circuit seran executats amb conductors de coure 

aïllats tipus RZ1-K. 

Les derivacions per a les connexions dels aparells podran ser amb conductor de coure aïllat ES07Z1-K, 

dins de tubs de protecció, segons l’apartat anterior. 

En la següent taula podem veure les intensitats màximes en funció de la secció de conductor i sistema 

d’instal·lació: 

 

MONOFÀSIC 
TUB PLADUR AMB 

AÏLLAMENT 

-TUB PLADUR SENSE 

-REGATES 

-SUPERFICIALMENT 

1.5 mm2 13 15 

2.5 mm2 17.5 21 

4 mm2 23 27 

6 mm2 30 36 

10 mm2 40 50 

 

En el cas de tub o canal existeixen uns factors per agrupament que veurem en la següent taula: 

DISPOSICIÓ  

DE CABLES 

NUMERO DE CIRCUITS O CABLES 

MULTICONDUCTORS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENCASTATS 1 0.8 0.7 0.65 0.6 0.55 0.55 0.5 0.5 

CAPA ÚNICA SOBRE PARET O CANAL NO 

PERFORADA 

1 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 0.7 

CAPA ÚNICA SOBRE SOSTRE 0.95 0.8 0.7 0.7 0.65 0.65 0.65 0.6 0.6 

CAPA ÚNICA SOBRE CANAL PERFORADA 1 0.9 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75 0.7 0.7 

 

 



   

       

SEPARACIÓ 

 

NOMBRE DE CIRCUITS 

2 3 4 5 6 8 10 12 

EN CONTACTE 0.85 0.75 0.68 0.64 0.6 0.56 0.53 0.5 

7 CM 0.85 0.76 0.69 0.65 0.62 0.58 0.53 0.53 

10 CM 0.87 0.77 0.72 0.68 0.66 0.62 0.59 0.57 

 

En els plànols s’han assenyalat i dimensionat les canalitzacions principals per on passa el cablejat dels 

diferents circuits. Es realitzarà en safata metàl·lica amb posta a terra. Les connexions als aparells 

d’enllumenat, endolls es farà en tub corrugat de PVC. 

 

Proteccions de la instal·lació 

Protecció contra sobreintensitats i curt circuits (ITC-BT-23). 

Cadascuna de les línies derivades del quadre de comandament i protecció seran protegides per 

interruptors automàtics magnetotèrmics d’intensitat i corbes característiques adequades als conductors a 

protegir, d’acord amb la ITC-BT-22. 

La intensitat màxima admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a la intensitat màxima 

admissible del conductor del circuit i de les seves derivacions. En general, la derivació mínima serà de 

1,5mm2 amb un PIA de 10 A; 2.5mm2 amb un PIA de 15 A; 4mm2 amb un PIA de 20 A; 6mm2 amb un 

PIA de 25 A; 10mm2 amb un PIA de 32 A i 16mm2 amb un PIA de 40 A. 

 

Protecció contra contactes directes (ITC-BT-24). 

No hi ha d’haver cap punt a la instal·lació on el conductor quedi al descobert. La instal·lació de 

conductors es farà amb cables aïllats per a tensions nominals de servei de 750 i 1.000 V., coberta aïllant 

de PVC. Aniran col·locats al interior de tubs o canalitzacions de material i característiques adequades al 

local i ús.  

 

Protecció contra contactes indirectes (ICT-BT-24). 

La instal·lació interior quedarà protegida amb una protecció classe TT, mitjançant la posada a terres de 

totes les masses que puguin quedar eventualment en tensió, associat a dispositiu de tall per intensitat de 

defecte (interruptor automàtic diferencial). 

Aquesta protecció a terres s’associarà a interruptor diferencial de sensibilitat mínima 30 mA en les línies 

d’alimentació a punts d’enllumenat i/o endolls de freqüent utilització, i de sensibilitat de 300 mA en les 

línies d’alimentació a maquinària.  

S’evitaran fent servir interruptors diferencials d’alta sensibilitat que actuïn desconnectant la instal·lació 

quan es produeixi una tensió indirecta de valor igual o superior a 24/50 volts. Així doncs ha de complir: 

             24 Volts         24 

    Is <                =              = 0,6 A 

                         R Terres         37 

Ja que fem servir diferencials de Is = 0,03 i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 

Segons la instrucció ITC-BT-18 

                                 V 

                                  R= 

                                     Is 

Per una sensibilitat de 0,03 A i 0.3A i una tensió de 50V la resistència màxima serà de: 

 

                 50 V                                  50 V 

              R =               = 1666,6 Ω(1)                R =                   = 80 Ω (1)   

                      0,03A                                   0,3 A 

 

Per una sensibilitat de 0,03 A i 0.3A i una tensió de 24V la resistència màxima serà de: 

  

                   24 V                                               24 V 

             R =                           = 800 Ω(2)                     R =                = 80 Ω (2)   

                          0,03A                                             0,3 A 

 

1) Per a emplaçaments secs. 

2) Per a emplaçaments humits 

 



   

       

La resistència de terra és aconsellable que no sigui superior a 10, per lo tant els interruptors diferencials 

instal·lats garanteixen una protecció molt superior. Al existir una xarxa d’ordinadors es aconsellable que 

el valor de resistència a terra no superi els 6 Ohms. El conductor de posta a terra a de tenir un contacte 

elèctric perfecta, tant a les parts metàl·liques que es vulgui posar a terra com en l’elèctrode. 

Els equips d’enllumenat de classe II sense parts metàl·liques accessibles no caldrà connectar a terra. 

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

maniobra, maquinaria i lluminàries, així com motors, equips i botoneres de la instal·lació elèctrica i totes 

les parts metàl·liques de la resta de la instal·lació. Les connexions es realitzaran bé amb terminals 

cargolats o bé amb soldadura. 

 

Conductor de protecció (ICT-BT-19) 

Les seccions del conductor de protecció no seran, en cap cas, de secció inferior a la del conductor de la 

fase si aquest és igual o inferior a 16 mm2, amb un mínim de 2,5 mm2. Per a seccions dels conductors de 

fase superior a 35 mm2, la secció del conductor de protecció serà superior o igual a la meitat de la fase. 

 

Prescripcions particulars com a local de pública concurrència (ICT-BT-28) 

Als plànols s’han indicat les posicions i característiques de l’enllumenat d’emergència i de senyalització, 

d’acord amb la ICT-BT-28 

S’inclou dins d’aquest enllumenat l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de reemplaçament. 

 

Enllumenat de Seguretat. 

És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuïn una zona o 

que tenen que acabar un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona. 

L’enllumenat de seguretat estarà preparat per entrar en funcionament automàticament quan es produeixi 

una fallida de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi a menys del 70% del seu valor 

nominal. 

La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà dotada de fonts pròpies d’energia. 

Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia 

d’energia estigui constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 

 

Enllumenat d’evacuació. 

És la part de l’enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la  utilització dels medis 

o recorreguts d’evacuació quant els locals estiguin o  puguin estar ocupats. 

Als recorreguts d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a nivell de terra i a l’eix dels 

passos principals, una il·luminació horitzontal mínima de 1 lux. 

Als punts on estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra  incendis que exigeixen 

utilització manual o als locals de distribució de l’enllumenat, la il·luminància mínima serà de 5 lux. 

La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a l’eix dels passos principals seran menor de 40. 

L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar quan es produeixi una fallida a la alimentació 

normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 

 

Receptors (ITC-BT-44)  

Receptors d’enllumenat. 

Els receptors d’enllumenat utilitzats en la present instal·lació respectaran les prescripcions assenyalades 

per la Instrucció ICT-BT-44. 

Tota la il·luminació nova és a base de làmpades led. 

El factor de manteniment pel càlcul de la instal·lació lumínica es de 0.8. 

El índex de reproducció cromàtica de les làmpades es Ra 85 amb una temperatura de 4000ºK(color 84). 

Les lluminàries hauran d’estar subjectes a un manteniment principalment de neteja del tub protector i el 

reflector així com la substitució del tub fluorescent. Cada 6 mesos es farà un valoració de la necessitat de 

substitució dels tubs fluorescents en funció del seu rendiment lumínic i com a mínim es substituiran un 

cop l’any. 

 

Receptors de força. 

Els receptors de força utilitzats en la present instal·lació respectaran les prescripcions assenyalades per 

les Instruccions ICT-BT-47 

 

Compliment de les instruccions ITC-03 – ITC-04 

La instal·lació serà executada per instal·lador autoritzat, amb carnet reglamentari i document de 

qualificació empresarial vigent, qui es farà responsable de seguir el projecte, d’aplicar el reglament 

vigent i de complir les ordres del tècnic director. 



   

       

Igualment actualitzarà tots els documents del projecte i tramitarà les autoritzacions corresponents davant 

els departaments administratius corresponents. 

Farà les proves d’assaig reglamentàries i quantes li demani la direcció facultativa. 

 

CÀLCUL DE LÍNIES 

Pel càlcul de cadascuna de les línies de la instal·lació s’han confeccionat quadres resum on es donen 

calculades les característiques mes importants. A continuació es detallen els càlculs realitzats per 

l’elaboració d’aquest quadres. 

Per el càlcul de les intensitats partirem de les fórmules següents: 

Corrent Alterna Monofàsica 

                                                             P 

                          I = 

                                                   V* Cos φ 

  On:   

   V = Tensió Nominal (V) 

   P =  Potència Activa (W) 

   I = Intensitat Total (A) 

 

Corrent Alterna Trifàsica 

                       P 

                                  I =   

                  √3 * V * Cos φ 

  On: 

 

   V = Tensió Nominal (V) 

   P = Potència Activa (W) 

   I = Intensitat Total (A) 

   Cos φ = Factor de Potència (Adimensional) 

 

Per el càlcul de la caiguda de tensió de la línea, en volts, es realitzarà de la següent manera: 

 

Corrent Alterna Monofàsica 

 

                2 * L * P 

     u =              = Volts 

                        γ * S * V 

 

  A on: 

   V = Tensió Nominal (V) 

   P = Potència Activa (W) 

   I = Intensitat del conductor (m) 

   L = Longitud del conductor (m) 

   S = Secció del conductor de fase (mm²) 

   γ = Resistivitat del Coure (1/56) 

 

 

Corrent Alterna Trifàsica 

                 L * P 

     u =              = Volts 

                        γ * S * V*1.73 

 

  A on: 

 

   V = Tensió Nominal (V) 

   P = Potència Activa (W) 

   I = Intensitat Total (A) 

   L = Longitud del conductor (m) 

   S = Secció del conductor de fase (mm²) 

   γ = Resistivitat de Coure (1/56) 



   

       

 

La caiguda de tensió a la línea, en tant per cent, és la divisió entre la caiguda de tensió en volts i la tensió 

nominal multiplicada per 100. És a dir: 

 

               U 

    u (%)   =                x 100 

                         V 

Per el càlcul de la secció dels conductors s’ha tingut en compte lo que especifica el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i, en especial, la Instrucció ITC-BT- 47 relativa a la carga que fa falta 

considerar en els motors i ITC-BT-44, referent a la carrega que fa falta considerar en el cas de les 

làmpades de descarrega. 

Pel càlcul de la potencia a les línies que tinguin connectades làmpades de descarrega s’augmentarà la 

potencia en un 80% per tenir en compte el consum de la reactància i les seves corrents harmòniques. 

Pel càlcul de la potencia a les línies que tinguin connectats motors es tindrà en compte el rendiment 

d’aquets. Els conductors que alimentin a varis motors  estaran dimensionats a una intensitat no inferior 

al 125% de la intensitat a plena  carrega tenint en compte un cos fi = 0.85 per a cada motor. 

La caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt serà del 3% de la tensió 

nominal al origen de la instal·lació per el enllumenat i un 5% per altres usos, segons lo que estableix en 

la ITC-BT-19 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

S’han considerant les intensitats màximes admissibles per als conductors amb coberta aïllant de PVC, a 

temperatura ambient de 40º C (segons ICT-BT-19). 

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT 

Per tal de complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació, concretament el document basic HE-3 referent a 

l’eficiència energètica de les instal·lacions es realitzarà, per un costat el càlcul del valor de l’eficiència i 

per l’altre banda s’ha d’estudiar l’obligació d’instal·lar sistemes de regulació. 

Eficiència energètica 

El CTE ens dona una expressió per calcular el valor d’eficiència energètica de les instal·lacions. Aquest 

valor es compararà amb un altre valor màxim tabulat en funció del tipus d’estança, el seu us i la 

representativitat de la il·luminació en dita estança. 

 

 

              P*100 

 VEEI =-------------- 

               S*Em 

 

 On: 

 

 P = es la potencia total instal·lada en làmpades mes els equips auxiliars W. 

 S = superfície a il·luminar m2. 

 Em = luminància mitja horitzontal lux. 

 

Els valors de VEEI obtinguts es comparen amb els de la taula 2.1 del CTE que son els valors límit 

d’eficiència energètica de la instal·lació en funció de la zona i si es de representació o no representació. 

Els espais comuns es consideren zones de representació. En els fulls de càlculs d’iluminació s’indica el 

càlcul i compliment del valor de VEEI. 

 

Sistema de regulació i control 

Les instal·lacions d’iluminació disposaran, per cada  zona, d’un sistema de regulació i control. Aquesta 

regulació al menys serà un sistema d’encesa i apagada manual . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

ANNEX 1 CÀLCUL LÍNIES 
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Línea Descripció T M Tensió Potencia (w) Cos Intensitat (A) Intensitat  
Pia (A)

Distancia  
(m) Cu Al Aire Enterra To 

(ºC) Tipus Secció Imax Tem
p(ºC)

cond
(cT)

cdt        
admissible cdt(V) Secció 

mínima (V) (%)  

LGA Línea General d'alimentació x 400 55.000 1,0 79,5 80,0 10 X x 40 RZ1K-CU 25 88 64,8 47,8 0,5 2,0 14,5 1,16 0,29
DI Línea Derivació Individual x 400 55.000 1,0 79,5 80,0 30 X x 40 RZ1K-CU 25 88 64,8 47,8 0,5 2,0 43,5 3,48 0,87

G00 SUBQUADRE GENERAL
G01 SUBQUADRE ASSOCIACIÓ X 400 10.501 1,0 15,2 15,2 30 x x 40 RZ1K-CU 4 30 47,7 50,7 1,0 4,0 3,9 3,90 0,97 2,13
G02 SUBQUADRE TALLER X 400 5.140 1,0 7,4 7,4 45 x x 40 RZ1K-CU 4,0 30 41,8 51,7 1,0 4,0 2,8 2,79 0,70 1,86
G03 SUBQUADRE ALBERG X 400 18.395 1,0 26,6 26,6 20 x x 40 RZ1K-CU 6,0 37 55,5 49,3 1,0 4,0 4,7 3,11 0,78 1,94
G04 SUBQUADRE CUINA X 400 36.904 1,0 53,3 63,0 15 x x 40 RZ1K-CU 16,0 70 64,3 47,8 1,0 4,0 8,6 2,14 0,53 1,69
G05 SUBQUADRE CALDERA X 400 5.408 1,0 7,8 7,8 25 x x 40 RZ1K-CU 2,5 17 46,3 50,9 1,0 4,0 1,7 2,65 0,66 1,82

ENNL PB I ESC 3 x 230 1.308 0,9 6,3 6,3 22 x x 40 ES07Z1 1,5 13 47,0 50,8 3,0 6,9 0,7 3,28 1,42 1,42
ENLL P2 x 230 490 0,9 2,4 2,4 30 x x 40 ES07Z1 1,5 13 41,0 51,9 3,0 6,9 0,4 1,66 0,72 2,66
QUADRE GENERAL
ASCENSOR 1 X 400 6.625 0,9 10,6 10,6 30 x x 40 ES07Z1 6,0 37 42,5 51,6 5,0 20,0 0,5 1,60 0,40
ASCENSOR 2 X 400 6.625 0,9 10,6 10,6 30 x x 40 ES07Z1 6,0 37 42,5 51,6 5,0 20,0 0,5 1,60 0,40
PORTA AUTOMATICA x 230 1.100 0,9 5,3 5,3 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,9 51,5 5,0 11,5 0,6 2,96 1,29
RECUPERADOR ESCOLTES X 230 1.600 0,9 7,7 7,7 30 x x 40 ES07Z1 2,5 17 46,2 50,9 5,0 11,5 0,7 3,26 1,42
RECUPERADORS SALA X 230 925 0,9 4,5 4,5 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,1 51,7 5,0 11,5 0,2 0,94 0,41
RECUPERADORS ASSOCIACIÓ X 230 500 1,0 2,2 2,2 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 11,5 0,3 1,18 0,52
SUBQUADRE ALBERG
RECUPERADORS ALBERG P1 X 230 750 0,9 3,6 3,6 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 41,3 51,8 3,0 6,9 0,5 1,25 0,54
RECUPERADORS ALBERG P2 X 230 1.025 0,9 5,0 5,0 30 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,6 51,6 5,0 11,5 0,5 2,09 0,91
SUBQUADRE CUINA
ENDOLLS MENJADOR TORRADORA X 230 3.000 1,0 13,0 13,0 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 57,5 49,0 5,0 11,5 0,9 4,25 1,85
ENDOLLS MENJADOR TORRADORA X 230 3.000 1,0 13,0 13,0 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 57,5 49,0 5,0 11,5 0,9 4,25 1,85
ENDOLLS MENJADOR TERMO X 230 1.250 1,0 5,4 5,4 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 43,0 51,5 5,0 11,5 0,4 1,68 0,73
ENDOLLS MENJADOR TERMO X 230 1.250 1,0 5,4 5,4 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 43,0 51,5 5,0 11,5 0,4 1,68 0,73
ENDOLLS MENJADOR TERMO X 230 1.250 1,0 5,4 5,4 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 43,0 51,5 5,0 11,5 0,4 1,68 0,73
TAULA FREDA X 230 480 1,0 2,1 2,1 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 11,5 0,1 0,65 0,28
TAULA CALENTA X 400 5.400 1,0 7,8 7,8 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 46,3 50,9 5,0 20,0 0,3 2,12 0,53
RENTAPLATS X 230 3.500 1,0 15,2 15,2 15 x x 40 ES07Z1 4,0 30 47,7 50,7 5,0 11,5 0,8 2,25 0,98
TAULA CALENTA X 230 4.000 1,0 17,4 17,4 15 x x 40 ES07Z1 4,0 30 50,1 50,2 5,0 11,5 0,9 2,60 1,13
NEVERA X 230 1.900 1,0 8,3 8,3 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,2 50,8 5,0 11,5 0,4 1,96 0,85
CONGELADOR X 230 1.900 1,0 8,3 8,3 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,2 50,8 3,0 6,9 0,7 1,96 0,85
AEROTERMIA 1 RESISTENCIA X 400 0 1,0 0,0 0,0 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 5,0 20,0 0,0 0,00 0,00
AEROTERMIA 1 RESISTENCIA X 400 0 1,0 0,0 0,0 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 5,0 20,0 0,0 0,00 0,00
AEROTERMIA 1 X 400 3.062 0,9 4,9 4,9 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,5 51,6 5,0 20,0 0,3 2,37 0,59
AEROTERMIA 2 X 400 3.062 0,9 4,9 4,9 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,5 51,6 5,0 20,0 0,3 2,37 0,59
RECUPERADORS ALBERG GENERAL X 230 1.850 0,9 8,9 8,9 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 48,2 50,6 5,0 11,5 0,7 3,17 1,38

AJUNTAMENT DE TERRASSA
SANT PERE

dades inicials comprovació secció comprovació cdt

Tensió entre fases (V):                    400          T=Trifàsic                                                                                   Tensió simple 
(V):                          230           M=Monofàsic

FULL                                   DIMENSIONAT DE CABLES
DESCRIPCIÓ

ENGINYER JOSEP PLANAS

conducció elecció cable



   

       

1.1.3 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

 

OBJECTE  

Es finalitat d’aquesta memòria la descripció de les instal·lacions de reforma de calefacció i ventilació del 

establiment destinat a l’Alberg de l’antic poble de Sant Pere de Terrassa, tenint present les normes i 

prescripcions segons el Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis vigent. (Decret 1027/2007 del 

B.O.E del 29 d’Agost de 2007) 

 

ANTECEDENTS 

Actualment hi ha instal·lada una caldera Baxi Roca POWER HT45 de 45.000Kcal/h. Aquesta caldera 

només dona servei a la planta soterrani i planta baixa. La potencia de la caldera prevista per la totalitat 

del edifici és aproximadament de 100.000Kcal/h.  

La instal·lació de calefacció de la totalitat de l’edifici, resta pendent de legalització. Per fer possible la 

legalització d’aquesta instal·lació es requereix reformar les instal·lacions existents: 

     És necessari dotar al edifici d’un sistema de renovació d’aire de forma mecànica, segons les 

directrius del RD 1027/2007 de 20 de juliol per el que s’aprova el RITE.  

     És necessari ampliar el numero d’elements dels radiadors per poder treballar amb un salt tèrmic 

de 40ºC, necessari per el correcte funcionament d’un sistema de calefacció amb caldera de 

condensació. Es realitzarà un nou càlcul de necessitats tèrmiques per una temperatura de confort 

de 21ºC. 

     És necessari la substitució de la caldera Baxi Roca POWER HT45 per la Baxi Roca POWER 

HT110. Inicialment es planteja Instal·lar una segona caldera Baxi Roca POWER HT45, però la 

poca alçada de la sala de calderes no permet instal·lar una segona caldera i complir amb l’alçada 

mínima per sobre de la caldera de 2,5mts. També la diferencia econòmica entre instal·lar un 

segon mòdul Baxi Roca POWER HT45 i instal·lar una nova caldera Baxi Roca POWER HT110 

es redueix a una diferencia de tarifa de fabricant de 1.751€. 

   S’ha de finalitzar les instal·lacions de la sala de caldera amb la instal·lació dels col·lectors d’anada 

i retorn de 4”, electrovàlvules de mescla per la regulació del sistema, bombes de cada circuit, 

centraletes de control i regulació i els comandaments remots. 

   S’instal·laran nous radiadors en la zona de la porxada d’entrada a la secretaria de l’alberg i en la 

sala Truc 1. 

   Resta de partides indicades en el pressupost.... 

 

 

BASES DE DISSENY  

Tant en el projecte com en la instal·lació es respectaran els principis següents: 

 1 - Benestar tèrmic i higiene. La instal·lació ha de garantir un ambient interior, tèrmic, de qualitat de 

l’aire i de condicions acústiques adequades pels usuaris. 

 2 - Seguretat. Es considera prioritari que la instal·lació objecte aquest projecte no representi riscs, de 

cap mena, per les persones. 

 3 - Demanda energètica. En el projecte es consideraran tots els factors que influeixen en la demanda 

energètica de l’edifici. 

 4 - Consum energètic. S’adoptaran mesures per que la demanda energètica sigui el més reduïda 

possible, seleccionant equips i sistemes del màxim rendiment i ajustant els procediments de control. 

 5 - Manteniment. La instal·lació serà fàcil de mantenir perquè es pugui garantir, al llarg del temps, un 

alt rendiment i unes fiabilitat de funcionament adequada. 

 6 - Protecció del medi ambient. Es prendran totes les mesures perquè la instal·lació objecte d’aquest 

projecte no perjudiqui el medi ambient, especialment pel que fa a les emissions de CO2. 

7 – Les temperatures de càlcul de la instal·lació de calefacció seran les següents: 

Temperatura interior del centre 21ºC. 

D’altra banda s’ha procurat que la instal·lació projectada estigui completament adaptada a les 

característiques de l’edifici, per respectar la seva tipologia i l’entorn en que es situa. 

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Normativa estatal 

 R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 

(RITE) i instruccions tècniques complementàries. 

 Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’. 

 Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HS3 ‘Qualitat de l’aire interior’. 

 R.D. 1244/1979, Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries. 

 R.D. 919/2006 de 28 de juliol, Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles 

gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 11. 



   

       

 R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries (REBT). 

 R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 

contra el soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 R.D. 245/1995, de 24 de octubre, ‘Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las 

Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas 

nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la 

directiva 93/68/CEE del consejo’. 

 

Normativa autonòmica 

 Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la 

prevenció i el control de la legionel·losi. 

 Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques 

en els edificis a Catalunya. 

 Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de 

disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre 

criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 

Normes de disseny 

 UNE 157001 : Criteris generals per la elaboració de projectes. 

 UNE 100014 ‘Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo para el invierno’. 

 UNE-EN ISO 7730: ‘Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el 

cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local’. 

 UNE-EN 13779:2005: ‘Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los 

sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos’. 

 UNE-EN ISO 8996: ‘Ergonomía del ambiente térmico. Determinación de la tasa metabólica’. 

 UNE-EN 15241: ‘Ventilación de los edificios. Métodos de cálculo de las pérdidas de energía 

debidas a la ventilación y la infiltración en los edificios comerciales’. 

 UNE-EN ISO 13790: ‘Eficiencia térmica de los edificios. Calculo del consumo de energía para 

calefacción de espacios’. 

 UNE-EN 15251: ‘Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la 

eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, 

iluminación y ruido’. 

 UNE 100155 ‘Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión’. 

 UNE 100156 ‘Dilatadores. Criterios de diseño’. 

 UNE 123001 ‘Cálculo y diseño de chimeneas metálicas’. 

 UNE-EN 13384-1 ‘Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se 

utilizan con un único aparato’. 

 UNE 100030 ‘Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 

instalaciones’. 

 NTP 741: ‘Ventilación general por dilución’. 

 NTP 742: ‘Ventilación general de edificios’ 

 

Definicions i abreviatures 

ACS : Aigua calenta sanitària. 

AFS : Aigua freda sanitària. 

UTA : Unitat de tractament d’aire. 

PWM : El PMW (Vot mitjà estimat) és un índex que reflexa el valor mitjà dels vots emesos per un grup 

nombrós de persones respecte una escala de sensació tèrmica de 7 nivells. 

PPM : El PPM (percentatge estimat d’insatisfets) és el valor mitja dels vots sobre la sensació tèrmica 

que emetria un grup nombrós de persones sotmeses al mateix ambient. Aquest valor dona un índex de la 

probabilitat de insatisfets dintre d’un ambient. 

IDA : Categoria de la qualitat de l’aire interior. 

ODA : Categoria de la qualitat de l’aire exterior. 

AE : Categoria de l’aire d’extracció. 



   

       

UTA: Unitat de Tractament d’Aire. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DE CÀLCUL 

Condicions exteriors de càlcul 

Les condicions exteriors de càlcul s’han fixat seguint la norma UNE 10014 ‘Bases para el proyecto. 

Condiciones exteriores de cálculo’. 

Les condicions extremes de projecte per hivern estan basades en els percentils de temperatura seca en els 

tres mesos d’hivern (desembre, gener, febrer, 90 dies i 2160 hores). 

Amb això es té que la temperatura exterior de càlcul considerada en el projecte és : 

Emplaçament:       Terrassa 

Altitud sobre el nivell del mar:  277 m 

Percentil per a hivern:     97.5 % 

Temperatura seca al hivern:   0.20 °C 

Humitat relativa al hivern:   90 % 

Velocitat del vent:      3.6 m/s 

Temperatura del terreny:    6.07 °C 

 

Condicions interiors de càlcul 

Les condicions interiors de càlcul considerades, són : 

 

Estació Recinte 

Temperatura 

de Disseny 

de projecte 

ºC 

Humitat 

de Disseny 

de projecte 

% 

Límits 

Temperatura 

operativa ºC 

Límits 

Humitat 

relativa % 

Hivern Ocupat 21ºC 50% 21 .. 23 40 .. 50 

 

 

Velocitat mitja de l’aire 

El disseny del present projecte ha tingut com a paràmetre que la velocitat de l’aire en la zona ocupada es 

mantingui dins dels límits de benestar, tenint en compte l’activitat de les persones, la seva vestimenta, 

així com la temperatura de l’aire i la intensitat de la turbulència, segons s’especifica en l’apartat IT 

1.1.3.1.3 del RITE. 

La velocitat mitja admissible de l’aire de la zona ocupada (V), per a temperatures seques de 20º a 27ºC, 

és de (m/s): 

Amb difusió per mescla, amb intensitat de turbulència del 40% i PPD por corrents d’aire del 15% : 

07,0
100


tV  

Així doncs per una temperatura de disseny de 22ºC la velocitat mitja admissible és de : 

smV /15,007,0
100
22

  

 On : 

 V és la velocitat mitja admissible de l’aire en la zona ocupada (m/s). 

 t és la temperatura seca de l’aire (ºC). 

 

Caigudes de pressió en components 

L’apartat IT1.2.4.2.4 del RITE estableix les caigudes màximes de pressió dels components de la xarxa, 

les quals s’han respectat alhora del càlcul i disseny del sistema, i que es troben justificades en l’annex de 

càlculs. 

Aquestes es resumeixen en la següent taula : 

Component 

Caiguda de 

pressió 

màxima (Pa) 

Bateries d’escalfament 40 

Recuperadors de calor 80 a 120 Pa 



   

       

Atenuadors acústics 60 

Unitats terminals d’aire 40 

Elements de difusió d’aire 40 a 200 

Reixes de retorn d’aire 20 

Seccions de filtració Menor que la 

permesa pel 

fabricant 

 

 

Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids 

Els equips de transport de fluids s’han seleccionat de tal manera que el punt de funcionament de la 

instal·lació, sigui el punt de màxim rendiment de l’equip. 

Les bombes de circulació de fluids de la xarxa de tubs s’ha escollit amb el cabal de disseny de la 

instal·lació, la qual és equilibrada, encara que es col·locaran vàlvules de regulació de cabal per tal 

d’ajustar el circuit una vegada instal·lat al cabal de disseny. 

En l’annex de càlculs s’especifica el valor de la potencia específica per als sistemes de bombeig SPF, 

així com per als ventiladors. 

Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els equips que contenen motors elèctrics s’han seleccionat per tal de que aquests treballin en el punt de 

màxim rendiment. 

Els motors elèctrics d’inducció trifàsics, protecció IP54/55, de 2 o 4 pols, de disseny estàndard i de 

1,1kW fins 90kW, tindran un rendiment mínim segons la taula 2.4.2.8 de l’apartat IT1.2.4.2.6 del RITE. 

S’exceptuen els motors elèctrics d’ambients especials, encapsulats, no ventilats, motors directament 

acoblats a bombes, submergibles, de compressors hermètics i altres. 

 

Refredament gratuït per aire exterior (free-cooling) 

No es preceptiu la instal·lació d’un sistema de refredament gratuït per aire exterior ja que el sistema de 

calefacció no és del tipus ‘tot aire’. 

Recuperació de calor de l’aire d’extracció 

Donat que el cabal d’aire d’extracció expulsat a l’exterior de l’edifici del sistema de climatització és 

superior a 0,5m3/s (1800m3/h) és preceptiu un sistema de recuperació de l’energia de l’aire expulsat. 

Aquest sistema tindrà l’eficiència mínima de calor sensible sobre l’aire exterior (%) y les pèrdues de 

pressió màximes (Pa) següents en funció del cabal d’aire exterior i de les hores anuals de funcionament 

(en l’apartat de la present memòria ‘DETERMINACIÓ DELS HORARIS DE FUNCIONAMENT’ es 

determina el nombre d’hores anuals de funcionament de l’edifici). Per tant per un funcionament de 

>6000 hores/any, tenim: 

 

Hores anuals 

de 

funcionament

Cabal d’aire exterior (m3/s) 

>0,5..1,5 >1,5..3 >3..6 >6..12 

% Pa % Pa % Pa % Pa 

>6000 50 180 55 200 60 220 70 240 

 

 

Estratificació 

La instal·lació s’ha dissenyat de tal manera que eviti la estratificació durant els períodes de demanda 

tèrmica negativa i s’afavoreixi durant els períodes de demanda tèrmica positiva. 

 

Zonificació 

La zonificació del sistema de climatització s’ha realitzat per tal d’obtenir un alt grau de benestar i estalvi 

d’energia.  

S’han realitzat 8 zones: 

 Habitacions planta primera i planta segona. 

 Sala truc planta baixa i planta soterrani. 

 Porxada d’entrada. 

 Taller d’artesania. 

 Associació de veïns i sala polivalent. 



   

       

 Menjador i sala planta primera. 

 Recuperadors de calor. 

 Recolzament ACS. 

 

SISTEMA DE CALEFACCIÓ UTILITZAT 

El sistema d’energia és el tradicional de sala de calderes a gas natural. Des d’aquesta sala s’alimentarà 

els elements terminals de l’edifici que en funció de la regulació i mitjançant l’emissió de calor escalfaran 

l’ambient. Tot el centre disposa d’aire calefactat per radiadors amb sistema bi tubular. 

Els productors de calor del edifici són la caldera de calefacció (dins de sala de calderes) i les bombes de 

calor per la producció d’ACS.. 

La calefacció es realitzarà mitjançant un col·lector primari situat a la sala de caldera, des de on es 

controlarà la totalitat de la instal·lació. 

Les calderes tindran unes prestacions energètiques, rendiments a potencia nominal i amb una càrrega 

parcial del 30%, així com la temperatura mitja de l’aigua, seguint el compliment del R.D. 245/1995. 

La caldera especificada al projecte compleix amb l’establert al R.D. 245/1995 i compta amb el marcatge 

‘CE’ , per tant compleix l’especificat en la següent taula i justifica així el compliment del requisit 

d’aquest punt : 

Potencia 
Nominal 

(KW)
Tipus de 
caldera

Temp. Mitja 
del aigua en 
caldera(ºC)

Rendiment 
mínim %

Temp. Mitja 
del aigua en 
caldera(ºC)

Rendiment 
mínim %

110 condensació 70 94,1 >=50 99,0

a Potencia nominal a Càrrega parcial (30%)

 

El rendiment de la caldera és superior als valors indicats com a mínims en la taula anterior. 

Per la ventilació de l’edifici es preveu la instal·lació de varis equips de recuperació de calor. 

 

Xemeneies 

Les xemeneies s’han dimensionat seguint les prescripcions dels fabricants. 

 

Justificació del compliment de la norma UNE 123001 

La sortida de fums s’ha col·locat de manera que respecta les distanciés mínimes establertes en la norma 

UNE 123001. 

L’edifici disposa d’una coberta inclinada, on no hi ha parts més elevades, i la xemeneia sobresurt 1m del 

nivell de coberta, segons el següent esquema : 

 

 

Característiques de les xemeneies 

La xemeneia és de tipus modular d’acer inoxidable de doble paret i aïllament de llana de roca. Els 

mòduls s’ajusten entre si mitjançant un sistema mascle - femella que permet la absorció de les 

dilatacions produïdes en cada element. 

La fixació de la xemeneia es realitzarà amb abraçaderes proporcionades per el fabricant que permetin 

dilatacions. 

Les característiques de la xemeneia són : 

 

Diàmetre 

interior 

(mm) 

Diàmetre 

exterior 

(mm) 

Gruix 

d’aïllament 

(mm) 

160 220 30 

 

TIPUS D’ENERGIA I POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL INSTAL·LADA 

Tipus d’energia: Gas. 

La potència tèrmica CALORÍFICA total instal·lada en el edifici es de: 121,39Kw. 



   

       

DADES DELS EQUIPS 

  Caldera calefacció (condensació) BAXI ROCA POWER HT PLUS 110F 

Pot. Nominal 110Kw 

Producció ACS (Aparell aerotermia) BAXI ROCA PLATINIUM BC PLUS 11

Pot. Nominal 11,39KW 

  

TOTAL 110+11,39 = 121,39Kw 

              

Fraccionament de potencia 

Seguint les prescripcions de l’apartat IT1.2.4.1.2.2 del RITE, la instal·lació s’ha dissenyat segons el 

perfil de la demanda d’energia tèrmica prevista. 

Les instal·lacions de calefacció i d’ACS són independents, amb generadors independents. 

 

Regulació de cremadors 

La regulació dels cremadors serà la que s’especifica en la taula 2.4.1.1 de l’apartat IT1.2.4.1.2.3 del 

RITE, i que es justifica seguidament. 

Per la caldera de calefacció, la regulació dels cremadors és : 

Potencia Nominal 

(kW) 

Interval de potencia 

(kW) 

Regulació 

110 70 < P <= 400 Modulant 

 

Mesures i seguretat 

Disposarà dels elements de mesura i seguretat incorporats a la caldera següents: 

a) Manòmetre, vas expansió.  

b) Termòmetre. 

c) Termòstat de seguretat. 

d) Detecció de gas i de foc. 

 

SALES DE MÀQUINES 

La sala on s’hi ubica la bomba de calor per la generació d’ACS NO es considera sala de màquines ja 

que la potencia tèrmica és inferior a 70kW, per tant no li son exigibles les condicions de sala de 

màquines especificades en el RITE. 

El local del present projecte on s’hi ubica la caldera de calefacció es considera sala de màquines ja que 

la potencia tèrmica dels generadors és superior a 70kW, i per tant ha de complir les condicions exigides 

per aquests locals especificades en el RITE, i que es justifiquen seguidament. 

 

Classificació de la sala de màquines 

La sala de màquines del present projecte és de seguretat elevada ja que l’edifici és de ‘PÚBLICA 

CONCURRÈNCIA’ per tractar-se d’un alberg. 

 

Característiques comunes dels locals destinats a sales de màquines 

El present apartat justifica el compliment de les característiques que ha de tenir un local destinat com a 

sala de màquines, establertes en el punt IT1.3.4.1.2.2 del RITE.  

La norma UNE 100020:2005 (que no és d’obligat compliment, però s’ha tingut en compte alhora del 

disseny de la sala de calderes en els seus aspectes més importants) també estableix les condicions que 

han de complir els locals destinats a sales de màquines, i que també s’enumeren seguidament : 

 

Característica Compliment

No s’ha de practicar un accés normal a la sala de màquines a través 

d’una obertura en el terra o sostre. 

OK, 

Entrada per 

porta de 

sala 



   

       

La porta d’accés comunica directament amb l’exterior, o a través 

d’un vestíbul amb la resta de l’edifici. 

A través de 

vestíbul 

Cap punt de la sala de màquines estarà a més de 15m d’una sortida OK 

Les portes tenen una permeabilitat no major a 1l/(s·m2) sota una 

pressió diferencial de 100Pa, excepte quan es trobin en contacte 

directe amb l’exterior. 

OK 

La classe de combustibilitat dels materials utilitzats als tancaments 

i acabats de la sala de màquines serà M0 (segons UNE 23-727). 

OK 

Acabat 

arrebosat  

Si la sala es contigua a un local ocupat, l’atenuació acústica serà 

com a mínim de 50dB 
OK 

Les dimensions de la porta d’accés són suficients per permetre el 

moviment sense risc o dany d’aquells equips que hagin de ser 

reparats fora de la sala de màquines. 

OK 

Les portes estan dotades de pany de fàcil obertura des de l’interior, 

encara que s’hagin tancat des de l’exterior. 

OK, Barra 

antipànic 

En l’exterior de la porta es col·locarà un cartell amb la inscripció 

‘Sala de Màquines. Prohibida l’entrada a tota persona aliena al 

servei’. 

OK 

No hi ha cap presa de ventilació que comuniqui amb altres locals 

tancats. 
OK 

Els tancaments de la sala no permeten filtracions d’humitat. OK 

La sala disposa d’un sistema de desaigua per gravetat, o bombeig. OK 

El quadre elèctric de protecció i comandament dels equips 

instal·lats a la sala, o l’interruptor general d’aquest quadre, està 

situat en les proximitats de la porta principal d’accés. Aquest 

OK 

interruptor no talla l’alimentació al sistema de ventilació. 

L’interruptor del sistema de ventilació forçada de la sala esta situat 

en les proximitats de la porta principal d’accés. 

No hi ha 

ventilació 

forçada 

Nivell d’il·luminació mínim de 200 lux amb uniformitat mitja de 

0,5 
OK 

Cada sortida estarà senyalitzada mitjançant un aparell autònom 

d’emergència. 
OK 

Les lluminàries i preses de corrent tindran un grau de protecció IP-

55 i una protecció mecànica grau 7 (segons UNE 20-324) 
OK 

No s’utilitza per altres finalitats, ni es realitzaran treballs no propis 

als de la instal·lació 
OK 

La connexió entre generadors de calor i xemeneies és perfectament 

accessible 
OK 

 

 

 

Justificació del compliment de la normativa contra incendis a la sala de màquines (CTE DB/SI-1) 

El punt IT1.3.4.1.2.2 del RITE estableix l’obligat compliment del DB/SI-1 pel que fa a les sales de 

màquines. Aquest compliment també es obligat per la pròpia obligatorietat del CTE. 

La taula 2.1 del DB/SI-1 classifica els locals i les zones de risc especial integrades en els edificis : 

Ús del local o zona 
Classificació 

Risc baix Risc mig Risc alt 

Sala de calderes amb potència útil 

nominal P (KW) 
70<P≤200 200<P≤600 P>600 

 



   

       

La sala de màquines del present projecte es classifica segons el DB/SI-1 com a local de RISC BAIX ja 

que la potència útil nominal dels generadors ubicats a l’interior es troba entre 70KW i 200KW. 

Condicions de les sales de màquines segons la normativa contra incendis (CTE DB/SI-1) 

La taula 2.2 del DB/SI-1 estableix les condicions exigibles als locals de risc especial en funció de la seva 

classificació : 

 

Característiques Risc mig 

Resistència al foc de l’estructura portant R 90 

Resistència al foc de les parets i sostres 

que separen la zona de la resta de 

l’edifici 

EI 90* 

Vestíbul de independència en cada 

comunicació de la zona amb la resta de 

l’edifici 

Sí 

Portes de comunicació amb la resta de 

l’edifici 

2 x EI2 30-

C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins 

alguna sortida del local 
≤ 25 m 

 

Justificació de la resistència al foc dels tancaments de la sala de màquines 

En aquest apartat es justifiquen les solucions constructives emprades per tal de satisfer les exigències de 

resistència al foc dels diferents tancaments de la sala de calderes, segons les exigències de l’apartat 

anterior.  

Les solucions constructives i les resistències al foc de cada una d’elles es justifiquen segons l’exposat a 

l’annex F del DB/SI ‘Resistencia al fuego de los elementos de fàbrica’, i es resumeixen en la següent 

taula : 

 

Resistència 

al foc 

exigible 

Composició constructiva del tancament 

Resistència 

al foc 

obtinguda*

EI-90 

Mur de fabrica de totxana perforada de càmera simple 

amb revestiment de 15cm de gruix o solució 

equivalent 

REI-120 

* Resistència al foc del tancament segons la taula F.1. del annex F ‘Resistència al foc dels elements de 

fàbrica’ del DB/SI 

 

Justificació de la propagació exterior en cas d’incendi en la sala de màquines 

En aquest apartat es justifica el compliment del DB/SI pel que fa a la propagació d’incendis entre la sala 

de màquines i la resta de recintes de l’edifici. 

Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de la façana entre la sala 

de màquines i la resta de recintes de l’edifici, els punts de les façanes que no tinguin una resistència al 

foc mínima de EI 60 hauran d’estar separats una distància mínima d’acord a la taula següent i que 

dependrà de l’angle format entre les dues façanes: 

 

Angle:   0º 45º 60º 90º 135º 180º 

Distància mínima (mts): 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 



   

       

 

 

 

Per tal de limitar el risc de propagació exterior vertical de l’incendi per la façana entre la sala de 

màquines i la resta de recintes de l’edifici, aquesta façana haurà de tenir una resistència al foc mínima de 

EI 60 en una franja de 1 metre d’alçada, com a mínim, mesurada en la vertical de la façana. En cas que 

existeixin elements sortints aptes per impedir el pas de les flames, l’esmentada franja podrà reduir-se la 

longitud de l’esmentat element sortint. 

 

 

 

La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l’acabat exterior de 

les façanes i de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes puguin tenir, serà 

B-s3,d2 fins a una alçada de 3,5 metres com a mínim, en aquelles façanes amb arrancada inferior 

accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta i en tota l’alçada de la façana quan 

aquesta excedeixi de 18 metres amb independència d’on es trobi la seva arrancada. 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis en la sala de màquines 

La sala de màquines per ser local de risc especial, disposarà d’enllumenat d’emergència, i de 1 extintor. 

 

Sales de màquines amb generadors de calor a gas 

A més de les prescripcions de l’apartat anterior, les sales de màquines amb generadors que utilitzin com 

a combustible gas tindran les següents característiques, seguint l’estipulat en l’apartat IT1.3.4.1.2.3 del 

RITE. 

 

Característica Compliment

Els tancaments (parets i sostres exteriors) tenen un element de 

superfície mínima (m2) 1/100 el volum del recinte (m3) amb un 

mínim de 1 m2, amb baixa resistència mecànica, amb comunicació 

directe amb una zona exterior o pati descobert de dimensions 

mínimes de 2 x 2 m. 

OK 

Les seccions de ventilació compleixen amb l’estipulat en el punt 3 

de l’apartat IT1.3.4.1.2.3 del RITE (justificació més endavant) 
OK 

S’instal·laran detectors de fugues de gas (un per cada 25m2 amb un 

mínim de 2). Actuaran abans de que s’assoleixi el 50% del LIE del 

gas, tallant el subministrament de gas i activant el sistema 

d’extracció. 

A menys de 0,5m del sostre per gasos menys densos que l’aire (gas 

natural). 

OK 



   

       

S’instal·larà un sistema de tall de subministrament en cas de 

detecció de fuga de gas a la sala de màquines. 
OK 

 

 

Justificació de la ventilació de la sala de màquines 

El present apartat justifica el compliment de les exigències pel que fa a la ventilació de la sala de 

màquines. 

El sistema de ventilació de la sala de màquines és de tipus ‘ventilació per renovació natural d’aire’ 

mitjançant obertures practicades a l’exterior. 

Entrada inferior d’aire per la combustió i ventilació : 

L’entrada inferior d’aire es realitza a una façana exterior. La part mes alta de la reixa no pot estar a més 

de 50cm des de el nivell de terra. 

La secció lliure total de les obertures d’entrada d’aire a través de façanes exteriors és de 5cm2 per cada 

KW de consum calorífic nominal total dels generadors instal·lats. 

La secció útil de les obertures inferiors és : 

tottot PS  5inf,  

 On : 

 S : És la secció total de les obertures superiors en cm2. 

 P : És la potencia calorífica nominal total dels generadors instal·lats a la sala de màquines en KW. 

Ventilació superior : 

En la part superior de la sala de màquines, es situaran abertures amb el seu costat inferior a menys de 

30cm del sostre, amb una superfície en cm2 de 10·A, on A és la superfície de la sala de màquines en m2.  

La secció útil de les obertures superiors és : 

AS totsuo 10,  

 On : 

 S : És la secció total de les obertures inferiors en cm2. 

 A : És la superfície de la sala de màquines en m2. 

Seguidament es justifiquen les seccions de les obertures de ventilació: 

 

 

 

La reixa superior instal·lada supera en molts cm2 la superfície mínima d’aquest càlcul. 

La reixa superior és el lateral de la finestra del sostre. El perímetre de la finestra és de 266cm. Existeix 

una obertura en tot el perímetre de la finestra de 4 cm d’alçada. Per tan la superfície de ventilació és de 

1.064 cm2. 

La superfície de la reixa inferior es de 360cm2, per tant no s’assoleix la superfície mínima. És previst 

realitzar noves perforacions a la paret de la sala de calderes fins assolir el nivell de ventilació i de paret 

dèbil adequat. 

 

INFERIOR SUPERIOR 
Directe a l'exterior : 
* Segons UNE 1000020 i UNE 60.601 S (cm2) > 10 * A

S (cm2) = 5 cm2 / KW * Min. De 250cm2
P (KW) = 110,0 A (m 2) = 

10,74 

S (cm2) = 550 S (cm2) = 250

* Segons reglament aparells a gas 

S (cm2) = Pt/200
P (Kcal/h) = 94600

S (cm2) = 
473 

Secció a realitzar :

S (cm 2) = 
550 

Reixa rectangular a col·locar : 

a (costat major, cm) =  a (cm) =  b (costat menor, cm) = b (cm) =  
S1 (cm 2 ) =  S1 (cm 2 ) =  

% augment per ser rectangular =  % augment =  
S2 (cm 2 ) =  S2 (cm 2 ) =  

% reducció, pas de la reixa = % reducció =  

 S útil (cm 2) =  Sútil (cm 2) =  

 

Secció lliure entrada d'aire :

CONDICIONS QUE HA DE COMPLIR DE LA SALA DE MÀQUINES AMB APARELLS A GAS (ANNEX 5) 

*Segons les normes UNE 100020 "Sala de máquinas" i UNE 60.601 "Salas de máquinas y equipos autónomos de 
generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos", i el reglament d'aparells a gas. 



   

       

Seguretat en les xarxes de tubs i conductes 

El present punt justifica el compliment de l’apartat IT 1.3.4.2 del RITE. 

A. Alimentació 

L’alimentació al sistema es realitzarà mitjançant ‘desconnector’, aquest evitarà el reflux d’aigua cap a la 

xarxa pública, creant una discontinuïtat entre el circuit i la xarxa pública. 

El diàmetre mínim de la connexió d’alimentació és : 

 

Potencia tèrmica 

nominal (KW) 

Calor 

DN 

(mm) 

P <= 70 15 

150 < P <= 400 25 

 

B. Buidat i purga 

El buidat de la instal·lació es realitzarà en el punt mes baix del col·lector de la sala de calderes. El 

diàmetre mínim de la connexió de buidat és : 

 

Potencia tèrmica 

nominal (KW) 

Calor 

DN 

(mm) 

P <= 70 20 

150 < P <= 400 32 

 

En els punts elevats de la instal·lació, es col·locaran purgadors automàtics de diàmetre mínim DN15mm. 

C. Expansió 

El sistema disposarà un vas d’expansió tancat, de tipus ‘membrana’. Aquest es connectarà al col·lector, 

sense cap tipus de clau de tall. 

El dimensionat i càlcul del sistema d’expansió s’ha realitzat seguint la norma UNE 100155. 

En l’annex de càlculs es justifica el dimensionat i càlcul del sistema d’expansió, i en el capítol de la 

present memòria ‘SISTEMA D’EXPANSIÓ’ es mostra el procediment de càlcul seguit, i les 

característiques del sistema. 

 

Descripció del mètode de càlcul expansió 

El dimensionat i càlcul del sistema d’expansió s’ha realitzat seguint la norma UNE 100155 

‘Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión’. 

El tipus de sistema d’expansió emprat és el de ‘VAS TANCAT AMB MEMBRANA’. Aquest es vàlid 

per a totes les temperatures i per circuits amb dissolucions d’aigua i sals. 

Per al càlcul del sistema es calcula el volum d’aigua total de la instal·lació, que consta del volum de fluid 

de la xarxa de distribució (tubs), el volum de fluid dels elements emissors, el volum d’aigua de la 

caldera, i a la suma d’aquests s’hi afegeix un 10% en concepte de coeficient de seguretat. Aquest volum 

total d’aigua de la instal·lació, l’anomenarem V. 

Seguidament es calcula el coeficient de dilatació del fluid (Ce) : 

 

62 10)3,270813,10224,3(  ttCe  

 On : 

 t : És la temperatura màxima del sistema en ºC. 

Es calcula el coeficient de pressió (Cp) : 

mM

M
p PP

PC


  

 On : 

 PM : Pressió màxima del vas (Bar), i que no pot ser superior al tarat de la vàlvula de seguretat. 

 Pm : Pressió mínima del vas (Bar). 

El volum útil del vas d’expansió (Vu) es calcula : 



   

       

VCV eu   

El volum total del vas d’expansió (Vt) es calcula : 

pe CCVVt   

 

El tub de connexió del vas d’expansió amb el col·lector es calcula amb la fórmula : 

PD 5,115  

 On : 

 D : És el diàmetre nominal del tub de connexió, amb un mínim de 25mm. 

 P : Potencia tèrmica total dels generadors en KW. 

 

Característiques del sistema d’expansió 

El sistema d’expansió està format per el vas d’expansió tancat amb membrana, i el tub d’unió entre 

col·lector i vas. No es col·locaran elements de tall. 

El vas d’expansió té un volum de 100  litres per calefacció i 25 litres per ACS. 

 

CIRCUIT HIDRÀULIC  

La xarxa hidràulica de distribució és la part de la instal·lació que transporta l’energia tèrmica des de la 

central de producció fins als elements emissors. 

 

Descripció del mètode de càlcul 

El càlcul de la xarxa de canonades s’ha realitzat tenint en compte els següents paràmetres : 

 Velocitat màxima del fluid : 1,5 m/s 

 Pèrdua de càrrega màxima : 12 mmcda / m 

Amb aquests condicionants, el procediment de càlcul és el següent : 

Determinació del cabal de cadascun dels trams, per a cada tram de tub, el cabal de fluid es calcula amb la 

següent fórmula : 

···1000
·860

eCt
PQ


  

On : 

 Ce : Calor específica de l’ aigua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

  : Pes específic de l’ aigua = 1,0 Kg/dm³ 

  t : Salt tèrmic en °C (entre l’entrada a l’emissor i la sortida). 

 P : Potència tèrmica en Watts, dels elements emissors que s’alimenten del tram. 

 

En l’annex de càlculs es detallen, el salt termic considerat, i la potencia tèrmica de cada tram. 

 

Amb el cabal, es calcula la velocitat del fluid en el tub : 

S
QV   

On : 

 V : Velocitat del fluid en m/s. 

 Q : Cabal en m3/s. 

 S : Secció del tub, en m2. 

Es comprova que la velocitat, no supera el límit establert anteriorment, en altre cas s’augmenta el 

diàmetre del tub fins que la velocitat sigui inferior a la velocitat màxima permesa. 

Seguidament, es realitza el càlcul de les perdues de carrega del tram, amb la fórmula de Prandtl-

Colebrook : 

 

)
···2·

·51'2
·71'3

(·log···22 10 JDgDD
kJDgV a 

  

On : 

J : Pèrdues de càrrega, en m.c.a./m. 

D : Diàmetre interior de canonada,  en m. 



   

       

V : Velocitat mitja del aigua, en m/s. 

Qr : Cabal en m³/s. 

Ka : Rugositat uniforme equivalent, en m. 

  : Viscositat cinemàtica del fluid, (1’31x10-6 m²/s per aigua a 10°C). 

g : Acceleració de la gravetat, 9’8 m/s². 

La perduda de càrrega del tram no ha ser superior al límit establert anteriorment, en altre cas s’augmenta 

el diàmetre fins que es compleixi aquesta condició. 

Per al càlcul de la pèrdua de càrrega s’apliquen coeficients de seguretat per les pèrdues de colzes, 

vàlvules i altres elements de la xarxa. 

Les bombes dels circuits es dimensionen amb el cabal de càlcul del circuit segons la potencia tèrmica 

que alimenten, i amb la pèrdua de càrrega total del circuit fins al punt hidràulicament més desfavorable. 

En l’annex de càlculs de la xarxa de distribució es justifica el dimensionat dels tubs en funció dels 

paràmetres de càlcul exposats. 

 

ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Material de la instal·lació 

El material utilitzat per la xarxa de distribució és el COURE. 

El material utilitzat en la xarxa de distribució en la sala de calderes és el ACER INOXIDABLE. 

 

Suports 

Es col·locaran suports tipus abraçaderes d’acer galvanitzat amb junta de goma. Es col·locaran segons 

l’indicat en la norma UNE-100.152 ‘Suports per canonades’. Aquests suports s’uniran mitjançant varilla 

roscada al forjat del sostre, o mitjançant un suport tipus L a la paret. Es col·locaran els elements 

antivibradors i elements dilatadors necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació, així com de 

la seva sostenibilitat i facilitat de manteniment. 

Les canonades sempre es disposaran per sota dels serveis d’electricitat i senyals. Mantenint les distàncies 

mínimes especificades en el REBT-2002. 

 

Vàlvules 

Es col·locaran vàlvules de tipus ‘esfera’ a cada circuit del sistema, per al correcte seccionament i 

subdivisió de la instal·lació. 

 

Aïllaments 

La xarxa s’aïllarà segons les prescripcions del RITE. En el present projecte la xarxa s’aïllarà en els trams 

que discorrin per l’exterior de l’edifici o bé per recintes no climatitzats. 

L’aïllament és del tipus ‘ESCUMA ELASTOMÈRICA’ amb barrera de vapor. Els trams que discorren 

per l’exterior disposaran d’un recobriment de làmina d’alumini. 

 

Aïllament tèrmic de la xarxa de tubs 

Els tubs i accessoris, així com equips i dipòsits de les instal·lacions tèrmiques disposaran d’aïllament 

tèrmic quan continguin fluids amb temperatura menor a la temperatura ambient del local pel qual 

discorren, quan la temperatura del fluid sigui superior a 40ºC i estiguin instal·lats en locals no calefactats, 

tals com patis, passadissos, galeries, aparcaments, sales de màquines, falsos sostres i terres tècnics. 

Els tubs que discorrin per l’exterior de l’edifici disposaran de la protecció adequada contra la intempèrie 

amb recobriment d’alumini de l’aïllament. 

Per evitar la congelació del fluid portador en els tubs, s’adopta com a solució l’adició de líquid 

anticongelant al fluid portador. 

Per al càlcul de la instal·lació i aïllament tèrmic s’ha considerat com a paràmetre de disseny que les 

pèrdues tèrmiques globals per el conjunt de conduccions no superin el 4% de la potencia màxima que 

transporten. 

Els espessors d’aïllament de la xarxa de tubs s’han determinat seguint el procediment simplificat, 

especificat en l’apartat IT1.2.4.2.1.2 del RITE. En les taules de càlculs s’especifiquen els aïllaments dels 

tubs, així com les especificacions del material de l’aïllament. 

Per a un material amb aïllament de una conductivitat tèrmica de a 10ºC de 0,040W/(m·K), els espessors 

d’aïllament en funció del diàmetre, temperatura màxima del fluid, i àmbit d’instal·lació del tub són els 

següents : 

Per a tubs amb fluids calents, instal·lats en l’interior d’edificis : 

 



   

       

Diàmetre exterior 

del tub (mm) 

Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40 .. 60 >60 .. 100 >100 .. 

180 

D <= 35 25 25 30 

30 < D <= 60 30 30 40 

60 < D <= 90 30 30 40 

90 < D <= 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

 

Per a tubs amb fluids calents, instal·lats per l’exterior de l’edifici : 

 

Diàmetre exterior 

del tub (mm) 

Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40 .. 60 >60 .. 100 >100 .. 

180 

D <= 35 35 35 40 

30 < D <= 60 40 40 50 

60 < D <= 90 40 40 50 

90 < D <= 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

 

Purgadors 

Es col·locaran purgadors automàtics en els punts més elevats de la xarxa de distribució. Els tubs es 

col·locaran amb una pendent mínima de 0,2% en sentit ascendent cap al purgador més proper. 

Bombes 

Les bombes són les responsables de que el fluid portador arribi a tots els punts de la instal·lació.  

El càlcul de cada una de les bombes s’ha realitzat considerant el cabal corresponent a l’energia tèrmica 

que han de transportar i al salt tèrmic del circuit, així com la pèrdua de càrrega màxima del circuit 

majorada amb un coeficient de seguretat. Amb aquests paràmetres de cabal i pressió s’han escollit les 

bombes que tenen màxim rendiment i per tant mínim consum a aquests punts de treball. 

Es disposarà d’una bomba de circulació per cada circuit de calefacció. També es disposarà una bomba de 

primari per la caldera i col·lector de distribució. 

Les bombes aniran muntades entres vàlvules de tall i elements esmorteïdors. Cada bomba disposarà d’un 

filtre. El filtre es col·locarà de manera que sigui de fàcil manteniment. 

Les característiques de les bombes del sistema es poden veure a l’apartat de càlculs justificatius de la 

present memòria. 

 

CIRCUIT D’AIRE 

Descripció del mètode de càlcul 

El càlcul de la xarxa de conductes s’ha realitzat tenint en compte els següents paràmetres : 

 Velocitat màxima de l’aire : 4,5 m/s (6,5 m/s en trams exteriors o que discorrin per recintes no 

habitables). 

 Pèrdua de càrrega màxima : 1 DPa / m 

Amb aquests condicionants, el procediment de càlcul és el següent : 

Es calcula la velocitat de l’aire dins del conducte amb la fórmula : 

S
QV   

On : 

 V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s). 

 Q : Cabal que circula per el tram de conducte considerat (m3/h). 

 S : Secció circular equivalent del conducte (m2). 



   

       

Si la velocitat calculada supera el valor màxim establert anteriorment, s’augmenta la secció de conducte 

fins que es compleixi aquesta condició. 

La perduda de càrrega produïda en el tram de conducte considerat es calcula amb la següent fórmula : 









 22,1

82,1

1427,0
D
VfP  

On : 

ΔP : Pèrdua de pressió per metre de conducte (Pa). 

 V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s). 

 f : Factor de fricció del material del conducte. 

 D : Diàmetre equivalent del conducte (m). 

Si la perduda de càrrega per unitat de longitud supera la màxima permesa, s’augmenta la secció de 

conducte fins que es compleixi aquesta condició. 

La maquinaria impulsora (ventiladors, recuperadors de calor, i unitats de tractament d’aire) s’han 

calculat tenint en compte la pèrdua de pressió de la xarxa, més la perduda de reixes i difusors, i la pèrdua 

d’elements auxiliars (filtres, comportes, etc..). 

En l’annex de càlculs es justifica el càlcul i dimensionat de la xarxa de conductes en funció del mètode 

de càlcul aquí descrit. 

 

Elements de la instal·lació 

Material de la instal·lació 

La xarxa de conductes que discorren per l’interior està realitzada amb xapa galvanitzada.  

 

Suports 

Els conductes es suportaran al forjat en cas de ser de formigó, o a l’estructura metàl·lica mitjançant 

barres roscades i pont metàl·lic. Es col·locarà un suport cada 2m com a mínim.  

En les sortides de màquines i ventiladors, s’hi col·locarà una unió flexible per evitar la transmissió de 

vibracions al conducte. 

 

Aïllament tèrmic dels conductes 

Per al càlcul de la instal·lació i aïllament tèrmic s’ha considerat com a paràmetre de disseny que les 

pèrdues tèrmiques globals per el conjunt de conductes no superin el 4% de la potencia màxima que 

transporten, i que sigui el suficient per evitar condensacions. L’annex de càlcul de conductes justifica 

aquest punt. 

Els conductes de retorn s’aïllaran quan el seu traçat passi per l’exterior de l’edifici, y en interiors quan 

l’aire estigui a temperatura menor que la del punt de rosada de l’ambient o quan el conducte passi a 

traves de locals no climatitzats. 

Els conductes que discorrin per l’exterior disposaran d’una protecció adequada, preferiblement amb xapa 

d’acer galvanitzat.  

 

Estanquitat de la xarxa de conductes 

La xarxa de conductes tindrà una classe d’estanquitat B o superior, seguint l’especificat en el punt 3, de 

l’apartat IT1.2.4.2.3 del RITE. 

 

INSTAL·LACIÓ DE EMISSORS 

Unitats terminals 

Descripció del mètode de càlcul 

Les unitats terminals s’han calculat per satisfer la demanda tèrmica de cada recinte segons les condicions 

interiors exigides. Concretament la potencia de la suma d’emissors d’un recinte correspon a la càrrega 

tèrmica del local majorada per un coeficient de seguretat, això és : 

CsPP erectu  int..  

En l’annex de càlculs, es justifica el càlcul dels elements emissors per a cada recinte, segons aquest 

procediment de càlcul. 

 

Característiques de les unitats terminals 

Les unitats terminals del present projecte tenen les següents característiques : 

 



   

       

Model d'emissor kcal/h /ud Capacitat d'aigua 
(l)ud mesura

 

                            ROCA DUBAL 60      ELEMENT            89,4                0,36 

      ROCA DUBAL 80  ELEMENT   115,5      

 

Les unitats terminals disposen de vàlvula de tall, i de purgador automàtic. La vàlvula de tall fa les 

funcions també de vàlvula de regulació. 

En la taula DEL ANNEX DE CÀLCULS podem observar la relació de radiadors DUBAL 60 i 80. 

 

RENOVACIÓ D’AIRE I VENTILACIÓ 

Cabal d’aire d’exterior de ventilació  

Per a la ventilació de l’edifici es preveu la instal·lació de diferents equips de recuperació en les diferents 

zones que treballaran de forma simultània. 

Per establir el cabal d’aire a aportar a l’edifici per aquests equips, s’ha tingut en compte la taula 1.4.2.1 

del RITE. 

 

Categoria l/s per persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12.5  (45m3/h) 

IDA 3 8       (28,8 m3/h) 

 

Tota la renovació d’aire es considera IDA 3. 

Amb aquest criteris establim la renovació de cada sala: 

 

 

 

RECINTE PERSONES CABAL VENTILACIÓ 

SALA TRUC 2 15 432 

SALA TRUC 3 15 432 

SALA TRUC 4 15 432 

MAGATZEM SOTERRANI 15 432 

SALA TALLER 15 432 

ASSOCIACIÓ  10 288 

SALA POLIVALENT 55 1584 

TRUC 6 8 230 

SALA PROFESSORS 8 230 

TRUC 5 8 230 

SECRETARIA ESCOLTES 1 45 

MENJADOR 45 1296 

SALA D’ESTAR 22 633 

DORMITORI 1 10 290 

DORMITORI 2 10 290 

INFERMERIA 10 290 

DORMITORI 4 10 290 

DORMITORI 5 10 290 

DORMITORI 6 10 290 

DORMITORI 7-13 1 45 

MAGATZEM P2 1 45 



   

       

Unitats de tractament d’aire 

En el present apartat es descriuen les unitats de tractament d’aire recuperadors de calor. 

 

Zona 
Marca / 

Model 

Cabal 

(m3/h) 

Bateria de 

calor 

SOTERRANI 

 

4 * RCA 

650 
432 NO 

ASSOCIACIÓ 
RCA 

1250 
720 NO 

SALA 

POLIVALENT 

RCA 

2200 
1800 NO 

TRUC PB 
RCA 

1250 
720  

MENJADOR 
2 * RCA 

900 
648  

SALA 

D’ESTAR 

RCA 

1250 
633  

DORMITORIS 

P1 

RCA 

1500 
864 

SI 

NKW315-2 

DORMITORI 

P2  

RCA 

1500 
864 

SI 

NKW315-2 

DORMITORI 

P2 
RCA 650 230 

SI 

NKW150-2 

 

Les unitats de tractament d’aire disposaran de les seccions de filtració definides en l’apartat de la present 

memòria ‘CLASSES DE FILTRACIÓ’ corresponent a la justificació del compliment del RITE. 

 

Filtració de l’aire exterior de ventilació 

L’aire exterior de ventilació s’introduirà en els locals degudament filtrat, tal i com estableix l’apartat IT 

1.1.4.2.4 del RITE. 

 

Generalitats 

S’instal·laran pre-filtres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d’aire. 

Els pre-filtres s’instal·laran en l’entrada d’aire exterior, així com en l’entrada d’aire de retorn. 

Els filtres finals s’instal·laran desprès de la unitat de tractament o ventilador. 

Els aparells de recuperació de calor disposaran d’una secció de filtres de la classe F7 o superior. 

Qualitat de l’aire exterior (ODA) 

El present edifici, degut a la seva configuració, i la seva ubicació té la següent qualitat de l’aire exterior : 

 

Qualitat 

de l’aire 

exterior Descripció 

ODA 2 Aire amb altes concentracions de partícules. 

 

 

Classes de filtració 

En funció de la qualitat de l’aire exterior (ODA) i de la qualitat de l’aire interior (IDA), la taula 1.4.2.5 

de la IT 1.1.4.2.4 del RITE estableix les classes de filtració a realitzar en l’aire exterior que s’introdueix 

en els recintes. 

Així doncs degut a que la qualitat de l’aire exterior (ODA) és de tipus ODA 3 la classe de filtració serà 

la següent : 

Categoria 

Classe de 

filtre 



   

       

IDA 1 F7/F9 

IDA 2 F8 

IDA 3 F7 

IDA 4 F6 

 

 

Aire d’extracció 

L’apartat IT 1.1.4.2.5 del RITE classifica l’aire exterior de l’edifici o local en funció del seu ús. Així 

doncs la classificació de l’aire exterior del present edifici i locals és la següent : 

 

Categoria Descripció Recintes 

AE 1 

Baix nivell de contaminació. Aire que 

procedeix de locals les emissions dels quals 

procedeixen dels materials de la 

construcció i decoració, a més de les 

persones, i no es permés fumar. 

Oficines, Aules, 

Sales de Reunions, 

Locals comercials, 

Espais d’ús públic, 

escales i 

passadisos. 

AE 2 

Nivell moderat de contaminació. Aire que 

procedeix de locales les emissions dels 

quals procedeixen dels materials de la 

construcció i decoració, a més de les 

persones, i és permés fumar. 

Restaurants, 

habitacions 

d’hotels, vestuaris, 

bars, magatzems. 

AE 3 

Alt nivell de contaminació. Aire que 

procedeix de locals amb producció de 

productes químics, humitat... 

Lavabos, Cuines, 

Laboratòris 

químics, 

Habitacions 

destinades a 

fumadors 

AE 4 

Molt Alt nivell de contaminació. Aire que 

conté substancies oloroses y contaminants 

perjudicials per la salut en concentracions 

majors que les permeses en l’aire interior 

de la zona ocupada. 

Campanes 

d’extracció de 

fums, Aparcaments, 

Locals de residus, 

locals de fumadors 

d’ús continu, 

laboratoris químics. 

 

Els locals amb aire d’extracció de categories AE3 i AE4 l’aire es expulsat directament a l’exterior, no 

realitzant-se retorn d’aire interior. 

S’han disposat de xarxes d’expulsió d’aire independents per als locals amb categories d’extracció AE1 i 

AE2 de la dels locals amb categories d’aire AE3 i AE 4, per tal d’evitar la possibilitat d’evitar la 

contaminació creuada. 

 

Reixes i difusors terminals 

El punt 3 de l’apartat 3.3.3.2 del DB/HR estableix el nivell de potencia acústica màxim generat per les 

reixes i difusors terminals d’aire condicionat, així com el punt 2 de l’apartat 3.3.3.3 del DB/HR també ho 

estableix per les reixes i difusors d’admissió per impulsió mecànica d’aire de ventilació. Així doncs, en 

el present apartat es dona justificació al compliment d’aquestes exigències, que es detallen seguidament. 

El nivell de potencia acústica màxim generat per el pas de l’aire a través de les reixes i difusors ve donat 

per la següent expressió : 

14lg10lg10,  TVLL TeqAW  

On : 

 Lw és el nivell de potencia acústica de la reixeta o difusor (dB). 

LeqAT és el valor del nivell sonor continu equivalent estàndard, ponderat A, establert en la taula 

3.6 de l’apartat 3.3.2.2 del DB/HR en funció de l’ús de l’edifici i del tipus de recinte (dB). 

 V és el volum del recinte (m3). 

 T és el temps de reverberació del recinte (s). 

 



   

       

Per al càlcul del temps de reverberació del recinte s’utilitza la següent expressió, establerta en l’apartat 

3.2.2 del DB/HR. 

A
VT 


16,0  

 On : 

 V és el volum del recinte (m3). 

 A és l’absorció acústica total del recinte (m2). 

 

L’absorció acústica, A, es calcula segons el punt 2 de l’apartat 3.2.2 del DB/HR, segons la següent 

expressió : 

 
 


n

i

N

j
mjmoiim VmASA

1 1
,,, 4  

 On : 

αm,i és el coeficient d’absorció acústica de cada parament, segons es defineix en el punt 2 

de l’apartat 3.2.2 del DB/HR. 

Sj és l’àrea de parament amb coeficient d’absorció αm,i (m2). 

Aom,j Àrea d’absorció acústica de cada moble fix absorbent diferent (m2). 

  V Volum del recinte (m3). 

Mm Coeficient d’absorció acústica mitjà en l’aire, segons es defineix en el punt 2 de 

l’apartat 3.2.2 del DB/HR. 

Nota : El terme 4xMmxV és despreciable per recintes de volum inferior a 250m3. 

 

Tanmateix, s’adopta com a criteri de dimensionat de reixes i difusors que el valor de Lw no sigui 

superior a 25dBA, més restrictiu que els valors màxims calculats anteriorment. 

 

SISTEMES DE CONTROL  

El present apartat justifica el compliment de les exigències d’eficiència energètica pel que fa al sistema 

de control de la instal·lació, seguint les especificacions de l’apartat IT1.2.4.3 del RITE. 

Control de les instal·lacions de climatització 

La instal·lació de climatització disposa d’un sistema de control automàtic el qual manté els locals a les 

condicions de disseny, ajustant els consums d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica. 

No es permet el rearmament automàtic dels dispositius de seguretat. 

Les vàlvules de control automàtic s’han seleccionat de manera que , a caudal màxim de projecte i amb la 

vàlvula oberta, la pèrdua de pressió que es produirà en la vàlvula estigui compresa entre 0,6 i 1,3 

vegades la pèrdua de l’element controlat. 

La variació de temperatura de l’aigua en funció de les condicions exteriors es realitza en el mateix 

generador ja que el generador es del tipus baixa temperatura/condensació, fins als límits especificats pel 

fabricant. 

 

Control de les condicions termo-higromètriques 

El present apartat justifica el compliment de les exigències de control de la instal·lació pel que fa a les 

condicions termo-higromètriques dels locals. 

El sistema de control de les condicions termo-higromètriques dels locals es classifica, segons la taula 

2.4.3.1. de l’apartat IT1.2.4.3.2 del RITE amb la següent classificació , en funció de la capacitat del 

sistema de controlar la temperatura i humitat relativa dels locals : 

 

Categoria Ventilació Escalfament Refrigeració Humidificació Deshumidificació

THM-C 

0 

X - - - - 

THM-C 

1 

X X - - - 

 On : 

- No influenciat per el sistema. 

X Controlat per el sistema. 

(X) Afectat per el sistema pero no controlat en el local. 

 



   

       

El sistema de control s’ha dissenyat amb el següent equipament mínim, seguint les prescripcions del punt 

3 de l’apartat IT1.2.4.3.2 del RITE, en funció de la categoria de control de les condicions termo-

higromètriques. 

THM-C1 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua o aire) en funció de la temperatura exterior, i/o 

control de la temperatura ambient per zona tèrmica. 

THM-C2 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua o aire) en funció de la temperatura exterior, i/o 

control de la temperatura ambient per zona tèrmica, i control de la humitat relativa mitja o la del local 

més representatiu. 

 

Control de la qualitat d’aire interior en les instal·lacions de climatització 

La instal·lació de ventilació i climatització s’ha dissenyat per controlar l’ambient interior, pel que fa a la 

qualitat d’aire interior. 

La qualitat de l’aire interior dels locals serà controlada mitjançant els sistemes següents, en funció del 

tipus de local : 

 

Categoria Tipus Descripció Locals 

IDA-C1 Permanent El sistema funciona permanentment. Tots amb els 

de ocupació 

humana 

permanent. 

IDA-C3 Control per 

temps 

El sistema funciona d’acord amb un 

determinat horari. 

 

IDA-C4 Control per 

presencia 

El sistema funciona per una senyal 

de presencia (encesa de llums, 

detector de moviment..). 

Lavabos, 

serveis, 

magatzems. 

 

 

Sistema de control 

La instal·lació de calefacció disposarà d’un sistema de regulació i control capaç d’actuar sobre els 

paràmetres de la instal·lació per tal de respondre a les variacions de les condicions exteriors i/o interiors. 

El sistema consta d’un subsistema de captació d’informació (Sondes), subsistema d’actuació (actuadors) 

i central de control. 

 

Subsistema de captació d’informació (sondes) 

El subsistema de captació d’informació consta dels següents punts de captació : 

 

Punt de captació 

d’informació 
Descripció 

Sonda Tª exterior Sonda de temperatura exterior. 

Sonda T impulsió 
Sonda de temperatura a la impulsió de 

cada circuit. 

Sonda Tª retorn 
Sonda de temperatura al retorn de cada 

circuit. 

 

Aquests punts de recollida d’informació es troben especificats en l’esquema de principi del sistema en la 

documentació gràfica. 

 

Subsistema d’actuació (actuadors) 

El subsistema d’actuació és l’encarregat d’executar les ordres de la central de control. Aquestes ordres 

s’executen mitjançant els actuadors que són els següents : 

 

Actuador Descripció 

Vàlvula tres vies Vàlvula 3 vies motoritzada a cada circuit. 



   

       

Rele de bomba 

impulsió 

Encesa/apagada de la bomba d’impulsió 

de cada circuit. 

Relè de caldera 
Encesa/apagada de la caldera (producció 

de calor). 

 

Aquests actuadors es troben especificats en l’esquema de principi del sistema en la documentació gràfica 

 

Central de control 

La central de control és la unitat que processa la informació rebuda per el subsistema de captació 

d’informació, i segons les regles de control programades, pren decisions d’actuació, les quals són 

executades per el subsistema d’actuació. 

En l’apartat de la memòria corresponent a la justificació de compliment de RITE ‘CONTROL DE LES 

CONDICIONS TERMO-HIGROMÈTRIQUES’ es justifica el tipus de control permès segons la 

normativa, i seguidament es descriuen les característiques d’aquest. 

 

Característiques principals del sistema de control : 

 Control horari i setmanal de posada en marxa/parada del sistema. 

 Fàcil modificació dels paràmetres de confort. 

 Lectura fàcil i ràpida mitjançant display dels paràmetres del sistema. 

Algoritme de control del sistema de calefacció : 

El procediment de control seguit per la central té com a funció comparar de forma permanent i 

automàtica les senyals rebudes de la sonda de temperatura exterior i la sonda d’impulsió de cada circuit. 

Si el resultat d’aquest anàlisi no coincideix amb el programa establert (Temperatura de confort de cada 

circuit), produeix una senyal de control que ordena el tancament o obertura de la vàlvula de tres vies fins 

que la temperatura d’anada dels radiadors coincideix amb la programada en funció de la temperatura 

exterior (Aquest procediment es repeteix per a cada circuit). 

En l’esquema de principi de la documentació gràfica, es detalla la connexió de la central de control amb 

el subsistema de captació d’informació i amb el subsistema d’actuació. 

Control del sistema de ventilació : 

El control del sistema de ventilació és independent el sistema de calefacció. La instal·lació de ventilació 

té un control horari per dia / setmanal i també permet un control manual on / off i regulació de velocitat. 

El sistema es posa en marxa cada dia a l’hora programada i es para a l’hora programada segons l’horari 

de l’activitat. Els dies que no hi ha activitat el sistema resta aturat. 

Els ventiladors extractors de lavabos i magatzems es governen mitjançant la detecció d’ocupació que es 

realitza amb el polsador del sistema d’enllumenat. 

 

Comptatge de consums 

Donat que la potencia tèrmica nominal és superior a 70kW, s’instal·larà un sistema de comptatge del 

consum de combustible i energia elèctrica de forma separada de la resta de l’edifici. 

 

CÀLCULS              

Condicions de càlcul 

Justificació del compliment de l’exigència de qualitat del ambient del apartat 1.4.1 

La exigència de qualitat tèrmica del ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la 

instal·lació tèrmica. Por tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels 

valors establerts. 

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

 

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa en estiu (°C) 23 ºC - 25ºC 

Humitat relativa en estiu (%) 45 %- 60% 

Temperatura operativa en hivern (°C) 21 ºC- 23ºC 

Humitat relativa en hivern (%) 40 %- 50% 

Velocitat mitja admissible con difusió por mescla V < 0.14 

 

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

 



   

       

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d’estiu Temperatura d’hivern Humitat relativa interior

local 24 21 50 

 

 

Mètode de càlcul de la carrega tèrmica 

Per al càlcul de la càrrega tèrmica de la calefacció, es tindran en compte els següents factors: 

transmissió, infiltració, ventilació, orientació, suplements per intermitència i suplements per pèrdues en 

conduccions. 

Càlcul de les pèrdues de calor per transmissió: 

Qt=S*K*At    Essent: 

Qt .- Quantitat de calor total per transmissió. 

S  .-  Superfície en m2. 

K  .- Coeficient de transmissió de calor en Kcal/h  m2 ºC   

At .- Diferencia entre la temperatura interior i exterior. ( ti  - te ) 

 

Càlcul de les pèrdues de calor per infiltracions d’aire: 

Qi= V*Ce*Pe*n*At   Essent: 

Qi .- Quantitat de calor total per infiltracions de l’aire. 

V  .-  Volum en m3. 

Ce .- Calor específic de l’aire 0.24 Kcal / Kgr ºC. 

Pe  .- Pes específic de l’aire sec 1.24 Kgr / m3 a 10ºC. 

n .- Numero de renovacions / hora 

At.-– Diferencia entre la temperatura interior i exterior. ( ti  - te ) 

 

El càlcul de la pèrdua total de calor es determinarà per la formula: 

Q= (Qt + Qi ) * (1 + F)  Essent: 

Q.- Quantitat de calor total en Kcal / h. 

Qt .- Quantitat de calor total per transmissió. 

Qi .- Quantitat de calor total per infiltracions de l’aire. 

F.- Suma de suplements (Orientació, intermitències, etc...). 

 

 Suplement per orientació: 

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: 2.5 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

 

 Coeficients de transmissió aproximats i teòrics: 

Mur exterior .........................................       0.65 kcal/h/ m2 ºC   

Tancaments de vidre doble ..................       4.5 kcal/h/ m2 ºC   

Sostre exterior.......................................       0.52kcal/h/ m2 ºC  

Forjat i tàbics  local no climatitzat......        2.1kcal/h/ m2 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

PLEC DE CONDICIONS, VERIFICACIONS I MANUAL DE MANTENIMENT              

EXECUCIÓ I MUNTATGE 

Generalitats 

El muntatge de les instal·lacions sota aquest Reglament hauran de ser executades per una empres 

instal·ladora registrada en el REIMITE d’acord amb lo desenvolupat en la ORDRE del Departament 

d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat. 

 

PROJECTE 

L’empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats en els documents del projecte 

d’instal·lació. 

 

REPLANTEIG 

Abans de començar els treballs de muntatge, l’empresa instal·ladora haurà d’efectuar el replanteig de tots 

i cadascun dels elements de la instal·lació. El replanteig haurà de disposar de l’aprovació del director de 

la instal·lació. 

 

COOPERACIÓ AMB ALTRES CONTRACTISTES 

L’empresa instal·ladora haurà de cooperar plenament amb els altres contractistes, entregant tota la 

documentació necessària amb la finalitat de que tots els treballs s’efectuen sense interferències ni 

retardaments. 

 

PROTECCIÓ 

Durant l’emmagatzemen de l’obra i un cop instal·lats s’hauran de protegir els materials per evitar 

desperfectes i danys, així com de la humitat. 

Les obertures de connexió de tots els aparells i equips hauran d’estar protegides durant el transports, 

emmagatzemats i muntatge, fins que no es procedeixi en la seva unió. 

 

CANONADES I ACCESSORIS   

Per la conducció s’utilitzarà canonades de coure.   

 

CONNEXIONS 

Les connexions dels equips i aparells a les canonades es realitzarà de tal manera que entre la canonada i 

l’equip o aparell no es transmeti cap esforç, degut al pes propi i les vibracions. 

Les connexions hauran de ser fàcilment desmuntables amb la finalitat de facilitar l’accés a l’equip en cas 

de reparació o substitució. 

 

MANEGUETS PASSAMURS 

L’espai comprès entre el maneguet i la canonada haurà d’omplir-se amb massilla plàstica, que segelli 

totalment el pas i permeti la dilatació de la conducció. Els maneguets es construiran amb material 

adequat i amb unes dimensions suficients perquè pugui passar la canonada amb el seu aïllament tèrmic.  

 

PROVES, POSTA EN MARXA I RECEPCIÓ 

GENERALITATS 

L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves 

parcials i finals de la instal·lació. 

Un cop la instal·lació estigui totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte s’hauran de 

realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació que s’indiquen a continuació, 

independentment d’aquelles altres que consideri necessàries el director d’obra. 

 

COMPROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es 

comprovarà la correcte execució del muntatge i la neteja del bon acabat de la instal·lació. 

 

PROVES 

Es comprovarà que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat, confortabilitat, seguretat del 

bon funcionament i estalvi d’energia establertes per al Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en Edificis i 

les seves instruccions Tècniques Complementàries, concretament les següents: 

 Taratge dels elements de seguretat. 

 Funcionament del sistemes de regulació automàtica. 

 Prova final d’estanqueïtat a les canonades. 

 Prova de lliure dilatació dels conductes. 

 Exigències de benestar tèrmic. 



   

       

 Exigències d’estalvi energètic. 

 

 Les proves es realitzaran d’acord amb lo establert en la INSTRUCCIÓ del Departament General de 

Consum i Seguretat Industrial (Servei de Seguretat de Instal·lacions). 

Al tractar-se d’una instal·lació de la “Classe 2”, > 70 Kw, per suma de potències d’instal·lacions 

Individuals (SPI), del titular de la instal·lació podrà sol·licitar la realització de les esmentades proves 

optant per algunes de les següents modalitats: 

 Proves completes i simultànies de tota la instal·lació. Per això es requerirà la disponibilitat de 

subministra provisional per proves. 

 Proves completes no simultànies de tota la instal·lació. 

El procediment operatiu i administratiu per cada una de les opcions, està descrit en l’article 4. 

Instal·lacions de classe 2 (P>70 Kw), de la esmentada INSTRUCCIÓ. 

La documentació que es generi serà d’acord amb la INSTRUCCIÓ de la Generalitat de Catalunya. 

 

RECEPCIÓ DEFINITIVA I GARANTIA 

El període de garantia serà d’un any, si en el contracte no s’estipula un altre de major duració. 

Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests hauran de ser 

solucionats gratuïtament per la empresa instal·ladora, excepte que es demostri que les averies han estat 

produïdes per falta de manteniment o ús incorrecte de la instal·lació. 

 

VERIFICACIONS 

Al acabar les instal·lacions es realitzaran les proves de pressió necessàries en les canonades frigorífiques 

per tal de que el instal·lador pugui emetre el certificat IF-6. 

Es realitzaran totes les probes indicades en el RITE per tal de que instal·lador i director tècnic puguin 

signar el ITE-2. 

Es verificarà l’existència de marcat CE de tots els materials que intervenen en la instal·lació. Es 

verificarà l’homologació i compliment de norma de tot el material instal·lat a obra. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA 

 Execució d’acord amb les especificacions de projecte 

 Replanteig i ubicació de maquines 

 Replanteig i ubicació de conductes i canonades 

 Verificar característiques de les maquines climatitzadores, fan coils i refredadores 

 Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alienació i distancia entre suports 

 Verificar característiques i muntatge d’elements de control 

 Proves de pressió hidràulica 

 Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament 

 Prova de xarxa de desguàs de climatitzadores i fan coils 

 Connexió a quadres elèctrics 

 Proves de funcionament hidràulic i d’aire 

 Proves de funcionament elèctric 

 

MANUAL DE MANTENIMENT 

Es disposarà d’un contracte de manteniment entre el titular de la instal·lació i una empresa instal·ladora 

homologada. 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per el us projectat, mantenint les 

especificacions de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han 

dissenyat les instal·lacions. 

En tot cas s’estudiaran els manuals d’us dels fabricants dels materials instal·lats abans de la seva 

manipulació i posta en funcionament. Això serà responsabilitat del personal que designi el titular de 

l’activitat. 

Les sales de maquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han de netejar periòdicament i, 

si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquest recintes estan tancats 

amb clau i son d’us restringit. Únicament hi accedirà el personal qualificat i l’empresa de manteniment, 

en cas d’urgència, el responsable designat per la propietat. 

Si durant la vida útil de la instal·lació cal una intervenció que impliqui reforma, reparació o rehabilitació 

de la instal·lació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 

S’ s’observen fuites en les canonades o aparells o altres deficiències de funcionament s’ha d’avisar als 

responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes. 

Les diferents parts de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 

de manteniment. 



   

       

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 Revisió i neteja de les sales de maquines 

 Inspecció de la instal·lació 

 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització 

 Les indicades en el RITE 

 Les indicades amb les instruccions dels fabricants en els seus manuals d’us i manteniment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

ANNEX 2 CÀLCUL NECESSITATS TÈRMIQUES  
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1.- PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Terrassa

Altitud sobre el nivell del mar: 277 m

Percentil per a hivern: 97.5 %

Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C

Humitat relativa a l'hivern: 90 %

Velocitat del vent: 3.6 m/s

Temperatura del terreny: 6.07 °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: 2.5 %

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %

2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

2.1.- Calefacció

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 2



Soterrani

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Truc 4 (Aules truc soterrani) PS

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Mur de soterrani 48.7 0.75 752 547.82

Forjats inferiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Llosa de fonamentació 40.0 0.35 745 210.53

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Forjat 38.9 2.10 372 849.33

Total estructural 1607.68

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 40.19

Càrregues internes totals 1647.87

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

400.0 2276.37

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -1365.82

Potència tèrmica de ventilació total 910.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.0 m² 64.0 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2558.4 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 3

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Truc 2 (Aules truc soterrani) PS

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Mur de soterrani 21.2 0.75 752 238.59

Forjats inferiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Llosa de fonamentació 40.2 0.35 745 211.62

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Forjat 39.8 2.10 372 868.25

Total estructural 1318.46

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 32.96

Càrregues internes totals 1351.42

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

400.0 2276.37

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -1365.82

Potència tèrmica de ventilació total 910.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.2 m² 56.3 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2262.0 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 4



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Truc 3 (Aules truc soterrani) PS

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Mur de soterrani 21.1 0.75 752 236.65

Forjats inferiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Llosa de fonamentació 39.9 0.35 745 209.80

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Forjat 38.4 2.10 372 836.77

Total estructural 1283.22

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 32.08

Càrregues internes totals 1315.30

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

400.0 2276.37

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -1365.82

Potència tèrmica de ventilació total 910.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 39.9 m² 55.9 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2225.8 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 5

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Magatzem (Aules truc soterrani) PS

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Mur de soterrani 47.9 0.75 752 538.62

Forjats inferiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Llosa de fonamentació 38.5 0.35 745 202.55

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Forjat 36.8 2.10 372 803.42

Total estructural 1544.59

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 38.61

Càrregues internes totals 1583.21

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

400.0 2276.37

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -1365.82

Potència tèrmica de ventilació total 910.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 38.5 m² 64.8 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2493.8 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 6



Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Taller artesania (Taller artesania) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana O 22.7 0.65 586 Clar
Façana NO 2.5 0.65 586 Clar
Façana N 14.4 0.65 586 Clar

340.76
38.68

235.27

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

3 O 9.7 4.50
1 N 3.2 4.50

999.59
365.04

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 37.0 0.45 27

Forjat 49.1 2.10 372
80.49

1070.30

Total estructural 3130.13
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 78.25

Càrregues internes totals 3208.38

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

400.0 2276.37

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -1365.82

Potència tèrmica de ventilació total 910.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.7 m² 82.8 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4118.9 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 7

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Associació (Associacio) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 17.1 0.65 586 Clar 280.26

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 N 6.5 4.50 730.08

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 33.7 0.45 27

Forjat 30.1 2.10 372
74.95

657.14

Total estructural 1742.42
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 43.56

Càrregues internes totals 1785.98

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

288.0 1638.99

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -983.39

Potència tèrmica de ventilació total 655.59

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 31.0 m² 78.9 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2441.6 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 8



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Sala polivalent (Sala polivalent) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 20.3 0.65 586 Clar 332.23

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 N 8.4 4.50 943.49

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 54.2 0.45 27

Forjat 66.0 1.56 372
Forjat 66.8 2.10 372

172.15
1073.13
1455.94

Total estructural 3976.93
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 99.42

Càrregues internes totals 4076.35

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

1800.0 10243.66

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -6146.20

Potència tèrmica de ventilació total 4097.46

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 68.2 m² 119.9 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8173.8 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 9

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Truc 6 (Aules truc) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana S 8.4 0.65 586 Clar 114.99

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 S 5.0 4.50 469.12

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 29.4 0.45 27

Forjat 17.1 1.56 372
Forjat 18.6 2.10 372

136.43
277.80
404.66

Total estructural 1403.00
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 35.08

Càrregues internes totals 1438.08

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

230.0 1308.91

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -785.35

Potència tèrmica de ventilació total 523.56

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 19.0 m² 103.1 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1961.6 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 10



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Sala monitors (Aules truc) PB

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 6.8 0.45 27

Forjat 15.9 1.56 372

Forjat 15.9 2.10 372

31.66

258.73

346.19

Total estructural 636.58

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 15.91

Càrregues internes totals 652.49

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

230.0 1308.91

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -785.35

Potència tèrmica de ventilació total 523.56

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.2 m² 72.6 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1176.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 11

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Aula truc 5 (Aules truc) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 11.4 0.65 586 Clar 185.77

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 N 4.2 4.50 471.74

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 7.2 0.45 27

Forjat 15.7 1.56 372
Forjat 16.6 2.10 372

-3.21
255.15
361.75

Total estructural 1271.20
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 31.78

Càrregues internes totals 1302.98

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

230.0 1308.91

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -785.35

Potència tèrmica de ventilació total 523.56

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.6 m² 110.1 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1826.5 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 12



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

WC escoltes PB (Bany) PB

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 25.7 0.45 27

Forjat 11.3 1.56 372

Forjat 11.3 2.10 372

51.89

184.03

247.46

Total estructural 483.38

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 12.08

Càrregues internes totals 495.47

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65

Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.8 m² 55.0 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 649.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 13

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Wc Associcio (Bany) PB

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 35.9 0.45 27

Forjat 9.8 2.10 372

75.29

213.20

Total estructural 288.48

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 7.21

Càrregues internes totals 295.70

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65

Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.4 m² 43.1 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 449.4 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 14



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Wc Sala Polivalent (Bany) PB

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 15.8 0.45 27

Forjat 3.7 1.56 372

Forjat 4.1 2.10 372

73.13

60.18

88.95

Total estructural 222.26

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 5.56

Càrregues internes totals 227.82

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65

Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.3 m² 87.9 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 381.5 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 15

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Vestibul secretaria alberg (Passadís / Distribuïdor) PB

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Façana E 5.8 0.65 586 Clar

Mitgera 36.8 0.44 171

87.20

167.03

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 E 4.9 2.00 226.84

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 23.3 0.52 385 Intermedi 252.59

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 32.7 0.45 27 84.20

Total estructural 817.86

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 20.45

Càrregues internes totals 838.30

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

268.9 1530.20

Potència tèrmica de ventilació total 1530.20

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.9 m² 95.1 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2368.5 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 16



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Escala Major PB (Passadís / Distribuïdor) PB

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Mitgera 24.4 0.44 171 110.70

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 37.4 0.45 27

Forjat 23.3 2.10 372

91.73

507.17

Total estructural 709.60

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 17.74

Càrregues internes totals 727.34

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

258.8 1472.69

Potència tèrmica de ventilació total 1472.69

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.0 m² 91.8 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2200.0 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 17

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Vestibul truc PB (Passadís / Distribuïdor) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana S 5.5 0.65 586 Clar 75.07

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 S 2.1 2.00 88.55

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 17.1 0.45 27

Forjat 4.9 1.56 372
Forjat 5.6 2.10 372

41.63
79.53

121.59

Total estructural 406.37
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 10.16

Càrregues internes totals 416.53

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

60.2 342.61
Potència tèrmica de ventilació total 342.61

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.6 m² 136.2 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 759.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 18



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Secretaria escoltres (Oficines) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 22.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 9.0 0.65 586 Clar 153.71

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 N 4.2 4.50 494.43

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 27.3 0.45 27

Forjat 6.0 1.56 372
Forjat 6.6 2.10 372

43.23
103.00
151.73

Total estructural 946.10
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 23.65

Càrregues internes totals 969.76

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

33.9 202.42

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -121.45

Potència tèrmica de ventilació total 80.97

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.8 m² 154.8 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1050.7 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 19

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Magatzem associcio (Oficines) PB

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 22.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 67.4 0.45 27

Forjat 19.4 2.10 372

30.07

444.16

Total estructural 474.23

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 11.86

Càrregues internes totals 486.08

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

103.4 616.92

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -370.15

Potència tèrmica de ventilació total 246.77

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 20.7 m² 35.4 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 732.9 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 20



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Recepció alberg (Oficines) PB

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 22.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana S 2.2 0.65 586 Clar 31.98

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 43.7 0.45 27

Forjat 6.7 1.56 372
Forjat 8.1 2.10 372

54.33
113.64
185.65

Total estructural 385.59
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 9.64

Càrregues internes totals 395.23

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

43.6 260.25

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -156.15

Potència tèrmica de ventilació total 104.10

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.7 m² 57.2 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 499.3 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 21

Planta 1

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Menjador (Menjador) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana S 16.8 0.65 586 Clar
Façana N 16.3 0.65 586 Clar

229.46
266.67

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

6 S 4.4 4.50
2 N 4.5 4.50

410.41
505.73

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 24.1 0.45 27

Forjat 81.8 1.56 372
Forjat 28.6 2.10 372

111.54
1329.69
624.78

Total estructural 3478.27
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 86.96

Càrregues internes totals 3565.23

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

1300.0 7398.20

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -4438.92

Potència tèrmica de ventilació total 2959.28

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 83.1 m² 78.6 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6524.5 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 22



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Sala estar (Sala d'estar) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 13.5 0.65 586 Clar 220.48

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 N 4.5 4.50 503.19

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 13.9 0.45 27

Forjat 40.3 1.56 372
Forjat 12.1 2.10 372

64.64
655.34
263.94

Total estructural 1707.60
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 42.69

Càrregues internes totals 1750.29

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

633.0 3602.35

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 % -1801.18

Potència tèrmica de ventilació total 1801.18

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 42.9 m² 82.8 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3551.5 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 23

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Truc 1 (Truc 1) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 8.1 0.65 586 Clar
Façana E 9.4 0.65 586 Clar

132.00
141.26

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 N 2.1 4.50 238.11

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 10.1 0.45 27

Forjat 12.7 1.56 372
Forjat 10.8 2.10 372

46.94
206.16
235.73

Total estructural 1000.20
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 25.01

Càrregues internes totals 1025.21

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

150.0 853.64

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -512.18

Potència tèrmica de ventilació total 341.46

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.1 m² 104.0 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1366.7 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 24



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Dormitori 2 (Dormitori gran) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana O 9.3 0.65 586 Clar
Façana NO 2.6 0.65 586 Clar
Façana N 9.2 0.65 586 Clar

139.77
40.68

150.24

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 O 5.1 4.50
1 N 2.4 4.50

525.10
269.57

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Forjat 31.2 1.56 372 507.65

Total estructural 1633.01
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 40.83

Càrregues internes totals 1673.84

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

290.0 1650.37

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -990.22

Potència tèrmica de ventilació total 660.15

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 31.3 m² 74.7 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2334.0 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 25

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Dormitori 1 (Dormitori gran) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 12.4 0.65 586 Clar 201.91

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 N 4.8 4.50 539.14

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 13.2 0.45 27

Forjat 30.1 1.56 372
61.22

489.87

Total estructural 1292.13
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 32.30

Càrregues internes totals 1324.43

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

290.0 1650.37

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -990.22

Potència tèrmica de ventilació total 660.15

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.8 m² 64.4 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1984.6 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 26



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Infermeria (Dormitori mitja) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Mitgera 14.1 0.44 171

Façana O 7.1 0.65 586 Clar

63.92

107.00

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 O 2.2 4.50 222.39

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Forjat 17.7 1.56 372 288.57

Total estructural 681.88

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 17.05

Càrregues internes totals 698.93

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

200.0 1138.18

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -682.91

Potència tèrmica de ventilació total 455.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.0 m² 63.9 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1154.2 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 27

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

WC minus P1 (Bany) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Forjat 5.7 1.56 372 93.07

Total estructural 93.07

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 2.33

Càrregues internes totals 95.40

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65

Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.7 m² 43.5 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 249.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 28



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
WC homes P1 (Bany) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana O 7.0 0.65 586 Clar 104.52

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 O 2.3 4.50 234.75

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Forjat 17.8 1.56 372 290.21

Total estructural 629.48
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 15.74

Càrregues internes totals 645.22

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65
Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.1 m² 44.2 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 798.9 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 29

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

WC dones P1 (Bany) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 7.9 0.45 27

Forjat 9.8 1.56 372

36.76

159.97

Total estructural 196.72

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 4.92

Càrregues internes totals 201.64

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65

Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.1 m² 35.3 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 355.3 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 30



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Passadis escala Major P1 (Passadís / Distribuïdor) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Mitgera 3.7 0.44 171 16.67

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 37.0 0.45 27

Forjat 21.8 1.56 372

171.71

354.76

Total estructural 543.14

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 13.58

Càrregues internes totals 556.72

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

240.4 1368.33

Potència tèrmica de ventilació total 1368.33

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.3 m² 86.5 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1925.0 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 31

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Cuina (Cuina) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana S 9.5 0.65 586 Clar 129.72

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

4 S 4.8 4.50 449.28

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 9.0 0.45 27

Forjat 16.5 1.56 372
Forjat 9.8 2.10 372

41.64
267.49
212.92

Total estructural 1101.06
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 27.53

Càrregues internes totals 1128.58

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

126.1 717.49
Potència tèrmica de ventilació total 717.49

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.5 m² 105.4 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1846.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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Planta 2

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Dormitori 5 (Dormitori gran) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana O 8.4 0.65 586 Clar
Façana NO 2.7 0.65 586 Clar
Façana N 8.7 0.65 586 Clar

125.97
42.01

142.26

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 O 2.1 4.50
1 N 1.0 4.50

216.17
117.82

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Terrat 30.2 0.52 385 Intermedi 327.43

Total estructural 971.67
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 24.29

Càrregues internes totals 995.96

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

290.0 1650.37

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -990.22

Potència tèrmica de ventilació total 660.15

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.2 m² 54.8 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1656.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
Dormitori 4 (Dormitori gran) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana N 12.3 0.65 586 Clar 200.58

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 N 2.0 4.50 225.76

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Terrat 31.6 0.52 385 Intermedi 342.49

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)
Paret interior 10.8 0.45 27 49.97

Total estructural 818.80
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 20.47

Càrregues internes totals 839.27

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

290.0 1650.37

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 60.0 % -990.22

Potència tèrmica de ventilació total 660.15

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 31.6 m² 47.4 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1499.4 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori 6 (Dormitori mitja) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Mitgera 11.3 0.44 171

Façana O 6.5 0.65 586 Clar

51.30

97.87

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 O 0.9 4.50 89.55

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 17.4 0.52 385 Intermedi 188.89

Total estructural 427.61

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 10.69

Càrregues internes totals 438.30

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

200.0 1138.18

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -682.91

Potència tèrmica de ventilació total 455.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.4 m² 51.2 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 893.6 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori 7 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 11.0 0.52 385 Intermedi 118.82

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 6.4 0.45 27

Paret interior 8.3 2.05 65

29.83

176.51

Total estructural 325.16

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 8.13

Càrregues internes totals 333.29

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.0 m² 39.7 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 435.7 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori 8 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 11.7 0.52 385 Intermedi 126.88

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 8.9 2.05 65 188.46

Total estructural 315.34

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 7.88

Càrregues internes totals 323.22

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.7 m² 36.3 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 425.7 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori 9 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 10.9 0.52 385 Intermedi 117.64

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 8.3 2.05 65 177.21

Total estructural 294.85

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 7.37

Càrregues internes totals 302.23

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.9 m² 37.2 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 404.7 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori10 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 11.5 0.52 385 Intermedi 124.13

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 6.3 0.45 27

Paret interior 8.6 2.05 65

Forjat 3.3 1.56 372

29.37

183.38

53.93

Total estructural 390.80

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 9.77

Càrregues internes totals 400.57

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.5 m² 43.9 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 503.0 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori11 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 11.1 0.52 385 Intermedi 119.91

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 8.7 2.05 65 185.28

Total estructural 305.19

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 7.63

Càrregues internes totals 312.82

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.1 m² 37.5 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 415.3 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori12 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 10.8 0.52 385 Intermedi 116.50

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 8.6 2.05 65 182.81

Total estructural 299.30

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 7.48

Càrregues internes totals 306.79

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.8 m² 38.0 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 409.2 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 41

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Dormitori13 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 10.9 0.52 385 Intermedi 117.94

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 6.0 0.45 27

Paret interior 8.8 2.05 65

Forjat 7.1 1.56 372

Buit interior 0.3 2.32

27.77

186.48

115.52

8.45

Total estructural 456.17

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 11.40

Càrregues internes totals 467.57

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.9 m² 52.3 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 570.0 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Magatzem P2 (Dormitori petit) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 10.5 0.52 385 Intermedi 114.09

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 8.1 2.05 65 173.38

Total estructural 287.47

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 7.19

Càrregues internes totals 294.66

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

45.0 256.09

Recuperació de calor

Eficiència tèrmica = 60.0 % -153.65

Potència tèrmica de ventilació total 102.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.5 m² 37.7 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 397.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
WC homes P2 (Bany) P1

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Façana O 6.8 0.65 586 Clar 102.45

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 O 1.0 4.50 108.11

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color
Terrat 18.1 0.52 385 Intermedi 195.68

Total estructural 406.24
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 10.16

Càrregues internes totals 416.40

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65
Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.1 m² 31.5 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 570.1 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

WC dones P2 (Bany) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 10.7 0.52 385 Intermedi 116.02

Total estructural 116.02

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 2.90

Càrregues internes totals 118.92

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65

Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.7 m² 25.4 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 272.6 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

WC minus P2 (Bany) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 6.1 0.52 385 Intermedi 66.03

Total estructural 66.03

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 1.65

Càrregues internes totals 67.68

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0 153.65

Potència tèrmica de ventilació total 153.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.1 m² 36.3 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 221.3 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Passadis habitacions P2 (Passadís / Distribuïdor) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 27.4 0.52 385 Intermedi 296.22

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 16.0 0.45 27

Forjat 10.2 1.56 372

74.04

165.73

Total estructural 535.99

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 13.40

Càrregues internes totals 549.39

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

295.4 1681.24

Potència tèrmica de ventilació total 1681.24

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.4 m² 81.5 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2230.6 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes

Passadis escala Major P2 (Passadís / Distribuïdor) P1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Mitgera 3.3 0.44 171 14.88

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²) Color

Terrat 17.8 0.52 385 Intermedi 192.61

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Pes (kg/m²)

Paret interior 18.6 0.45 27 86.40

Total estructural 293.89

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 7.35

Càrregues internes totals 301.24

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

192.1 1093.33

Potència tèrmica de ventilació total 1093.33

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.8 m² 78.4 kcal/(h·m²) POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1394.6 kcal/h

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16
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3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 49

Calefacció
Conjunt: PS

Recinte Planta Càrrega interna sensible
(kcal/h)

Ventilació Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

Truc 4 Soterrani 1647.87 400.00 910.55 63.97 2558.42 2558.42

Truc 2 Soterrani 1351.42 400.00 910.55 56.28 2261.97 2261.97

Truc 3 Soterrani 1315.30 400.00 910.55 55.85 2225.85 2225.85

Magatzem Soterrani 1583.21 400.00 910.55 64.81 2493.75 2493.75

Total 1600.0 Càrrega total simultània 9540.0

Conjunt: PB

Recinte Planta
Càrrega interna sensible

(kcal/h)

Ventilació Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

Taller artesania Planta baixa 3208.38 400.00 910.55 82.81 4118.93 4118.93

Associació Planta baixa 1785.98 288.00 655.59 78.89 2441.58 2441.58

Sala polivalent Planta baixa 4076.35 1800.00 4097.46 119.94 8173.82 8173.82

Truc 6 Planta baixa 1438.08 230.00 523.56 103.11 1961.64 1961.64

Sala monitors Planta baixa 652.49 230.00 523.56 72.64 1176.06 1176.06

Aula truc 5 Planta baixa 1302.98 230.00 523.56 110.10 1826.55 1826.55

WC escoltes PB Planta baixa 495.47 54.00 153.65 54.96 649.12 649.12

Wc Associcio Planta baixa 295.70 54.00 153.65 43.13 449.35 449.35

Wc Sala Polivalent Planta baixa 227.82 54.00 153.65 87.89 381.47 381.47

Vestibul secretaria alberg Planta baixa 838.30 268.88 1530.20 95.13 2368.51 2368.51

Escala Major PB Planta baixa 727.34 258.78 1472.69 91.82 2200.03 2200.03

Vestibul truc PB Planta baixa 416.53 60.20 342.61 136.18 759.15 759.15

Secretaria escoltres Planta baixa 969.76 33.94 80.97 154.81 1050.72 1050.72

Magatzem associcio Planta baixa 486.08 103.43 246.77 35.43 732.85 732.85

Recepció alberg Planta baixa 395.23 43.63 104.10 57.22 499.33 499.33

Total 4108.9 Càrrega total simultània 28789.1

Conjunt: P1

Recinte Planta
Càrrega interna sensible

(kcal/h)

Ventilació Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

Menjador Planta 1 3565.23 1300.00 2959.28 78.56 6524.51 6524.51

Sala estar Planta 1 1750.29 633.00 1801.18 82.84 3551.47 3551.47

Truc 1 Planta 1 1025.21 150.00 341.46 103.99 1366.66 1366.66

Dormitori 2 Planta 1 1673.84 290.00 660.15 74.68 2333.98 2333.98

Dormitori 1 Planta 1 1324.43 290.00 660.15 64.44 1984.58 1984.58

Infermeria Planta 1 698.93 200.00 455.27 63.94 1154.20 1154.20

WC minus P1 Planta 1 95.40 54.00 153.65 43.52 249.05 249.05

WC homes P1 Planta 1 645.22 54.00 153.65 44.20 798.87 798.87

WC dones P1 Planta 1 201.64 54.00 153.65 35.29 355.30 355.30

Passadis escala Major P1 Planta 1 556.72 240.44 1368.33 86.47 1925.04 1925.04

Cuina Planta 1 1128.58 126.08 717.49 105.43 1846.07 1846.07

Dormitori 5 Planta 2 995.96 290.00 660.15 54.76 1656.11 1656.11

Dormitori 4 Planta 2 839.27 290.00 660.15 47.41 1499.42 1499.42

Dormitori 6 Planta 2 438.30 200.00 455.27 51.23 893.57 893.57

Dormitori 7 Planta 2 333.29 45.00 102.44 39.71 435.72 435.72

Dormitori 8 Planta 2 323.22 45.00 102.44 36.33 425.66 425.66

Dormitori 9 Planta 2 302.23 45.00 102.44 37.25 404.66 404.66

Dormitori10 Planta 2 400.57 45.00 102.44 43.88 503.01 503.01

Dormitori11 Planta 2 312.82 45.00 102.44 37.50 415.26 415.26

Dormitori12 Planta 2 306.79 45.00 102.44 38.04 409.22 409.22

Dormitori13 Planta 2 467.57 45.00 102.44 52.33 570.01 570.01

Magatzem P2 Planta 2 294.66 45.00 102.44 37.69 397.10 397.10

WC homes P2 Planta 2 416.40 54.00 153.65 31.54 570.05 570.05

WC dones P2 Planta 2 118.92 54.00 153.65 25.44 272.57 272.57

WC minus P2 Planta 2 67.68 54.00 153.65 36.30 221.34 221.34

Passadis habitacions P2 Planta 2 549.39 295.42 1681.24 81.55 2230.63 2230.63

Passadis escala Major P2 Planta 2 301.24 192.12 1093.33 78.40 1394.57 1394.57

Total 5181.1 Càrrega total simultània 34388.6

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 50



4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES
Calefacció

Conjunt Potència per superfície
(kcal/(h·m²))

Potència total
(kcal/h)

PS 60.2 9540.0

PB 72.4 28789.1

P1 46.5 34388.6

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Alberg Sant Pere 21ºC Data: 22/05/16

Pàgina 51



   

       

1.1.4 GAS 

OBJECTE  

Es finalitat d’aquesta memòria la descripció de les instal·lacions de reforma de gas del establiment 

destinat a l’Alberg de l’antic poble de Sant Pere de Terrassa, tenint present les normes i prescripcions 

segons el Real decreto 28-07-2006, núm. 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01-11 i la norma UNE 60670. 

 

ANTECEDENTS 

Es tracta d’una instal·lació existent amb subministrament existent que es reforma. S’ha d’ampliar la 

instal·lació de gas, per tal que pugui subministrar el combustible necessari per la calefacció de tot 

l’edifici i la cuina. Actualment existeix un comptador G4, que dona servei a una caldera Baxi Roca 

POWER HT45 de 45.000Kcal/h. Aquesta caldera només dona servei a la planta soterrani i planta baixa. 

La potencia de la caldera prevista per la totalitat del edifici és de 94.600Kcal/h. També s’ha de preveure 

el consum d’una placa de quatre focs domestica amb un consum de 8000Kcal/h. La canonada de gas 

instal·lada entre el comptador i la sala de calderes és de diàmetre 28mm. Aquesta canonada és insuficient 

per subministrar el cabal de gas per un consum de 102.600Kcal/h.. Per tant s’haurà de substituir per una 

canonada de diàmetre suficient. El comptador necessari, per subministrar el cabal de gas per un consum 

de 102.600Kcal/h, és un G16. El traçat de la nova canonada serà embeinada en la seva major part.  

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

- Real decreto 28-07-2006, núm. 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01-11. 

-Instrucciones de Gas Natural S.A.  

En concret  s’utilitzaran les ITC-ICG: 

TC-IGC 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

ITC-ICG 08  Aparatos a gas 

ITC-ICG 09 Instaladores y empresas instaladoras de gas 

ITC-ICG 11 Relación de normas UNE de referencia 

En aplicació de la ITC-ICG 07 s’utilitzaran les normes UNE següents: 

UNE 60670 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión màxima de operación (MOP) 

inferior o igual a 5 bar. 

Parte 1 Generalidades 

Parte 2 Terminologia 

Parte 3 Tuberias, elementos, accesorios y sus uniones 

Parte 4 Diseño y construcción 

Parte 5 Recintos destinados a la instalación de contadores de gas 

Parte 6 Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los 

locales destinados a contener los aparatos de gas 

Parte 7 Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas 

Parte 8 Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

Parte 9 Pruebas previas al suministro y puesta en servicio 

Parte 10 Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su 

instalación  

Parte 11 Operaciones en instalaciones receptoras en servicio 

Parte 12 Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio 

Parte 13 Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones 

receptoras en servicio 

UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE 13384-2 Disseny de les sortides de gasos de la combustió. 

UNE-EN 1856-1 Característiques a complir els materials de les sortides de gasos de la combustió quan 

siguin metàl·lics. 

UNE 60310 y UNE 60311 Defineixen les parts d’instal·lació enterrada. 

La instrucció ITC-ICG 07 te un àmbit d’aplicació segons l’article 2 del RD 919/2006 de: 

Instal·lacions constituïdes pel conjunt de canonades i accessoris compresos entre la clau d’escomesa, 

exclosa aquesta, i les claus d’aparells, incloses aquestes, quedant exclosos els trams de connexió dels 

aparells i els propis aparells. La instal·lació es composa d’escomesa interior, instal·lació individual. 

L’escomesa interior està constituïda per les canonades i accessoris entre la clau d’escomesa, exclosa 

aquesta, i la clau d’edifici, inclosa aquesta. La resta es la instal·lació individual. 



   

       

Serà necessari el projecte de legalització en els següents casos: 

Instal·lacions individuals de potencia útil superior a 70 KW. 

Instal·lacions comunes de potencia útil superior a 2000 KW. 

Escomeses interiors de potencia útil superior a 2000 KW. 

En el nostre projecte es dona EL PRIMER CAS. El Instal·lador realitzarà les proves i verificacions que 

garanteixin l’estanquitat de les instal·lacions receptores d’acord amb la norma UNE 60670-8, amb el 

resultat positiu s’emetrà les certificacions següents: 

Certificat d’escomesa interior (sempre que aquesta existeixi) 

Certificat d’instal·lació individual 

Els materials i mètodes que s’utilitzaran per en la instal·lació objecte d’aquest document tècnic i/o la 

seva connexió als aparells a gas compliran amb les normes UNE en vigor que els siguin d’aplicació. 

En els casos que existeixi una Directiva que contempli aquests materials, s’aplicarà al que en la mateixa 

s’especifiqui. 

 

TIPUS DE GAS 

Gas Natural segons norma UNE 60002. 

El grau de gasificació es 3 ja que la potencia per la instal·lació individual es major a 70KW. 

 

Grau Potencia de disseny de la inst. Individual Pi 

En KW En Kcal/h 

1 Pi<30 Pi<25800 

2 30<Pi<70 25800<Pi<60200 

3 Pi>70 Pi>60200 

 

 

El rang de pressions de subministra son: 

Tipus Pressió (bar) mmcda 

MOP <0.1 <1000 

MOP 0.1<P<2 1000<P<20.000 

MOP 2<P<5 20000<P<50000 

 

En el nostre cas treballem amb lo que antigament es denominava BP que actualment correspon al primer 

MOP. 

Les conversions mes utilitzades son: 

 

Pressió 1atm 1.01325bar 1.0333kgr/cm2 10333mmcda 101330Pa 1013hPa

Energia 0,2389te 238,9kcal 0,2778kwh    

Potencia 1kw 860kcal/h 0.86Te/h    

 

Generalitats 

Tipus de Gas ....................................................................................... Natural 

Pressió ................................................................................................. Baixa pressió 

Poder calorífic ................................................................................. 9.500/10.500 kCal/Nm3 

Densitat relativa ................................................................................... 0,62 

Pes específic ........................................................................................  0,65 

Índex de Wobbe ................................................................................... 13.085 

Entrada dels aparells ............................................................................. BP 

 

O sigui un consum volumètric de 1m3 de gas natural correspon pel cap baix 9500 Kcal/h. 

 



   

       

Relació de maquinària 

La instal·lació de gas formarà part d’una activitat d’alberg. 

Els elements receptors de gas es situaran a la sala de calderes on s’instal·larà una caldera de calefacció i 

ACS. Fora de la sala de calderes la instal·lació alimentarà a una placa de cocció. 

Les superfícies i distribucions de les zones afectades per la NOVA instal·lació receptora de gas natural 

quedaran de la següent forma: 

 Sala de caldera de calefacció........................................... 10,7m2 
 Cuina ............................................................................... 15,8m2 

 

A la sala de caldera es pot accedir a través de vestíbul previ des de la planta segona. 

Els equips que precisen el subministrament de gas són els següents:  

  

  Caldera condensació POWER HT PLUS 110F 

Pot. Nominal 110Kw 

Placa cocció Pot. Nominal  9,3Kw 

  

TOTAL 1.1* (110+9,3) = 131,20Kw 

              131,2 KW/h    112.857,00Kcal/h 

 

 

El consum en m3/h serà de 11,87. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

Escomesa 

Es disposarà de 1 escomesa que sortirà de la canalització de Companyia fins la façana del edifici. La 

escomesa estarà situada, en el C/Major de Sant Pere nº20. 

La tija “tallos” permetrà fer la transició polietilè – coure, les seves característiques i mides son segons la 

norma UNE60405. Els diàmetres de cu son: 

 

Tija Cu Fe 

DN15 18 ¾” 

DN25 22 1” 

DN32 42 1”1/4 

DN50 54 2” 

DN80 --- 3” 

TALLOS 

BP Qsmax MP-A Qsmax MP-B Qsmax 

32 PE/CU y <= 20 m3/h. 32 PE/CU y <= 45 m3/h. 25 PE/CU <= 25 m3/h. 

32 PE/AC 32 PE/AC
50 PE/CU y <= 50 m3/h. 50 PE/CU y <= 70 m3/h. 25 PE/CU y <= 50 m3/h. 

50 PE/AC 50 PE/AC 25 PE/AC
80 PE/CU y <= 90 m3/h. 80 PE/CU y <= 125 m3/h. 50 PE/CU y <= 100 m3/h. 

80 PE/AC 80 PE/AC 50 PE/AC 

 

 

En aquest cas la tija es recta DN32 i es situa enterrada sota armari comptador.  

Aquesta instal·lació es existent, però s’haurà de verificar la dimensió de la tija i si no és la correcta 

substituir-la.  

Cabal 



   

       

El cabal de càlcul és de: 

Coeficient de simultaneïtat 1, potencia unitària 131,2KW  

1m3 de gas natural correspon pel cap baix 9500 Kcal/h 

El cabal serà de 11,87 m3/h. 

El cabal total de la instal·lació s’ha obtingut de la suma de la consums dels aparells dels diferents 

aparells aplicant el coeficient de simultaneïtat 1; amb el increment del 10% segons norma, així el cabal a 

contractar es de 11,87 m3/h. 

 

Comptador - regulador 

Hi ha instal·lat un equip de comptatge amb accessibilitat de grau 2 (des del interior de la finca) que està 

format per els següents elements: 

 Vàlvula o clau de pas de comptador 
 Presses de pressió per la comprovació del correcte funcionamen. 

 

L’armari de l’equip de mesura està situat encastat a façana. 

L’equip de mesura necessari serà del tipus G-16 homologat per Gas Natural, amb un cabal de 25 m3/h. 

El recinte destinat a allotjar el comptador de gas estarà reservat exclusivament per a instal·lacions de gas. 

Serà una caixa encastada a façana, amb visor per la lectura de comptador i de dimensions   521 X 701 

x231mm (alt x ample x fons). 

El grau d’accessibilitat es 2. Definició de grau d’accessibilitat 2: s’accedeix a traves de porta amb pany 

de companyia, sense necessitat de mitjans d’elevació. 

El totalitzador del comptador a d’estar per sota dels 2.2mts. 

Al exterior del recinte sobre la seva porta s’ha de situar un cartell informatiu o serigrafiat que indiqui lo 

següent: 

Comptadors de gas 

Per a la ventilació dels armaris haurien d’existir dues obertures, una en la part superior i altra en la part 

inferior, comunicades amb l’exterior, amb secció lliure mínima de 5 cm² cadascuna.  

 

Distribució interior 

Traçat de la instal·lació i materials a emprar 

Un cop passat el comptador, la canalització entra dins l’edifici i transcorre embainada fins a l’entrada de 

la cuina per el pati. Existeix un tram que transcorre vista en el pas des de recepció de l’alberg i l’entrada 

a la cuina, és un tram d’uns 5 metres. El tram per l’interior de la cuina es de muntatge superficial fins 

que arriba a la vertical de la sala de calderes. Un cop traspassat el forjat, protegit amb beina, entra a la 

sala de calderes fins a l’electrovàlvula situada al vestíbul previ.  

Un cop dins de la sala de calderes s’instal·la la clau d’aparell que dona servei a cada caldera de 

calefacció i ACS. (plànols de sala de calderes). 

La velocitat del gas no superarà en aquests trams els 20 m/s.  

El traçat de la instal·lació es grafia als plànols adjunts. La pèrdua de càrrega s’especifica a l’apartat 

corresponent als càlculs justificatius de la instal·lació. 

La instal·lació es realitza amb tub de COURE AMB SOLDADURA FORTA segons UNE 36864, UNE 

19040, UNE 19041, UNE 19046. Tota la instal·lació serà de superfície excepte el tram EMBEINAT del 

replà d’escala.  

 Les diferents tipus de soldadures son: 

Soldadura forta: Soldadura en la que la temperatura de fusió del material es superior o igual a 450ºC. 

Soldadura tova: Soldadura en la que la temperatura de fusió del material es inferior a 450ºC i superior a 

220ºC. 

Les diferents tipus de unions en funció de la seva instal·lació son: 

 Soldadura forta: 

Pressions superiors a 0.05 bar 

Trams per aparcaments 

Usos no domèstics.  

 Soldadura tova: 

Nomes en instal·lacions a menys de 0.05bar i d’usos domèstics. 

En general no es permet utilitzar l’estany – plom com a material de soldadura, no es permet fer 

abocardats (excepte en bateries de comptadors i garantint l’espessor de 1 mm) 

En el nostre cas la soldadura és forta. 



   

       

La unió per junta plana nomes es podrà utilitzar per: 

 Connexió d’aparells fixes 

 Comptadors, vàlvules, reguladors, vàlvules de seguretat de mínima pressió... 

 

Canalitzacions 

Totes les canonades utilitzades per la construcció de gas dintre de l’edifici, seran de COURE en barra 

segons UNE 36864, UNE 19040, UNE 19041, UNE 19046.  

Tota la xarxa nova es disposarà en muntatge superficial mitjançant brides adients o al interior de beines o 

conductes. Quan hagin de traspassar murs o faran a traves de beines. Les canonades per façana es 

protegiran fins una alçada de 1.8 mts del terra. 

Les zones prohibides son: 

 Caixes d’ascensor 

 Locals de transformadors elèctrics 

 Locals que continguin recipients de combustible líquid  

 Conductes d’evacuació de escombraries 

 Xemeneies o conductes d’evacuació de productes de la combustió 

 Conductes o boques d’aireació o ventilació 

 Interior de forjats que constitueixin el terra o sostre 

La separació màxima entre els elements de sujecció de les canonades vistes es segons la taula següent: 

 

Diàmetre nominal de la canonada Separació màxima entre elements de sujecció 

Si D en mm Tram horitzontal Tram vertical 

D<15 1 1.5 

15<D<28 1.5 2.0 

28<D<42 2.5 3.0 

D>42 3 3.5 (al menys una per planta)

 

La separació entre canonades de gas i d’altres serveis es de: 

 

Tipus Instal·lació Paral·lela Creuament

Elèctrica, aigua, vapor, xemeneies 

Mecanismes elèctrics... 

3cm 1cm 

Estructures metàl·liques Sense contacte 

Terra 3cm 

 

Les canonades al interior de baines o conductes han de ser continues i amb unions a traves de soldadura. 

Quan la canonada passi per façana s’ha de protegir fins 1.8mts. S’embeinaran, també, en els falsos 

sostres i en càmeres sanitàries, així com també pel interior. 

Els materials a utilitzar per fer les baines seran els de la taula següent: 

 

Funció Material de la baina Material del conducte 

Protecció mecànica Acer gruix 1.5mm 

Altres materials de similar resistència 

Metàl·lics gruix 

1.5mm(acer, cu... 

D’obra gruix 5cm 

Ventilació de canonades en sotan Materials metàl·lics (acer, cu...) Materials metàl·lics (acer, 

cu...) 

 

Ventilació de canonades en la 

resta de casos 

Materials metàl·lics (acer, cu...) 

Altres materials rígids com per 

Materials metàl·lics (acer, 

cu...) 



   

       

exemple plàstic rígid D’obra 

 

Accés d’armaris de regulació i 

comptadors 

Canonades situades en el terra o 

subsòl 

Materials metàl·lics (acer, cu...) 

Altres materials rígids com per 

exemple plàstic rígid 

 

En els casos de ventilació s’ha d’assegurar la seva estanquitat 

 

Les baines i conductes han de ser continues en tot el seu recorregut i han de quedar convenientment 

subjectes. Si son metàl·liques no poden estar en contacte amb altres canonades, ni metalls, ni en les 

pròpies canonades que contenen si aquestes també son metàl·liques. Si la seva funció es de ventilació 

han de comunicar amb l’exterior per els dos cantons o si nomes pot ser per un l’altre ha d’estar segellat. 

En el cas de canonades encastades per accedir a reguladors o caixetins nomes ho podran estar durant 

40cm com a màxim. La canonada emportada es protegirà amb imprimació i una doble capa de cinta 

protectora anticorrosiu al 50% de solapa.  

En el cas de canonades per pressions superiors a 0.4bar el seu recorregut a de ser per l’aire lliure exterior 

o de patis de ventilació. En casos excepcionals que això no sigui possible s’embeinaran.  

Tota instal·lació receptora a de disposar de tres pressa de pressió (pressa de dèbil calibre) preferentment 

a la sortida del comptador, a l’entrada de comptador i a la sortida d’electrovàlvula. 

 

Clau d’escomesa – clau d’edifici – clau de regulador 

La clau d’escomesa es la clau que dona inici a la instal·lació receptora de gas. El seu emplaçament el 

decideix l’empresa subministradora. A vegades, i per decisió de l’empresa subministradora la clau de 

regulador por fer de clau d’escomesa (no es habitual). Accessibilitat grau 1 o 2 per l’empresa 

distribuïdora. 

La clau d’edifici s’ha d’instal·lar en la línea de façana de comú acord amb l’empresa subministradora. 

Accessibilitat 2 o 3 per l’empresa distribuïdora. La necessitat d’aquesta clau ve donada en els següents 

casos: 

 Distancia entre clau d’escomesa i edifici superior a 25mts de canonada vista. 

 Distancia entre clau d’escomesa i edifici superior a 4mts de canonada enterrada. 

La clau de regulador serà necessària si el propi regulador no la porta incorporada a l’entrada. 

Accessibilitat grau 1 o 2 per l’empresa subministradora. 

 

Clau integrants de la instal·lació individual 

La clau de comptador serà la clau d’esfera d’accionament manual (potser de d’esquadra). Serà 

precintable amb filferro i “marchamo” en la seva posició de tancat, s’instal·larà a l’entrada del 

comptador. 

La instal·lació de cada aparell haurà de disposar d’una clau ubicada el més a prop possible d’ell. El seu 

accés haurà de satisfer per l’usuari el grau d’accessibilitat -1- i serà precintable amb filferro i 

“marchamo” en la seva posició de tancat. 

Una clau integrant d’una instal·lació individual o col·lectiva pot fer varies funcions si compleix els 

requisits de totes elles. La clau de regulador incorporada no pot fer la funció de clau d’usuari. 

 

Entrades d’aire per la combustió i la ventilació 

Sala de caldera on es situa la caldera de calefacció de 110kw – requisits generals dels locals on s’ubiquen 

aparells a gas. 

Els aparells de gas es classifiquen en funció de la combustió i de l’evacuació dels productes de la 

combustió segons UNE-CR-1749 en: 

 

Circuit obert Circuit estanc

Tipus A evacuació no conduïda (cuines, forns...) 

Tipus C 

Tipus B evacuació conduïda de tir natural 

Amb dispositiu de seguretat anti rebuf (BS) 

Sense dispositiu de seguretat 

Tipus B evacuació conduïda de tir forçat 

 



   

       

 

Requisits generals dels locals on s’ubiquen aparells a gas: 

 Els aparells a gas amb circuit obert conduit s’instal·larà en sala de calderes. 

 Dos locals es consideren un de sol si es comuniquen entre si amb una o varies obertures de 

superfície lliure total superior a 1.5m2. 

 

Volum mínim dels locals 

              

Aparells estancs 

i circuit obert 

conduit 

Circuit obert no conduit(no calefacció) Circuit obert no 

conduit(si 

calefacció) 

Circuit obert no 

conduit(si calefacció) 

i d’altre tipus 

No tenen volum 

mínim 

∑ Pot.<16KW        8m3 

 

∑Pot.>16KW         ∑Pot.KW-8 

 

∑Pot.>30KW sistema  mecànic de 

renovació d’aire i sistema de tall de gas 

en cas de fallida del sistema de 

ventilació 

Veure norma 

UNE60670-

6:2005 

Veure norma 

UNE60670-6:2005 

 

La sala de calderes només te aparells a gas de circuit obert conduit per tant no precisa de volum mínim. 

 

La cuina, amb aparells de circuit obert no conduit, te un volum superior a 8m3. 

 

Ventilació rapida es la que es realitza a traves d’una o dues obertures del mateix local que comuniquin 

amb l’exterior o pati de ventilació amb una superfície total de 0.4m2. També es pot realitzar de forma 

indirecta a traves de local contigu si el sumatori de la potencia dels aparells sense dispositiu de seguretat 

es inferior a 30KW. Si no es pot complir la ventilació rapida s’instal·laran detectors de gas amb 

dispositiu de tall del gas (electrovàlvula instal·lada fora del recinte). 

Serà necessària una ventilació rapida en els locals que tinguin aparells de focs oberts que no disposin de 

dispositiu per extinció o detecció de flama en tots els seus cremadors.  

 

La cuina disposa de ventilació rapida.  

 

Un local es considera zona exterior si disposa d’una obertura permanentment oberta que comuniqui amb 

l’exterior o pati de ventilació de com a mínim 1.5m2 i amb la part superior a menys de 40 cm del sostre 

del local. No es el nostre cas. 

 

Entrada d’aire per la combustió 

SALA DE CALDERES 

El present apartat justifica el compliment de les exigències pel que fa a la ventilació de la sala de 
màquines. 

El sistema de ventilació de la sala de màquines és de tipus ‘ventilació per renovació natural d’aire’ 
mitjançant obertures practicades a l’exterior. 

Entrada inferior d’aire per la combustió i ventilació : 

L’entrada inferior d’aire es realitza a una façana exterior. La part mes alta de la reixa no pot estar a més 
de 50cm des de el nivell de terra. 

La secció lliure total de les obertures d’entrada d’aire a través de façanes exteriors és de 5cm2 per cada 
KW de consum calorífic nominal total dels generadors instal·lats. 

La secció útil de les obertures inferiors és : 

tottot PS  5inf,  

 On : 

 S : És la secció total de les obertures superiors en cm2. 

 P : És la potencia calorífica nominal total dels generadors instal·lats a la sala de màquines en KW. 

Ventilació superior : 

En la part superior de la sala de màquines, es situaran abertures amb el seu costat inferior a menys de 
30cm del sostre, amb una superfície en cm2 de 10·A, on A és la superfície de la sala de màquines en m2.  

La secció útil de les obertures superiors és : 

AS totsuo 10,  

 On : 



   

       

 S : És la secció total de les obertures inferiors en cm2. 

 A : És la superfície de la sala de màquines en m2. 

 

CUINA 

Per càlcul: 

5cm2* 9.3kw= 47cm2 

La secció de ventilació mínima segons normativa es de 125cm2. En obra existeixen dues ventilacions de 

tub de diàmetre 125mm, amb un únic tub no es suficient per obtenir els 125cm2. La ventilació inferior 

també es necessària.  L’extrem inferior de la ventilació superior ha d’estar a menys de 40cm del sostre. 

 

Ventilacions i sortida de fums dels gasos de la combustió. 

L’aire necessari per a la combustió s’aportarà de l’exterior, amb una superfície adequada oberta 

permanentment. El dimensionat de les entrades d’aire es farà en funció de la potència dels aparells 

instal·lats i del sistema d’evacuació dels productes de la combustió. 

Les ventilacions dels locals podrà ser directa e indirecta. 

La ventilació directa podrà ser a traves d’obertura permanent (sense que comuniqui amb les càmeres 

d’aire de les parets, pot ser la suma de varies obertures majors a 50cm2), 5cm2 per cada kw(d’aparell de 

gas no estanc) com a mínim 125cm2. 

La ventilació indirecta a traves de local amb ventilació directa.  

Per locals nomes amb aparells estancs no requereixen ventilació.  

 

 Per locals amb 

nomes aparells 

conduits tipus B 

(calderes tir 

natural) 

Per locals amb 

aparells conduits 

i no conduits 

tipus A i B 

Per locals amb nomes aparells no conduits 

tipus A (cuines...) 

Gasos 

menys 

dens que 

l’aire 

∑Pot<16Kw ∑Pot>16Kw 

Ventilació directa 

o indirecta 

Ventilació directa 

o indirecta 

Ventilació directa o 

indirecta 

Ventilació directa 

 

 

Posició: Extrem 

inferior a una 

alçada >1.8mts del 

terra i <0.4mts del 

sostre 

 

 

Posició: Extrem 

inferior a una 

alçada >1.8mts del 

terra i <0.4mts del 

sostre 

 

 

Posició: Extrem 

inferior a una alçada 

>1.8mts del terra i 

<0.4mts del sostre 

 

 

Posició: Dividida en dos 

obertures (superior i 

inferior), cada una de 

secció major a la meitat 

de la calculada. 

 

 

L’evacuació dels productes de la combustió es realitzarà segons la taula següent: 

Sistemes d’evacuació 

d’aparells conduits 

De tir natural De tir forçat Circuit estanc 

NOVA EDIFICACIÓ 

Escalfadors Pot.>24.4KW y 

calderes 

 

Conducte vertical a coberta 

Conducte a coberta 

Conducte amb sortida a l’exterior o 

pati de ventilació 

Escalfadors Pot.<24.4KW 

 

Conducte vertical a coberta 

Conducte amb sortida a l’exterior o 

pati de ventilació 

Els conductes d’evacuació dels productes de combustió dels aparells de circuit obert han de complir:  

 El conducte ha de ser de material tipus M0 UNE23727, llis interiorment, rígid, resistent a la 

corrosió, capaç de suportar temperatures de 200ºC 

 S’ha de disposar d’un punt per la pressa de mostres situat a 15 cm del collarí i com a màxim a 40 

cm si es que el propi aparell no el incorpora. 

 Les connexions entre trams han de ser estanques. 

 El diàmetre interior a de ser el indicat pel fabricant i no ha de tenir estretament. 



   

       

 El conducte ha de ser lo mes curt possible i amb pendent positiva.  

 Sobre l’aparell s’ha de disposar d’un tram vertical de 20 cm entre la base del collarí i la unió del 

primer colze. 

 L’alçada de la sortida de gasos que doni en un lloc de pas de persones serà superior als 2.2mts. 

 En cas que l’alçada del conducte sigui superior a 0.5 mts s’ha de connectar la pressa de condensats 

al baixant mes proper. 

Requisits generals dels conductes d’evacuació: 

 Un mateix conducte general no es pot usar per evacuar gasos d’aparells de tir natural i forçat i molt 

menys ventilacions ni campanes. 

 En un conducte general no es poden barrejar productes de la combustió d’aparells amb 

combustible gasos, amb sòlids i líquids 

 Es complirà amb la norma UNE 123001, UNE-EN 13384-1 i -2 i els materials seran conformes 

UNE-EN1856-1 

 

Connexió d’aparells a gas 

La projecció del extrem mes pròxim de qualsevol aparell de gas situat a mes altura que un aparell de 

cocció (de gas o no) a de ser major a 40cm. Podrà ser menys si te una pantalla protectora entre mig. 

La connexió amb els aparells serà rígida amb tub de coure segons UNE 60670-3 i amb unions d’enllaç 

per junta plana segons UNE 60719. 

També es podran fer connexions a aparells amb semirígides amb flexibles d’acer inoxidable de 1.5mts 

com a màxim i segons homologacions de UNE 60713-1 y UNE 60713-2. 

Proves d’estanquitat 

La prova d’estanquitat no es realitzarà a reguladors i comptadors. Els valors de pressions seran els de la 

següent taula: 

 

 

 

 

Pressió de treball 

bar 

Pressió de prova 

bar 

Temps de prova 

minuts 

2<P<5 >1.4P 60(1) 

0.1<P<2 >1.75P 30(2) 

P<0.1 >2.5P 15(3) 

Manòmetre classe 1  0/10bar diàmetre 100mm, el temps de prova es pot reduir 30’ en inst. Ind. De 

menys de 20mts 

Manòmetre classe 1   0/6bar diàmetre 100mm 

Manòmetre classe 1   0/1bar diàmetre 100mm. Si P<0.05bar s’ha de fer amb una columna d’aigua. El 

temps de prova pot ser de 10’ si la longitud es inferior a 10mts 

 

 

CÀLCULS 

Dades inicials 

Característiques del gas 

Tipus de Gas ......................................................................................... Natural 

Baixa..................................................................................................... Pressió 

Poder calorífic ...................................................................................... 10.500 kCal/Nm3 

Densitat relativa .................................................................................... 0,62 

Pes específic ......................................................................................... 0,65 

Índex de Wobbe ................................................................................... 13.085 

Entrada dels aparells ............................................................................. BP 

 

Material de la instal·lació 

Instal·lació interior ................................................................................ Coure 



   

       

Cabals dels aparells a gas 

El cabal de càlcul és de: 

coeficient de simultaneïtat 1, potencia unitària 131,23KW  

1m3 de gas natural correspon pel cap baix 9500 Kcal/h 

El cabal serà de 11,87m3/h. 

El cabal total de la instal·lació s’ha obtingut de la suma de la consums dels aparells dels diferents 

aparells aplicant el coeficient de simultaneïtat 1; amb el increment del 10% segons norma, així el cabal a 

contractar es de 11,87 m3/h  

 

Càlculs 

Per determinar la potencia de cada instal·lació individual, en funció de la dotació d’aparells a gas, s’ha de 

realitzar el següent càlcul: 

Per locals: 

       Pi= (A+B+C/2+D/2+....) * 1.1 

 Essent: 

Pi= Potencia de disseny de la instal·lació individual 

A i B= Consums calorífics(referits al Hi) dels 2 aparells de major consum 

C, D...= Consums calorífics (referits al Hi) de la resta d’aparells 

1.1= Coeficient corrector mig, en funció de Hs i del Hi del gas subministrat 

Hi, Hs= Poder calorífic inferior/superior o quantitat de calor produït per la combustió completa d’una 

unitat de volum o de massa del gas. 

Per determinar la potencia de disseny de l’escomesa interior o de la instal·lació comú s’ha de realitzar el 

següent càlcul: 

Pc= ∑ Pl 

Essent: 

Pl = Potencia de disseny de les instal·lacions individuals dels locals 

Per determinar el consum volumètric d’un aparell s’ha de realitzar el següent càlcul: 

        1.10*PAHi 

Qn= -------------- 

            Hs 

On: 

Qn= Consum volumètric de l’aparell de gas 

PAHi= Consum calorífic referit al Hi de l’aparell 

Hs= Poder calorífic superior del gas subministrat 

1.1= Coeficient corrector mig, funció del Hs i del Hi del gas subministrat 

Per determinar el caudal de disseny d’una instal·lació individual s’ha de realitzar el següent càlcul: 

            Pi 

Qsi= -------------- 

            Hs 

On: 

 

Qsi= Caudal de disseny de la instal·lació individual 

Pi= Potencia de disseny de la instal·lació individual 

Hs= Poder calorífic superior del gas subministrat 

Criteris de disseny pel càlcul d’una instal·lació receptora: 

La velocitat del gas en el interior de la canonada no ha de superar els 20m/s 

En la connexió d’entrada de l’aparell de gas no ha de ser inferior a 17 mbar en el cas de gas natural. 

Pel dimensionat de les canonades s'ha utilitzat l'expressió de Renoir que per subministrament de baixa 

pressió (Pressió< 100mbar) es: 

P1-P2 = 23.000 x S x Le x Q1,82 x D-4.82 

Essent:  

S Densitat relativa (en aquest cas 0,6) 

Le Longitud equivalent en metres (és igual a la longitud real més un 20% d’aquesta) 



   

       

Q Cabal en m3/h  

D Diàmetre interior en mm  

Per pressions superiors a 100mbar: 

(Pinicial + 1)2 – (Pfinal+1)2 = 48.6*Densitat*Long. Equivalent*(caudal)1.82 * (diàmetre)-4.82 

De forma genèrica les pèrdues de pressió permeses per la companyia en les canonades son: 

 

Pèrdues de pressió en les canonades 

 MPB(1bar) MPA(50mbar) BP 

Unifamiliars  

MPB A6/A10 sortida 22mbar(mínima 

19.3mbar) 

MPA NL20 sortida 20.5mbar 

      

Montant 2.5mbar Cu>16/20(A10) 2.5mbar  0.5mbar  

Interior 0.5mbar Cu>10 0.5mbar  0.5mbar  

Plurifamiliars  

MPB A25/A50 sortida 

55mbar(mínima 50.4mbar) 

MPA NL20 sortida 20.5mbar 

      

Muntant general  25mbar Cu>13 25mbar  0.5mbar Cu>20

Muntant 2.5mbar Cu>16 2.5mbar  0.5mbar Cu>16

Interior 0.5mbar Cu>10 0.5mbar  0.5mbar Cu>10

Locals d’us col·lectiu  

MPB A25/A50 sortida       

55mbar(mínima 50.4mbar) 

MPA NL20 sortida 20.5mbar 

Muntant general 0.5mbar  25mbar  0.5mbar  

Muntant des de comptador i interior 

G16/G40 

1.9mbar  1.4mbar  0.4mbar  

Muntant des de comptador i interior 

G6 

2.5mbar  2mbar  1mbar  

 

En el comptador es preveu una pèrdua de 1.2mbar, 12mmcda. 

 

Per a subministres a BAIXA PRESSIÓ la pèrdua en el punt mes desfavorable no superarà els 4mmcda 

entre comptador i la instal·lació comú. 

En l’anterior taula es poden veure dels pèrdues de carrega màxima en funció del tipus de subministra de 

pressió de gas i la part de la instal·lació receptora que calculem. 

La disposició de la xarxa es reflecteix als plànols adjunts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

1.1.5 PROTECCIÓ I SEGURETAT 

En aquest capítol es definirà la instal·lació dels sistemes de protecció. La normativa aplicable en aquest 

cas és: 

- CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp. 

 

PARALLAMPS 

Necessitat de la instal·lació 

Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció davant el llamp quan la freqüència esperada 

d’impactes Ne sigui superior que el risc admissible Na. 

 

Càlcul de la freqüència esperada d’impactes Ne 

    Ne = Ng   Ae   C1   10-6  N  impactes/any 

- Densitat d’impactes sobre el terreny: Ng = 5,00 nº impactes/any, Km2 

- Superfície de captura equivalent: Ae = 12.120 m2 (segons mides de l’edifici) 

- Coeficient relacionat amb l’entorn:  C1 = 0,50 ( hi ha estructures o arbres de la mateixa alçada o  

més alts) 

Establim: 

    Ne = 0.0303 nº impactes/any 

 

Càlcul del risc admissible Na 

    Na =  (5,5 / C2  C3  C4  C5)  10-3 

- Coeficient en funció del tipus de construcció: C2 = 1 (estructura de formigó – Coberta de 

formigó) 

- Coeficient en funció del contingut de l’edifici:  C3 = 1 (altres continguts) 

- Coeficient en funció de l’ús de l’edifici:  C4 = 3 (edifici pública concurrència) 

- Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats de l’edifici:  C5 = 1 (resta 

d’edificis) 

Establim: 

    Na = 0,0018 

 

Conclusió 

    Ne > Na 

        0,0303 > 0.0018 

És necessari instal·lar un sistema de protecció contra el llamp. 

 

Tipus d’instal·lació 

Eficiència requerida 

Quan sigui necessari disposar d’una instal·lació de protecció davant el llamp, aquesta tindrà al menys 

la eficiència E determinada per la fórmula següent: 

 

   E = 1 – (Na / Ne) = 0.94 

Nivell de protecció 

La següent taula determina el nivell de protecció corresponent a la eficiència requerida: 

 

 Nivell de protecció 

E>0.98 1 

0.95<E<0.98 2 

0.8<E<0.95 3 

0<E<0.8 4 (No obligatòria) 

 

En aquest projecte el nivell de protecció és 3. 

 

Descripció del parallamps instal·lat 

Si la longitud del tram de muntant horitzontal es mes llarg que el tram vertical s’hauran de fer 2 baixants, 

al igual que en edificis de mes de 28 mts. 

La resistència de la connexió independent a terra serà inferior a 10 ohms i s’acabarà unint a la del terra 

del edifici a traves d’un registre que pugui independitzar els dos terres.  

El fet d’instal·lar parallamps obliga a la instal·lació de proteccions de sobre tensions transitòries en tots 

els quadres amb IGA. Els protectors seran de classe 1 i 2 junts. 



   

       

La separació a canonades de gas serà de 3 mts. La separació a conductes metàl·lics enterrats i a 

conduccions elèctriques enterrades serà de 2mts. 

En baixades per el interior el cable anirà dins de tub. A l’arqueta existirà un desconnectador.  

L’antena s’unirà al parallamps a traves d’una via de espurnes que es un protector contra sobretensions. 

El cable coaxial s’ha de protegir amb protector de sobretensions. 

A partir de la col·locació dels parallamps al centre de l’edifici es determina que la distància més gran a 

protegir és de 60 m. Amb aquestes dades i les obtingudes amb els càlculs anteriors es preveu la 

instal·lació d’un parallamps de la marca INGESCO PDC 3.1 amb un radi de cobertura de 60m. amb 

sistema de cebat electrònic. 

El parallamps està fabricat amb materials en acer inoxidables AISI 316 (doble capa) i està format per un 

bloc energètic encapsulat amb una protecció exterior metàl·lica, un controlador de càrrega, un 

amplificador que admet impulsos d’alta freqüència i punta captadora. 

El parallamps anirà subjectat a un màstic de 6 m d’acer galvanitzat. La instal·lació disposarà de connexió 

a posta a terra inferior a 10 ohms, composta per pericó de registre de 100 mm x 300 mm i barra 

equipotencial, tres elèctrodes de coure de 2000 m x 14 mm amb grapa de connexió i Lowpast líquid 

compost activador perdurable per a preses de terra. La instal·lació a més comptarà amb un comptador 

d’impactes de llamps. 

 

Instal·lació del parallamps 

Els elements que formen part de la instal·lació de parallamps són: 

- Capçal captador: El parallamps amb dispositiu de cebat INGESCO emeten impulsos d’alta tensió 

que asseguren la formació anticipada del traçador ascendent, augmentant el radi de cobertura 

davant a un parallamps convencional. 

- Peça d’adaptació: La peça d’adaptació permet acoplar el parallamps al pal garantint així la 

continuïtat elèctrica del capçal i el cable de baixant. 

- Pal: element allargable per a donar l’alçada necessària al capçal captador del parallamps per a 

cobrir el radi d’acció de la zona a protegir. 

- Ancoratge pal: La seva funció és la subjecció del pal, existint diferents tipus d’ancoratges per a la 

col·locació mitjançant cargol o per a encastar. 

- Conductor baixant: Element conductor destinat a encaminar la corrent del llamp des del capçal 

captador cap a la presa de terra. 

- Suports cable: Fixa el conductor de baixada en tota la seva trajectòria per a evitar moviments del 

mateix. 

- Comptador de descàrregues: indica els impactes del raig rebuts per la instal·lació de protecció. 

Recomanat per la norma UNE 21 186 1996. Instal·lat a coberta. 

- Maniguets d’unió: Els maniguets d’unió permeten desconnectar la presa de terra amb la finalitat 

d’efectuar la mesura de la resistència. 

- Tub de protecció: Tub d’acer galvanitzat de 2 m, en tot el tram vertical del baixant de coure de 

50mm2. En el tram de planta baixa, dins del edifici s’utilitzarà tub de PVC, per a evitar els xocs 

elèctrics contra el conductor del baixant. 

- Presa de terra i equipotencialitat. Existeixen diferents configuracions per a la realització d’una 

presa de terra, depenent de la construcció i els materials emprats, havent d’aconseguir una 

resistivitat inferior a 10 ohms, amb un mínim de tres elèctrodes. S’unirà la presa de terra del 

parallamps al sistema de terres existent, així com les masses metàl·liques pròximes, amb la 

finalitat d’assegurar-nos una bona equipotencialitat i de que no es produeixin salts d’espurnes al 

pas del llamp. La posta a terra de l’edifici i la del parallamps, que seran independents, es 

connectaran amb un dispositiu via espurnes. 

- L’arqueta del parallamps s’enfonsarà mes de 15cm per sota del terra acabat.  

- Es demanarà a una entitat de cerificació acreditada per ENAC un certificat de la instal·lació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

1.1.6 SENYALS DÈBILS 

OBJECTE 

DESCRIPCIÓ 

La infraestructura contemplada en aquest projecte està orientada a donar servei de telecomunicacions als 

usuaris de l’alberg. Els serveis contemplats inclouen: 

 Accés a servei de telèfon per la secretaria de l’alberg. 

 Accés de servei telefònic a cadascun dels dos ascensors. 

 Instal·lació de dues presses de veu i dades en la secretaria de l’alberg. 

 Vídeo porter en accés a l’alberg des de plaça. 

 Dispositius de trucada d’assistència en els tres lavabos adaptats i infermeria. 

 Desplaçar preses de soterrani per permetre instal·lar recuperadors de calor.  

 

Escomesa telefònica 

Des del accés del C/Major de Sant Pere nº 20 es preveu la instal·lació d’una manega de 10 parells. Es 

deixarà una baga suficient per la connexió de la CIA telefònica. Mitjançant canalització, en part 

superficial i en part en cel ras, es conduirà l’escomesa telefònica fins al rack (a la sala del quadre 

elèctric) i en ell conclouran en unes regletes de connexió (Regletes d’entrada).  Des dels regleters 

d’entrada es connectarà amb un reglater telefònic de 10 parells situat en el rack (Regletes de sortida). Es 

en aquest mateix regleter telefònic on es connectarà el servei directament als ascensors. La línea 

telefònica de l’ascensor haurà d’estar senyalitzada.  

Des dels repartidors de veu i dades s’administraran les connexions a usuaris mitjançant un sistema de 

cablatge estructurat. Únicament es donarà servei telefònic a la pressa de la secretaria del alberg. S’hauran 

d’instal·lar dues preses de veu i dades en la secretaria de l’alberg. 

Tot el disseny es realitza segons categoria 6A i s’haurà de certificar la instal·lació un cop finalitzada. 

 

Vídeo porter 

En l’accés des de la plaça (veure plànols) s’instal·larà un monitor amb càmera i un polsador de trucada. 

El receptor s’instal·larà en la secretaria de l’alberg. 

 

Alarmes 

En zones d'ús públic, els lavabos accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior fàcilment accessible, 

mitjançant el qual es transmeti una trucada de assistència perceptible des d'un punt de control i que 

permeti a l'usuari verificar que la seva crida ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de 

persones. 

Perquè la crida sigui perceptible s'ha de fer almenys en dues vies, normalment visual i acústica, emeses 

de forma simultània. Perquè un senyal acústic sigui perceptible des d'una zona cal considerar el nivell del 

so ambient d'aquesta zona. Un valor raonable pot ser el que indica la norma "UNE-EN-ISO 7731: 2008 

Senya-les acústiques de perill" de 15 dB per sobre del nivell sonor de l'entorn. Per assegurar la seva 

audibilitat, el nivell de pressió sonora amb ponderació A del senyal de perill no ha de ser inferior a 65 

dB, en qualsevol lloc de la zona de recepció. 

En relació a les característiques del polsador, aquest tipus de dispositius d'assistència és freqüentment 

utilitzar per persones que han caigut a terra i no són capaços de llevar-se, pel que ha d'estar previst per 

poder activar-se des dels seients previstos per canviar-se o per dutxar-se, des del vàter i també per una 

persona que estigui estesa a terra en tota la zona des d'on pot realitzar-se la transferència al vàter / seient. 

La norma ISO 21542 recomana que "el dispositiu hauria de tenir la forma d'un cordó tirador, de color 

vermell, amb dos braçalets vermells de 50 mm de diàmetre, un situat a una alçada compresa entre 800 

mm i 1100 mm, i l’altre a una alçada de 100 mm". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

1.1.7 INSTRUCCIONS D’US I MANTENIMENT 

INTRODUCCIÓ 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 

ambient, l’edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 

inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 

usuaris, siguin i no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s’especifiquen a 

continuació: 

 

L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 

comportar: 

- La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’edificació. 

- L’envelliment prematur de l’edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 

- Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l’edifici o a tercers ambla corresponent responsabilitat civil. 

- La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre 

una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques 

- Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb les conseqüents augments de 

consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

- La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 

clausura. 

L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre 

les que es destaquen: 

- Codi Civil. 

- Codi Civil de Catalunya. 

- Llei orgànica de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 de Novembre. 

- Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

- Llei de l’Habitatge 24/1191 de 29 de novembre. 

- Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

- Ordenances municipals. 

- Reglamentacions tècniques. 

 

Sobre les instruccions d’ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 

juntament amb el projecte  - el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 

manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 

edificador, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor 

als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l. 

 

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 

propietaris – per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les 

quals va ser projectat i construït. 

 

 Els usos previstos a l’edifici són els següents: 

- Ús principal:   Alberg 

- Usos subsidiaris:  Publica concurrència  Planta baixa 

                     

Instruccions de manteniment: 

 Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 

realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habilitat i funcionalitat. 

 L’adaptació de l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 

Manteniment. Aquest formarà part de Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 

concreció de les operacions preventives a executar, la seva periocitat i els subjectes que les han de 

realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 

mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de Manteniment de l’edifici 

encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 

efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 

reparació, reforma o rehabilitació. 

Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant el Llibre de l’Edifici. 



   

       

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen les instal·lacions de l’edificació fent 

una relació de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 

Zones interiors d’ús comú 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 

d’introducció de les presentes instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 

salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que pugui 

representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o 

una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, 

il·luminació inadequada, entre altres). 

Les zones d’ús comú han d’estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i 

evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 

magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones 

d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà 

el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d’un tècnic competent, el 

compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidres,lluminàries i els seus mecanismes, o pintures 

de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de 

seguretat i habilitat inicials. 

 

Neteja: 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s’han de netejar 

periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. 

Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al 

material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 Si s’observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 

afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s’haurà d’avisar als responsables dels 

manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes. 

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc) cal mantenir la 

calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 

en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures enèrgiques que es 

donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici: 

 

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 

l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al 

Servei de Bombers. 

- Si s’intenta sortir d’un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. 

En cas afirmatiu no s’han d’obrir. 

- Si  la  sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir 

les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les 

façanes. 

Evacuació: 

- Si es troba en el lloc d’emergència i aquesta ja ha estat convenientment avisada, no s’entretingui i 

abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de 

l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació. 

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint 

efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut 

una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici. 

- No utilitzi mai els ascensors. 

- Si en el  recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la 

respiració i tancar els ulls tant com es pugui. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 



   

       

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment  periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

- Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors 

de les zones d’ús comú. 

- Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s’han de greixar periòdicament 

perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d’aigua dels marcs de les 

finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

- Les baranes i altres elements metàl·lics d’acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes 

d’oxidació. 

 

Instal·lació d’aigua 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’aigua s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de 

salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Tipus de subministrament:   Xarxa Municipal 

Situació clau general de l’edifici: Quarto d’instal·lacions 

Tipus comptadors:      Individual       Situació: A façana 

 

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 

instal·lació, s’han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 

desguassos. 

Aquests recintes estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de la companyia de 

subministrament, a l’empresa que faci el manteniment i, en cas d’urgència, al responsable designat per la 

propietat. 

Es recomana tancar la clau de pas del locals, habitatge o zona en cas d’absència prolongada. 

Els tubs d’aigua vistos no s’han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per 

a penjar-hi objectes. 

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 - Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d’aigua diari de fins a 15 

litres d’aigua per aixeta. 

Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 

mecanismes i sistemes instal·lats per al seu estalvi:limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 

descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i 

dutxes temporitzades. 

 

Intervencions duran la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions 

comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 

especialitzat (o bé una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica). 

 

Neteja: 

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i 

es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar. 

 

Incidències extraordinàries: 

- Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s’ha d’avisar ràpidament als 

responsables de manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites 

d’aigua s’han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l’acció continuada de 

l’aigua pot malmetre l’estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o 

modificar les condicions resistents del terreny. 

En cas d’una fuita d’aigua o d’una inundació caldrà: 

- Tancar la clau de pas de l’aigua de la zona afectada. 

- Desconnectar l’electricitat. 

- Recollir tota l’aigua. 

- Comprovar l’abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les 

veïnes. 

- Fer reparar l’avaria. 

- Avisar a la companyia d’assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 



   

       

En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l’aigua per les canonades per evitar que es glaci. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment: 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 

 Revisió i neteja de cambres i armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre - elevació d’aigua i/o sistemes de tractament 

d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de 

l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions neteges i desinfeccions d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu 

(piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromassatge i d’altres). 

 

 Instal·lacions d’ús elèctric. 

Condicions d’ús 

La instal·lació d’electricitat s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint-se les prestacions 

de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació: 

 

Situació caixa general de protecció de l’edifici:  a façana 

Tipus comptadors: individual              Situació: a façana 

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 

consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada 

aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània – la potència màxima 

admesa per la instal·lació. 

 

Els armaris o cambres de comptadors d’electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 

Aquests recintes estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de la companyia de 

subministrament, a l’empresa que faci el manteniment i, en cas d’urgència, al responsable designat per la 

propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l’empresa de 

subministrament, l’accés al local on estigui serà exclusiu del personal de la mateixa. 

 

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament 

pels dispositius de comandament i protecció següents: 

 

- L’ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 

realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

- L’IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet els seu accionament 

manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

- L’ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 

indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 

Periòdicament s’ha de comprovar si d’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació. 

- Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 

omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobre càrregues. 

 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

Les males connexions originen sobreescalfament o espumes que poden genera un incendi. 

La desconnexió d’aparells s’ha de fer estirant de l’endoll, mai del cable. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 

elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part 

d’un instal·lador autoritzat. 

 

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte 

dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres fixos que modifiquin les distàncies de 

seguretat. 

 

Neteja: 



   

       

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l’interruptor magneto tèrmic del circuit 

corresponent. 

 

Incidències extraordinàries: 

- Si s’observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses 

en zones d’ús comú, etc.) s’ha d’avisar als responsables de manteniment per tal de que es 

facin urgentment les mesures oportunes. 

- Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita, gas o un altre tipus 

de combustible. 

 

II.-Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment: 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 

- Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

- Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació. 

 

Si no es fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències important, l’empresa subministradora o 

la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 

perillositat potencial de la instal·lació. 

 

Tots els aparells connectats s’han d’utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 

manteniment facilitades pels fabricants. 

 

Instal·lacions de desguàs 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de 

salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenya la instal·lació. 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d’escombraries on llençar elements (bosses, plàstics,  gomes, 

compreses, draps, fulles d’afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, 

etc.) que puguin genera obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids  o productes que 

els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 

caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i 

l’execució d’una empresa especialitzada. 

 

Neteja 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar 

mals olors, comprovar que no hi manca aigua. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

- Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d’aigua els sifons dels 

aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i 

horitzontal, s’ha d’avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 

mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s’han de reparar 

immediatament per operaris competents, ja que l’acció continuada de l’aigua pot malmetre 

l’estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

- Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran 

els sifons i les vàlvules. 

- Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre altres) i/o 

veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d’altres) poden afectar els escorrentius 

del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 



   

       

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 

de Manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 

- Revisió de la instal·lació. 

- Neteja d’arquetes. 

- Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació. 

 

 Instal·lació de climatització 

I.- instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions 

específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han 

dissenyat les instal·lacions. 

 

Tipus de climatització: 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 

temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 

freqüència. 

No es poden fixar aparells d’aire condicionar a les façanes. Es col·locaran preferentment a les obertes tot 

seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

Les sals de màquines no han de tenir cap element aliè  a la instal·lació, s’han de netejar periòdicament i, 

si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 

Aquests recintes estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de l’empresa que es fa càrrec 

del manteniment i, en cas d’urgència, al reposable designat per la propietat. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 

comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 

de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 

Incidències extraordinàries: 

Si s’observen fuites d’aigua als aparells o altres deficiències de funcionament en la instal·lació 

comunitària s’ha d’avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les 

actuacions oportunes. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb 

el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 

- Revisió i neteja de les sales de màquines. 

- Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

- Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 

aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 

Instal·lació de telecomunicacions 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les 

prestacions especifiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 

ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunicat de propietaris. 

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal.lació i 

estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de l’empresa que faci el manteniment o 

instal·lacions autoritzats. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliqui la reforma, reparació o rehabilitació de la instal.lació de 

telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 



   

       

Intervencions extraordinàries: 

Si s’observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanisme i/o registres 

desprotegits, antenes el mal estat, etc.) s’ha d’avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal 

de que es prenguin les actuacions oportunes. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal.lació amb una empresa per les 

deficiències que puguin sorgir. 

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal.lació 

és a càrrec de la propietat. Abans aquest punt el manteniment va a a càrrec de l’operadora contractada. 

 

Instal·lació de protecció contra incendis 

I.- Instruccions d’ús 

Condicions d’ús: 

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, 

mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal.lació. 

 

Sistema o aparells instal·lats: Situació: 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d’incendis ni dificultar la seva accessibilitat i 

visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida. 

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot 

utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus 

d’edifici i l’ús previst. Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció 

(extintors i manegues). 

Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 

 

Interaccions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal.lació de 

protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 

les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 

 

Incidències extraordinàries 

- Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 

perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte 

estat. 

- En cas d’una emergència incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal  mantenir la 

calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 

en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en 

el punt 6 “Zones d’ús comú” i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència 

de l’edifici. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal.lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic 

d’acord amb el Pla de Manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 

- Revisió dels parells o sistemes instal·lats. 

 

En cas d’incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar 

tant la pèrdua de les garanties de l’assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels 

possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 

 

Instal·lació de ventilació  

I.- Instruccions d’ús 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions 

específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Sistema o aparells instal·lats: ventilació centralitzada Situació: a planta coberta 

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 

extraccions de fums d’aparells (calderes, cuines, etc.) 

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 

 



   

       

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 

ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 

Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 

- Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres. 

- Revisió sistemes de comandament i control. 
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MEMÒRIA TÈCNICA 

1    INTRODUCCIÓ 

El present annex descriu l’activitat de l’establiment, característiques del mateix, tipus de mesures contra 

incendis, relació d’aparells i dispositius de seguretat, tenint en compte les normes i prescripcions segons 

les Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Terrassa i Codi Tècnic de l’Edificació i normativa vigent. 

L’edifici correspon a la fitxa P-10 del catàleg d’edificis d’interès històric artístic del Terme de Terrassa, i 

l’àmbit de protecció és: 

! A l’exterior: Volum general edificat, façana al carrer: formalització i ornamentació, coberta: forma 

i materials i el pati exterior. 

! A l’interior: Estructura funcional del vestíbul accés de planta baixa i escala principal del cos en 

xamfrà. 

La classificació urbanística que li correspon a aquest emplaçament és E 10, sistema d’equipaments 

comunitaris. 

L’edifici fou inaugurat al maig del 1897, a partir de l’annexió de l’antic poble de Sant Pere a Terrassa al 

1904, ha acollit dependències municipals, un col·legi públic, una biblioteca, un arxiu fotogràfic i diverses 

entitats. 

L’edifici està compost de 2 parts. El que és pròpiament l’edifici de l’antic Ajuntament que és un edifici 

en mitgera de planta baixa i dos pisos que fa cantonada i un altre edifici afegit a la banda del carrer 

Alcalde Parellada que corresponia a les escoles municipals, de planta baixa i pis amb soterrani, que 

estava dividit en 2 parts, amb els seus corresponents accessos per a nois i noies i habitatges pels mestres. 

Entre els anys 1959 i el 1997 l’edifici de l’antic ajuntament va ser la seu de la biblioteca Salvador 

Cardús.  

Des dels anys 80 s’hi va instal·lar la seu de l’AV de l'antic barri de Sant Pere en diferents ubicacions de 

l’edifici. 

L’agrupament escolta Mossèn Homs (fusionat a l’any 2002 com a l’agrupament escolta i guia del torrent 

de les bruixes AETB ) van passar a ocupar diferents estàncies de l’antic ajuntament de Sant Pere des de 

l’any 2001. 

Amb expedient COAP 21/02-COAD 15/05 es van realitzar les obres de consolidació de l’antic 

Ajuntament de Sant Pere ( Obres consistents en restauració de façana, substitució de forjats afectats per 

tèrmits). 

 

Amb expedient RPOB 36/05 es va iniciar l’estudi per encabir un alberg municipal a l’edifici, preveient la 

formació d’un altell a la planta primera de les escoles donada l’alçada d’aquesta planta. 

Amb expedient COAP11/07 -COAD 40/06 es van realitzar les obres corresponents a la reconstrucció de 

la coberta i formació d’altell de la zona de les antigues Escoles Municipals. 

Amb expedient COAP 64/06 es va realitzar el projecte bàsic de la rehabilitació de l’antic ajuntament de 

Sant Pere i escoles que incloïa la distribució dels espais en alberg, AV del barri de l’antic poble de Sant 

Pere, l’AETB i la sala taller-artesania de l’antic poble de Sant Pere. Per executar la part tècnica 

d’instal·lacions es va contractar a un enginyer i paral·lelament es va realitzar un informe de Medi Urbà 

(activitats) de les deficiències del mateix i proposar millores. 

A l’any 2007 es va realitzar la protecció de l’estructura metàl·lica al foc EF-90 i el sorrejat de les voltes 

del soterrani. 

A l’any 2014 es va realitzar una nova obertura d’accés i connexió amb el pati interior de l’equipament de 

la sala polivalent i de la planta baixa de l’AETB per tal de garantir l’accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda, millorar l’evacuació del recinte i en el cas de la sala polivalent oferir la possibilitat 

d’una altra via d’evacuació a la planta soterrani i donar accés al servei adaptat de planta baixa. 

A l’any 2016 es realitza un nou projecte per dotar al edifici d’ascensor per la comunicació vertical i 

també es redacta aquest projecte per legalitzar l’activitat del centre com a Alberg i espai per l’associació 

de veïns.  

El projecte d’incendis que definia les instal·lacions contra incendis fou redactat per l’Enginyer Tècnic 

Industrial Sr. Esteve Grau i Creus amb numero de col·legiat 9753. La data de redacció del projecte és de 

4 d’octubre de 2006. La data de realització de les obres d’instal·lacions de mitjans de lluita contra 

incendis és el 2007. L’edifici en el moment d’efectuar el projecte de l’any 2006, es va fer d’acord a la 

normativa existent al moment i a la fitxa de protecció de l’edifici.: Codi d’accessibilitat, NBE-CPI-96 i 

les normatives municipals corresponents. 

El funcionament de l’equipament es va pensar des de la globalitat de totes les activitats que s’hi 

instal·laven ( sala taller, sala polivalent, AV de l’antic barri de Sant Pere, alberg i AETB). L’alberg 

centralitzava la distribució i l’accés de part d’alguns usos i la gestió centralitzada de les instal·lacions.  A 

la secretaria de l’alberg, situada a la planta baixa, es troba la centraleta d’incendis, el rack, el quadre 

elèctric. 

 

2 OBJECTE 



   

       

L’objecte del present annex es justificar el compliment de les normatives de seguretat d’incendis i definir 

les condicions d’ús de l’Antic Ajuntament de Sant Pere de Terrassa. S’haurà de sol·licitar informe de 

control preventiu de l’Administració de la Generalitat, segons Llei 3/2010 del 18 de febrer en el seu 

Annex I punt 4, ja que l’activitat és d’ús residencial públic si tenen un nombre de places superior a 20. 

 

3 PETICIONARI 

3.1 Dades del peticionari 

L’Ajuntament de Terrassa encarrega la redacció del present Annex de projecte d’incendis de les 

instal·lacions de l’Antic Ajuntament de Sant Pere de Terrassa. 

3.2 Autor del annex 

L’autor del annex es Josep Planas Penalva Enginyer Tècnic Industrial col·legiat numero 19601 del 

CETIB. Telèfon 620345162. Domicili professional C/Bell Racó nº4 de Matadepera 08230 (BCN). 

josepplanas@ebcn.cat  

 

4 EMPLAÇAMENT

L’emplaçament a on s’ubica l’activitat és a l’antic Ajuntament de Sant Pere en el carrer Major de Sant 

Pere nº20 xamfrà carrer Alcalde Parellada nº2 i 4, 08222. Les coordenades UTM del centre del edifici 

són: 

X: 418.168 

Y: 4.602.240 

La referència cadastral és: 

8223212DG1082B 

 

5 REGLAMENTACIÓ APLICADA 

! Llei d’incendis 3/2010 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments i activitats. 

! Codi tècnic de l’edificació. 

! Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

! Reglament d’instal·lacions contra incendis.(R.D. 1942/1993 de 5 de novembre de 1993, modificat 

per l’Ordre de 15 d’Abril de 1998). 

! Ordenança d’usos i activitats de l’Ajuntament de Terrassa. 

6 ACTIVITAT 

L’activitat principal a desenvolupar en l’establiment es: 

Alberg. Us predominant residencial públic. També existeixen unes zones destinades a publica 

concurrència. 

! Us residencial públic en planta primera i segona amb 851,30m2 de superfície 

construïda. (13 habitacions i 59 places de llit). 

Us publica concurrència en sala polivalent en planta baixa (110 ocupants) i us 

assimilable a docent en sala taller artesania planta baixa (27 ocupants) i 

agrupament escolta (AETB) en planta soterrani (77 ocupants) i baixa 

(49ocupants), Associació de veïns (15 ocupants), amb 670,33m2 de superfície 

construïda. En cap cas es superen les 500 persones d’ocupació.  

    En la planta soterrani s’ubica la agrupament escolta (AETB), a la planta baixa l’Associació de Veïns, 

sala taller d’artesania, sala polivalent i resta de sales de la AETB. 

 En la planta primera hi haurà una sala d’estar, menjador, cuina i tres habitacions de l’alberg, i a la planta 

segona, la resta d’habitacions de l’alberg i la sala de calderes. 

    L’alberg forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

L’associació de veïns forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

El taller d’artesania forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

 La sala polivalent forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

Les sales del agrupament escolat formen un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

 

7    CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL I COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

L’edifici fou inaugurat al maig del 1897. Tal i com s’indica en la introducció d’aquest projecte en els 

últims anys s’han realitzat obres de reforma per adaptar l’edifici a l’ús principal de Residencial públic. 

En l’actualitat l’edifici està totalment acabat i s’està redactant el projecte que donarà accessibilitat al 

edifici amb dos ascensors i legalitzarà les instal·lacions de RITE. És per això que en el moment de la 

redacció d’aquest projecte ens trobem amb portes tallafocs instal·lades, amb certificats RF enlloc de EI i 

amb projectats d’estructura metàl·lica amb certificats EF90, RF90 enlloc de REI90. 

Els recintes que es destinen a Us residencial públic ocupen la planta primera i segona de l’edifici i les 

seves dimensions es descriuen en plànols adjunts i en l’apartat de superfície. 



   

       

Els recintes que es destinen a Us publica concurrència ocupen la planta soterrani i baixa de l’edifici i les 

seves dimensions es descriuen en plànols adjunts i en l’apartat de superfície. 

La superfície total construïda es de 1.521,63 m2. L’accés es directe de carrer i exclusiu per l’activitat. 

Disposa de 4 sortides d’edifici. Els comptadors d’aigua i electricitat estan ubicats en recintes exclusius 

per l’activitat en el carrer Alcalde Parellada. 

Les divisòries entre sales, en la zona del antic ajuntament, són majoritàriament, de tàbics massissos 

ceràmics de 5cm i en la nova zona de l’altell (planta segona zona escoles) tàbics de cartó guix. 

Respecta a la seguretat estructural i resistència al foc de l’estructura: 

!    El sostre de la planta soterrani és ceràmic de volta catalana. 

!    El sostre de planta baixa es va realitzar de nou l’any 2005, amb bigues autoresistents pretensades 

de formigó i revoltons. 

!    El sostre de la planta primera es va realitzar de nou l’any 2005, amb bigues autoresistents 

pretensades de formigó i revoltons en la zona del antic Ajuntament, també es va construir un nou 

altell en la zona d’escoles, de xapa grecada amb tractament ignífug. 

!    El sostre de la planta coberta és de Panell CALIPLAC CVHX/10-80-16 estret amb les següents 

característiques: 

      Pàgina 6 de 19 del Document d’Idoneïtat Técnica Europea DITE 09/0154, emes el 28-05-2010 

  “El ensayo de reacción al fuego, llevado a cabo por el AFITI-LICOF Centro de Ensayos e 

    Investigación del Fuego, conforme a la UNE-EN 13823:2002, UNE-EN ISO 11925-2:2002 y los 

    informes de ensayo, conforme a CEN/TS 15117:2005 y UNE-EN 13501-1:2002 ha dado la 

    siguiente calificación: 

    Tipo CVXH:B–s2,d0. 

    Los ensayos se han efectuado considerando las condiciones de uso final, de acuerdo a la 

    norma EN 13823:2002, punto 5.2.1: Montaje bajo condiciones de uso final. 

    Tipos CFXH, CHXH y CAXH 1: F.” 

! Els forjats descansen sobre parets mestres i 4 pilars metal.lics protegits amb caixons EI 90. 

 

La ubicació de les calderes de calefacció és a la planta segona dins del sector d’incendis de la sala de 

calderes. 

La renovació d'aire, recuperació es realitzarà amb recuperadors de calor sense que els seus conductes 

trenquin les sectoritzacions existents..  

Respecta a la calefacció de les estances es realitzarà amb un sistema de radiadors d’alumini amb sistema 

de distribució bitubular.   

               

! Compliment de l’ordenança municipal d’usos i activitats. 

 Aquest projecte te present les previsions de l’Ordenança. 

 

! Compliment del codi tècnic de l’edificació. 

El compliment d’aquest Codi es detalla en l’apartat corresponent de la present memòria. 

8   SUPERFÍCIE 

La superfície total ocupada per l’activitat es: 

 

Denominació del recinte Superfície útil 

(m2) 

PLANTA SOTERRANI 165,74

Escala d’accés (no evacuació) 6,67

Magatzem 37,05

Sala truc 3 37,66

Sala truc 2 37,66

Sala truc 4 36,97

Escala d’accés  9,73

PLANTA BAIXA 343,31

Sala tallers d’artesania 47,03

Vestíbul A 16,79



   

       

Pas 1 5,18

Magatzem A.A.V.V 21,10

Sala A.A.V.V 28,98

WC A.A.V.V. 8,87

Escala antic Ajuntament 16,86

Ascensor 7,73

Escala B 9,94

Vestíbul B 7,97

Sala polivalent 64,94

Secretaria alberg 7,13

WC minusvàlids 3,40

Pas 2 3,62

Vestíbul quadre general 10,41

Sala truc 1 17,95

Sala truc 5 15,40

Sala truc 6 15,55

Secretaria escoltes 6,40

Pas 3 4,17

Lavabo escoltes 4,63

Vestíbul C 7,13

Escala C 10,57

Ascensor soterrani 5,56

PLANTA PRIMERA 341,97

Dormitori 1 30,24

Dormitori 2 29,21

Dormitori 3 16,79

Pas 1 5,18

Pas 2 10,8

Lavabo minusvàlids 5,68

WC dones 9,82

WC homes 16,71

Escala antic Ajuntament 16,87

Vestíbul 4,13 

Ascensor 4,08 

Menjador alberg 79,13 

Escala B 17,50 

Sala Polivalent 40,67 

Cuina 15,82 

Instal·lacions 7,79 

Magatzem alberg 9,19 

Magatzem escoltes 12,36 

Escala C 10,00 

PLANTA SEGONA 336,26 



   

       

Habitació 4 30,24 

Habitació 5 29,21 

Habitació 6 16,79 

Habitació 7 15,74 

Habitació 8 16,20 

Habitació 9 15,83 

Habitació 10 16,20 

Magatzem 15,74 

Habitació 12 16,20 

Habitació 13 15,83 

Habitació 14 16,20 

Sala de calderes 10,74 

Bugaderia 4,62 

Pas 1 5,18 

Pas2 21,90 

Pas 3 18,29 

Lavabo minusvàlids 5,68 

WC homes 16,71 

WC dones 10,24 

Escala antic AJ Sant Pere 16,87 

Vestíbul 11,39 

Escala B 6,38 

Ascensor 4,08 

Total superfície útil 1.187,28

Total superfície construïda 1.521,63

9 RELACIÓ DE MAQUINARIA I ELECTROMOTORS. DESCRIPCIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS. 

El recinte on s’ubica l’Alberg disposarà d’un cel ras per on transitaran les instal·lacions de calefacció i 

renovació d’aire, així com també la instal·lació d’iluminació, elèctrica i de veu i dades. 

Existeix un quadre elèctric situat en lloc de no accés públic. El quadre general al NO superar els 100kw 

NO es considera com local de risc baix i s’ubicarà a la zona de secretaria de l’alberg. 

Tant la instal·lació d’electricitat com la de calefacció, un cop modificades, hauran de ser legalitzades 

davant de l’administració. 

La relació de maquinaria i electromotors a legalitzar es la que es descriu a continuació: 

 

Denominació de la maquinaria Uts. Potencia unitària 

(KW)

Potencia total 

(KW)

Extracció Lavabos SyP   5   0.50  2.50 

Calderes 2 1.00 2.00 

Renovació d’aire  4 1.00 4.00 

Zona cuina 1 6.00 6.00 

Ascensor 2 8.00 16.00 

    

                                                                                            

SUMA:  30.5KW 

Sumant la potencia de les lluminàries i aplicant el coeficient de simultaneïtat, la potència màxima 

admissible serà de 43,64KW (IGA 4/63A). 

El centre no requereix de subministrament de socors, tot i disposar d’una ocupació superior a 300 

persones segons càlculs teòrics utilitzant els criteris del DBSI3. Segons, Criteris sobre l’aplicació del 



   

       

Reglament electrotècnic per a baixa tensió ITC-BT-28, Instal·lacions en locals de pública concurrència 

de la Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Finances Direcció General d’Energia i Mines: 

En la ITC-BT-28, el concepte de “persones” quan es parla d’ocupació d’un local s’ha 

d’entendre com a “persones alienes a l’activitat”. La superfície útil a considerar seria la dels 

llocs amb lliure accés del públic. Segons criteri interpretatiu les aules de les escoles es consideren 

ocupades per persones NO alienes a l’activitat, eximint-les de la necessitat de subministrament de socors. 

En la nostre activitat es consideraran zones de lliure accés públic la zona del alberg amb una ocupació de 

59 persones i la zona de la sala polivalent de planta baixa amb una ocupació de 102 persones. El total de 

persones alienes a l’activitat serà de 161 persones. En canvi les zones ocupades per persones NO alienes 

a l’activitat seran, l’aula taller amb una ocupació de 27 persones, l’associació de veïns amb una ocupació 

de 15 persones i les aules taller truc 1-6 amb una ocupació de 111 persones, zones de cuina i secretaries 

amb una ocupació de 4 persones. El total de persones NO alienes a l’activitat serà de 157 persones. 

10   COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

L’activitat es compatible amb el planejament urbanístic. 

Pel que fa al compliment de les ordenances municipals que afecten a aquesta activitat: 

Ordenança d’energia solar. No es disposa d’energia solar ja que no es disposa d’espai per instal·lar les 

plaques solars a coberta per tractar-se d’un edifici protegir. 

 

Ordenança d’usos i activitats. Justificació del VAS: 

Vectors ambiental i de seguretat 

! Emissions a l’atmosfera. Activitat amb aparells de cocció GI (grau d’incidència) 3, CE (Capacitat 

d’emplaçament) sortides de ventilació a coberta  -1. VAS 2 

! Abocament aigües residuals. Aboca aigües residuals assimilables a domestiques GI (grau 

d’incidència) 1, CE (Capacitat d’emplaçament) disposa d’arqueta de registre -1. VAS 0 

! Sorolls. 70<NPS<75 GI (grau d’incidència) 1, Activitat en horari diürn. CE (Capacitat 

d’emplaçament) aïllament <50 1. VAS 2 

! Residus. Activitat del sector terciari amb residus assimilables als domèstics GI (grau 

d’incidència) 1, CE (Capacitat d’emplaçament) disposa d’espai per l’emmagatzematge de residus 

-1. VAS 0 

! Risc de foc. Carrega de foc 113 Mcal/m2 100<Qs<150 GI (grau d’incidència) 3, CE (Capacitat 

d’emplaçament) 0. VAS 2 

El VAS màxim per l’activitat es de 3 ja que és una activitat que ocupa un edifici d’us exclusiu, contigu a 

edifici d’habitatges. Aquest VAS màxim no es supera. 

 

Altres: 

! Alçada lliure 2.5 mts, 2.2mts en magatzems i en dependencies que no s’utilitzin habitualment de 

cara al públic. 

! Els serveis higiènics estaran ventilats directament al exterior per ventilació natural o forçada.

! Portes planta baixa no sortiran de la línea de façana. 

 

11  ZONES DE REFUGI, ITINERARI ACCESSIBLE 

Segons CTE DB SUA no es requereix zona de refugi ja que l’alçada d’evacuació del establiment es 

menor a 10mts. 

Com que l’ocupació de la zona residencial públic es menor a 100 persones es requeriran com a mínim 2 

allotjaments adaptats.   

S’ha de disposar d’un itinerari accessible i banys adaptats. 

Els requisits d’un itinerari accessible són: 

! Itinerari lliure d’obstacles d’amplada 1,2mts. 

! No hi ha esglaó aïllat (al entrar es permet desnivell de 2cm). 

! En cada planta, en el recorregut ha d’existir un espai, on s’ha de poder inscriure un cercle 

de 1.5mts. 

! Rampes de menys del 4% i 15mts o sinó complir amb la pendent màxima del 10%, en 

trams fins a 3mts, 8% fins a 6mts i 6% fins a 9mts. 

! A les dues bandes de la pendent de la rampa s’ha de poder inscriure un cercle de 1.5mts. 

! En les rampes existirà passamà a 0.9-0.95mts. 

! Portes de pas com a mínim 0.8mtsx 2mts. Portes de dues fulles una d’elles amplada 

mínima de 0.8mts. Mecanisme d’obertura entre 0,8 i 1,2mts.  

! En els canvis de direcció s’ha de poder inscriure un cercle 1.2mts. 

! A les dues bandes d’una porta s’ha de poder inscriure un cercle de 1.2mts. 



   

       

! La cabina de l’ascensor serà de 1.4x1.1mts i porta de 0.8mts. Les botoneres es situaran 1.4 

mts. Disposarà de passamans. 

! Davant de la porta de l’ascensor s’ha de poder inscriure un cercle de 1.5 mts sense ser 

escombrat per cap porta. 

12   CARREGA TÈRMICA I PREVENCIÓ D’INCENDIS 

S’ha pres com a base el nou Codi Tècnic per l’edificació i en concret el Document Basic SI seguretat en 

cas d’incendi el SU seguretat d’utilització.  

12.1 Carrega de foc 

L’energia calorífica total esperada en el local segons el pes dels materials previsiblement 

emmagatzemats s’ha calculat de la forma següent:

 

                                          ! qssii  SSii  CCii  

                                  Qs= —————  * Ra  (MJ/m2) o (Mcal/m2) 

                                                A 

On: 

Qs   Densitat de carrega de foc, ponderada i corregida, del sector o area d’incendi, en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

Ci    Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la  combustibilitat) de cada 

un dels combustibles (i) que existeixen en el  sector d’incendis. 

Ra    Coeficient adimensional que corregeixi el grau de perillositat (per  l’activació) inherent a 

l’activitat industrial que es desenvolupa en el  sector d’incendis, producció, muntatge, 

transformació, reparació,  emmagatzemant, ...     

                                      

Quant existeixin varies activitats en el mateix sector, es prendrà com a factor de risc de l’activitat 

el inherent a l’activitat de major risc  d’activació, sempre que dita activitat ocupi al menys el 10% 

de la superfície del sector o  area d’incendi. 

Els valors del coeficient de perillositat per activació Ra poden deduir-se de la taula 1.2 del 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

A    Superfície construïda del sector d’incendis o superfície ocupada de l’àrea  d’incendis en m2. 

qssii          Densitat de carrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els  diferents processos 

que es realitzin en el sector d’incendis (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Si Superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de carrega de foc,  qsi diferent, en m2. 

 

TAULA 1.1 

GRAU DE PERILLOSITAT DELS COMBUSTIBLES 

VALORS DEL COEFICIENT DE PERILLOSITAT PER COMBUSTIBILITAT, Ci 

ALTA MITJA BAIXA 

-líquids classificats com classe a 

en la ITC MIE-APQ1 

-líquids classificats com 

subclasse b1 en la ITC MIE-

APQ1 

-sòlids capaços d’iniciar la seva 

combustió a una 

 temperatura inferior a 100ºC 

-productes que poden formar 

mescles explosives  

amb l’aire a temperatura 

ambient 

-productes que poden iniciar 

combustió espontània  

en l’aire a temperatura ambient 

 

-líquids classificats 

com subclasse b2 en 

la ITC MIE-APQ1 

-líquids classificats 

com subclasse c en la 

ITC MIE-APQ1 

-sòlids capaços 

d’iniciar la seva 

combustió a una 

temperatura inferior 

entre 100ºC i 200ºC 

-sòlids que desprenen 

gasos inflamables 

 

-líquids classificats com classe d en la ITC 

MIE-APQ1 

-sòlids capaços d’iniciar la seva combustió a 

una temperatura superior a  200ºC 

 

Ci=1.6 Ci=1.3 Ci=1 

NOTA: ITC MIE-APQ1 del Reglamento de almacenamiento de productos quimicos, aprobado por el 

Real Decreto 379/2001 de 6 de Abril. 

 

En les taules del Reglament d’incendis en establiments industrials taula 1.2 obtenim les dades qssii  ii  RRaa::  



   

       

! Segons CTE annex B apartat B5 “valor caracteristico de la densidad de carga de fuego” en 

l’ús residencial públic, el valor mitja de carrega de foc es de 280MJ/m2 (66,9Mcal/m2) i 

Ra=1.3        Si=1.187 m2 

 

 

           ! qssii  SSii  CCii                                                                                                  6666,,99**11118877**11..33**11..33  

  Qs=————— * Ra (Mcal/m2)=   ————————— = 113,09 Mcal/m2 

                A                                                     1187 

D’aquesta forma determinem que la densitat de carrega es baixa. La carrega total es de 134.237 Mcal. 

 

12.2 Prevenció i extinció d’incendis 

12.2.1 Extintors 

Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instal·lación de protección 

contraincendios, s’instal·laran en llocs accessibles com s’indica en plànol corresponent, a una alçada de 

1.7 mts del terra fins a la seva part superior i s’assenyalaran segons UNE-23033-1 amb cartells 

normalitzats que permetin la seva localització també amb poca il·luminació. Seran luminescents segons 

UNE 23035-4 i de dimensions en funció de la distancia d’observació: 

! 10 mts 210x210mm 

! 20mts 420x420 mm 

! 30mts 594x594 mm 

Es disposaran de forma que no hi hagi cap punt del local a menys de 15mts d’un extintor. 

S’instal·laran extintors d’incendis de pols polivalent de 6kgr. tipus 21A/113B de forma genèrica i de 

2.5kgr. d’anhídrid carbònic tipus 34B  al costat del quadre general elèctric i en els locals de risc d’incendi 

elèctric. 

12.2.2 Detecció d’incendis 

Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instalación de protección 

contraincendios, es disposarà d’una instal·lació de detecció d’alarma, connectats a la central d’incendis 

quan la superfície de l’establiment residencial públic és major a 500 m2. 

És exigible segons el CTE per les característiques d’aquest local. 

 

12.2.3 Sistema d’alarma 

Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instal·lación de protección 

contraincendios, es disposarà d’una instal·lació de polsadors d’alarma, connectats a la central d’incendis 

de forma que no hi hagi cap origen d’evacuació a menys de 25mts d’aquests polsadors, quan la 

superfície de l’establiment residencial públic és major a 500 m2. 

És exigible segons el CTE per les característiques d’aquest local. 

12.2.4 Hidrants d’incendis 

Existeix 1 hidrant exterior d’incendis tipus DN-100 al vial d’accés de l’edifici situat de forma que queda 

a menys de 100 metres de distancia de la façana, mesurats per espais públics i connectats a la xarxa 

d’aigua publica. 

Aquest hidrant es va instal·lar amb la reforma de l’any 2014. 

12.2.5 Vestíbuls d’independència 

No serà necessari l’existència de vestíbuls d’independència en les escales. 

12.2.6 Doble subministrament elèctric 

D’acord amb el vigent reglament elèctric de baixa tensió i tot ser un local de publica concurrència 

(segons reglament elèctric) perquè te una superfície destinada a la reunió o el treball superior a 40m2 no 

es preceptiva la instal·lació d’un doble subministrament elèctric perquè no superem la ocupació de 300 

persones alienes a l’activitat. 

     

12.2.7 Comportes automàtiques tallafocs o collarins intumescents 

El quadre general al no superar els 100Kw, no requereix instal·lar-se en un espai de risc baix.  

Com que la superfície construïda en residencial públic supera els 500m2, les parets de les habitacions 

seran EI60 i les portes d’accés EI 30-C5. Tots els passos de paret necessaris per a instal·lacions i de 

secció superior a 50cm2, s’hauran de protegir amb collarins intumescents EI60. 

La sala de calderes serà un local de risc baix ja que la potencia de la caldera supera els 70Kw. Qualsevol 

pas superior a 50cm2 s’haurà de fer amb la protecció de collarins o sacs intumescents.  

 

12.2.8 Boques d’incendis 



   

       

Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instal·lación de protección 

contraincendios, es preceptiva la seva instal·lació ja que es supera la superfície a partir de la qual és 

obligatòria la seva instal·lació. (500m2 en publica concurrencia). 

12.2.10 Condicions de manteniment i us dels dispositius de protecció 

Les operacions de manteniment i control de funcionament a efectuar son, segons  el Reglament 

d’Instal·lacions de protecció contra incendis (Reial Decret  1942/1993 de 5 de novembre de 1993, 

modificat per l’ordre de 15 d’abril de  1998) les següents: 

12.2.10.1 Extintors. 

Cada 3 mesos: Per personal de l’usuari o empresa mantenidora 

! Verificació situació, accessibilitat i bon estat aparent dels extintors e inscripcions. 

! Inspecció ocular de segurs, precintes, inscripcions...        

! Verificació de la carrega de l’extintor i estat de les parts mecàniques 

 

Cada 12 mesos: Per personal especialitzat del fabricant, instal·lador de l’equip o empresa mantenidora 

! Verificació dels extintors per personal especialitzat 

! Verificació de la carrega de l’extintor i estat de les parts mecàniques 

! Comprovació de la pressió d’impulsió 

! Estat de les parts mecàniques 

 

Cada 5 anys: Per personal especialitzat del fabricant, instal·lador de  l’equip o empresa mantenidora 

! Proves previstes en el Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5). Retimbratge de 

l’extintor fins un màxim de tres vegades 

     Es refusaran aquells extintors que a judici de l’empresa mantenidora  presentin defectes que posin en 

dubte el correcte funcionament i la  seguretat de l’extintor o be aquells pels que no hi hagin peses de 

recanvi  originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació. 

12.2.10.2 Detecció automàtica d’incendis. 

Cada tres mesos: 

! Comprovació del funcionament de la instal·lació 

! Substitució de pilots i fusibles defectuosos 

! Manteniment de les bateries 

 

 Cada any: 

 

! Verificació de la instal·lació per personal especialitzat 

! Neteja de l’equip de centrals i accessoris 

! Verificació d’unions soldades i roscades 

! Neteja i reglatge dels relés 

! Regulació de tensions e intensitats 

! Verificació dels equips de transmissió i alarma 

! Prova final de la instal·lació 

   

12.2.10.3 Sistema manual d’alarma. 

  Cada tres mesos: 

 

! Comprovació del funcionament de la instal·lació 

! Substitució de pilots i fusibles defectuosos 

! Manteniment de les bateries 

 

   Cada any: 

 

! Verificació de la instal·lació per personal especialitzat 

! Neteja de l’equip de centrals i accessoris 

! Verificació d’unions soldades i roscades 

! Neteja i reglatge dels relés 

! Prova final de la instal·lació 



   

       

12.2.10.4 Boques d’incendi equipades. 

Cada 3 mesos: 

! Verificació de l'accessibilitat i senyalització de tots els equips. 

! Verificació del bon estat visual de tots els elements, desplegant mànegues. 

! Existència de suficient pressió d'aigua a la xarxa, lectura de manòmetre. 

! Neteja d'equips i greixatge de frontisses. 

Cada 12 mesos: 

! Verificació per part de personal especialitzat. 

! Desplegament de mànega i assaig en lloc adequat. 

! Comprovar el bon funcionament de la boquera i del sistema de tanca 

! Comprovar estanquitat de racords i bon estat de juntes. 

! Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre patró de referència. 

Cada 5 anys: 

! Prova de les mànegues a una pressió de 15 kg/cm2. 

12.2.10.5 Instal·lació elèctrica. 

Cada any: 

! S’inspeccionarà i revisarà inclòs l’enllumenat d’emergència i senyalització, per 

instal·lador autoritzat que n’expendrà una Acta de Reconeixement d’acord amb el 

REBT. 

12.2.10.6 Instruccions genèriques. 

El titular de la instal·lació es responsable de subscriure els contractes de manteniment amb  empreses 

autoritzades i de mantenir en estat de funcionament tots els mitjans de protecció contra incendis. 

Les verificacions anuals, que hauran de ser efectuades per personal d’empresa especialista, es recolliran 

en una targeta junt els equips en el que hi constarà la data de cada comprovació i la identificació de la 

persona que l’ha realitzat. 

12.3 Resistència al foc dels elements estructurals 

Respecta a la seguretat estructural i resistència al foc de l’estructura: 

!    El sostre de la planta soterrani és ceràmic de volta catalana. La resistència d’aquest forjat és de 

R120. Es realitzarà una petita perforació per determinar el seu gruix ceràmic de totxana 

massissa. Es preveu trobar un gruix de tres maons que en total sumen mes de 11cm. S’utilitzarà 

la taula F1 del annex F de resistència al foc d’elements de fabrica per acreditar una REI120. 

!    El sostre de planta baixa es va realitzar de nou l’any 2005, amb bigues autoresistents pretensades 

de formigó i revoltons. La resistència d’aquest forjat és de 90 minuts.    

!     El sostre de la planta primera es va realitzar de nou l’any 2005, amb bigues autoresistents 

pretensades de formigó i revoltons en la zona del antic Ajuntament. La resistència d’aquest forjat 

és R90.  

!    El sostre de la planta primera es va realitzar de nou l’any 2005, amb xapa grecada amb 

tractament ignífug en la zona de les escoles. La resistència al foc d’aquest forjat és de 90 minuts 

i es disposa de certificat del aplicador, Diaterm i del organisme de control certificant una 

resistència al foc de 90. La resistència requerida per l’ús residencial públic i alçada d’evacuació 

<15mts es de R60.  

!    El sostre de la planta coberta és de Panell CALIPLAC CVHX/10-80-16 estret amb les següents 

característiques: 

      Pàgina 6 de 19 del Document d’Idoneïtat Técnica Europea DITE 09/0154, emes el 28-05-2010 

  “El ensayo de reacción al fuego, llevado a cabo por el AFITI-LICOF Centro de Ensayos e 

    Investigación del Fuego, conforme a la UNE-EN 13823:2002, UNE-EN ISO 11925-2:2002 y los 

    informes de ensayo, conforme a CEN/TS 15117:2005 y UNE-EN 13501-1:2002 ha dado la 

    siguiente calificación: 

    Tipo CVXH:B–s2,d0. 

    Los ensayos se han efectuado considerando las condiciones de uso final, de acuerdo a la 

    norma EN 13823:2002, punto 5.2.1: Montaje bajo condiciones de uso final. 

    Tipos CFXH, CHXH y CAXH 1: F.” 

L’estructura que suporta aquest panell és de bigues metàl·liques amb tractament ignífug. La 

resistència al foc d’aquestes bigues és de 90 minuts i es disposa de certificat del aplicador, 

Diaterm i del organisme de control certificant una resistència de 90 minuts. La resistència 

requerida per l’ús residencial públic i alçada d’evacuació <15mts es de R60. L’estabilitat al foc 

és la propietat que te un element que forma part de l’edifici, i que li permet mantenir la capacitat 



   

       

portant per la qual ha estat instal·lat, durant el temps especificat, sota l’acció del foc. Amb la 

CPI 96 el terme que ho definia era el EF, amb CTE el terme equivalent és R. 

! Els forjats descansen sobre parets mestres i 8 pilars metàl·lics protegits amb caixons EI 90. 

! Existeixen dues columnes de fosa, en la planta baixa, que s’hauran de protegir amb pintura 

intumescent amb el gruix necessari en funció de la seva massivitat i per una temperatura critica 

de 350º i una resistència exigida de R90. Les bigues metàl·liques que descansen en aquest 

pilars de fosa s’hauran de tractar per augmentar la seva resistència al foc fins a 90 minuts. 

! La resistència al foc de l’escala protegida es de 30 minuts. La seva construcció és la típica amb 

volta catalana. 

! La resistència al foc de l’escala no compartimentada per evacuació parcial del ús residencial 

públic és de R60. La seva construcció és la típica amb volta catalana, enguixada per la seva 

part inferior. S’utilitzarà la taula F1 del annex F de resistència al foc d’elements de fabrica per 

acreditar una REI60. Es requereix un gruix superior a 4 cm, el qual si disposem.  

 

L’estabilitat al foc de l’estructura de planta soterrani serà REI 120 per l’ús publica concurrència. 

L’estabilitat al foc de l’estructura de planta baixa serà REI 90 per l’ús publica concurrència i l’alçada 

d’evacuació de   l’edifici al que pertany de menys de 15 mts.  

L’estabilitat al foc de l’estructura de planta primera i segona serà R 60 per l’ús residencial públic i 

l’alçada d’evacuació de  l’edifici al que pertany de menys de 15 mts. Al no poder assegurar l’estabilitat 

del edifici, per la fallada estructural de la planta primera o segona, s’exigirà una resistència al foc de 90 

minuts a tot l’edifici a sobre rasant.  

La sala de calderes serà zona de risc especial baix EI 90. 

La resistència al foc dels elements constructius delimitadors d’un sector d’incendis respecte d’altres   no 

serà inferior a l’estabilitat al foc de la capacitat portant. 

12.4 Sectors d’incendis 

Segons el DB SI-1 Propagacion interior, 1.Compartimentación en sectores de incendios, la superfície 

màxima d’un sector d’incendis serà menor que 2500 m2, en aquest cas la superfície es menor, per tant no 

serà necessari sectoritzar per aquest motiu.  

L’ús principal del edifici és Residencial públic, és el que ocupa una major superfície del edifici. Com a 

ús subsidiari tenim el de publica concurrència que al no superar la capacitat de 500 persones, no 

requereix de la sectorització del seu espai.  

    En la planta soterrani s’ubica la agrupament escolta (AETB), a la planta baixa l’Associació de Veïns, 

sala taller d’artesania, sala polivalent i resta de sales de la AETB. 

 En la planta primera hi haurà una sala d’estar, menjador, cuina i tres habitacions de l’alberg, i a la planta 

segona, la resta d’habitacions de l’alberg i la sala de calderes. 

    L’alberg forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

L’associació de veïns forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

El taller d’artesania forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

 La sala polivalent forma un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

Les sales del agrupament escolat formen un sector d’incendis respecta la resta del edifici.  

Les habitacions del espai d’ús residencial públic hauran de disposar de parets EI-60, i com que la 

superfície construïda és superior a 500m2, les portes seran resistents al foc EI-30-C5. 

El quadre general al superar els 100Kw, el recinte on s’ubica, NO es considera de risc baix. 

La sala de calderes ha de constituir un sector d’incendis de risc baix (EI90) respecta la resta del local, per 

tant, els passos de safata elèctrica superiors a 50cm2 s’instal·laran sacs intumescents EI-90.  

 

Existeixen magatzems de les següents característiques: 

DENOMINACIÓ DEL 

RECINTE 

SUPERFÍCIE (m2) ALÇADA (m) Volum (m3) 

Magatzem A.A.V.V. 21,1 3,5 73,85 

Magatzem Alberg P2 15,74 2,4 37,77 

Magatzem Alberg P1 9,19 2,6 23,89 

Magatzem soterrani 36,97 2,4 88,72 

 

Cap d’aquest magatzems supera els 100m3 de volum per tant no requereixen la seva sectorització en un 

local de risc baix. 

La bugaderia no requereix ser local de risc baix ja que no supera els 20m2. 

La cuina no requereix ser local de risc baix ja que no supera els 20kw en els aparells destinats a 

preparació d’aliments. La cuina s’utilitzarà per preparar el menjar provinent de catering, per tant els 

aliments ja vindran cuinats i en la cuina només s’escalfaran. Es disposa d’una cuina de 4 focs tipus 



   

       

domèstic. No es tenen en compte els escalfa plats. Es tindrà en compte el 50% de la potencia del forn 

elèctric. 

12.5 Reacció al foc dels materials 

Segons el DB SI-1 Propagacion interior, 4. Reaccción al fuego de elementos constructivos, decorativos y 

de mobiliario, les zones amb ocupació seran: 

 

! Revestiments de terres: EFL (M4) 

! Parets i sostres: C-s2,d0 (M2) 

 

Segons el DB SI-1 Propagacion interior, 4. Reaccción al fuego de elementos constructivos, decorativos y 

de mobiliario, els espais ocults no estancs (patinets, falsos sostres, terres elevats) seran: 

 

! Revestiments de terres: BFL –s2 (M1) 

! Parets i sostres: B-s3,d0 (M3)

 

Segons el DB SI-1 Propagacion interior, 4. Reaccción al fuego de elementos constructivos, decorativos y 

de mobiliario, els recintes de risc especial seran: 

 

! Revestiments de terres: BFL –s1 (M1) 

! Parets i sostres: B-s1,d0 (M1)

 

Les equivalències a M son aproximades i orientatives. 

En el nostre edifici la totalitat dels materials de revestiment son ceràmics (paviments) o de pladur i guix 

(parets i sostres). S’aporta certificat del sostre de la planta coberta que és de Panell CALIPLAC 

CVHX/10-80-16 estret amb les següents característiques: 

 Pàgina 6 de 19 del Document d’Idoneïtat Técnica Europea DITE 09/0154, emes el 28-05-2010 

 “El ensayo de reacción al fuego, llevado a cabo por el AFITI-LICOF Centro de Ensayos e 

  Investigación del Fuego, conforme a la UNE-EN 13823:2002, UNE-EN ISO 11925-2:2002 y los 

 informes de ensayo, conforme a CEN/TS 15117:2005 y UNE-EN 13501-1:2002 ha dado la 

 siguiente calificación: 

 Tipo CVXH:B–s2,d0. 

 Los ensayos se han efectuado considerando las condiciones de uso final, de acuerdo a la 

 norma EN 13823:2002, punto 5.2.1: Montaje bajo condiciones de uso final. 

 Tipos CFXH, CHXH y CAXH 1: F.” 

 

12.6 Propagació exterior 

Segons el DB SI-2 Propagacion exterior 1.Medianeras y fachadas, les mitjaneres  hauran de ser EI 120. 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació horitzontal de el incendi per la façana entre dos sectors 

d’incendis o dos edificis existirà una franja EI 60 almenys 0.5 mt mesurada sobre el pla de la façana. 

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen mes del 10% de la superfície d’acabat exterior de la 

façana o de les superfícies interiors de les càmeres ventilades seran B-s3, d2 quan la façana sigui 

accessible al públic o quan aquesta sigui superior a 18 mts d’alçada. 

12.7 Evacuació 

12.7.1 Ocupació 

Segons el DB SI-3 Evacuación, 2.Cálculo de evacuación, la densitat d’ocupació serà: 

 

Denominació del recinte Superfície útil 

(m2) 

Densitat

(m2/persona)

Ocupació

(persones)

PLANTA SOTERRANI (ocupació propia) 165,74 77

Escala d’accés (no evacuació) 6,67 Alternatiu 0 

Magatzem 37,05 40 1 

Sala truc 3 37,66 1,5 26 

Sala truc 2 37,66 1,5 26 

Sala truc 4 36,97 1,5 25 

Escala d’accés  9,73 Alternatiu 0 



   

       

   

PLANTA BAIXA 343,31 188

Sala tallers d’artesania 47,03-7 1,5 27 

Vestíbul A 16,79 2 9 

Pas 1 5,18 Alternatiu 0 

Magatzem A.A.V.V 21,10 40 1 

Sala A.A.V.V 28,98 2 15 

WC A.A.V.V. 8,87 10 1 

Escala antic Ajuntament 16,86 Alternatiu 0 

Ascensor 7,73 Alternatiu 0 

Escala B 9,94 Alternatiu 0 

Vestíbul B 7,97 2 4 

Sala polivalent 64,94 0,5 110 

Secretaria Alberg 7,13 10 1 

WC minusvàlids 3,40 10 1 

Pas 2 3,62 Alternatiu 0 

Vestíbul Sala quadre 10,41 Alternatiu 0 

Sala truc 1 17,95 1,5 12 

Sala truc 5 15,40 1,5 11 

Sala truc 6 15,55 1,5 11 

Secretaria escoltes 6,40 10 1 

Pas 3 4,17 Alternatiu 0 

Lavabo escoltes 4,63 10 1 

Vestíbul C 7,13 2 4 

Escala C 10,57 Alternatiu 0 

Ascensor soterrani 5,56 Alternatiu 0 

   

PLANTA PRIMERA 341,97 37

Dormitori 1 30,24 20 12 

Dormitori 2 29,21 20 12 

Dormitori 3 16,79 20 2 

Pas 1 5,18 Alternatiu 0 

Pas 2 10,8 Alternatiu 0 

Lavabo minusvàlids 5,68 Alternatiu 0 

WC dones 9,82 Alternatiu 0 

WC homes 16,71 Alternatiu 0 

Escala antic Ajuntament 16,87 Alternatiu 0 

Vestíbul 4,13 Alternatiu 0 

Ascensor 4,08 Alternatiu 0 

Menjador alberg 79,13 Alternatiu 0

Escala B 17,50 Alternatiu 0 

Sala Polivalent 40,67 Alternatiu  0

Cuina 15,82 10 2 

Instal·lacions 7,79 10 0 



   

       

Magatzem alberg 9,19 40 1 

Sala truc 1 12,36 1.5 9 

Escala C 10,00 Alternatiu 0 

    

PLANTA SEGONA (ocupació pròpia) 336,26 33

Habitació 4 30,24 20 9 

Habitació 5 29,21 20 9 

Habitació 6 16,79 20 8 

Habitació 7 15,74 20 1 

Habitació 8 16,20 20 1 

Habitació 9 15,83 20 1 

Habitació 10 16,20 20 1 

Magatzem 15,74 40 1 

Habitació 12 16,20 20 1 

Habitació 13 15,83 20 1 

Habitació 14 16,20 20 1 

Sala de calderes 10,74 Nul·la 0 

Bugaderia 4,62 Alternatiu 0 

Pas 1 5,18 Alternatiu 0 

Pas2 21,90 Alternatiu 0 

Pas 3 18,29 Alternatiu 0 

Lavabo minusvàlids 5,68 Alternatiu 0 

WC homes 16,71 Alternatiu 0 

WC dones 10,24 Alternatiu 0 

Escala antic AJ Sant Pere 16,87 Alternatiu 0 

Vestíbul 11,39 Alternatiu 0 

Escala B 6,38 Alternatiu 0 

Ascensor 4,08 Alternatiu 0 

    

Total superfície útil 1.187,28  335 

Total superfície construïda 1.521,63   

 

Zones d’ús públic assegut en bars, cafeteries, restaurants....   1,5 m2/per 

Sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en museus, galeries d’art, fires i 

exposicions, .........................................................................    2,0 m2/per 

Aules.....................................................................................   1,5 m2/per 

Salons d’ús polivalent en edificis per congressos, hotels, ..    1,0 m2/per 

Zones destinades a espectadors assentats sense seients definits en el projecte ...... 0,5 m2/per 

Zones de serveis en bars, restaurants, cafeteries.................     10 m2/per 

Magatzems .........................................................................     40 m2/per 

Zones d’oficines ................................................................     10 m2/per 

Zones dormitoris ...............................................................      20 m2/per 

Ús administratiu zones d’ús públic. ...................................     2,0 m2/per 

 

Es consideren zones d’ocupació alternativa les escales, passos, magatzems i lavabos de l’ús residencial 

públic. En publica concurrència, es consideren zones d’ocupació alternativa les escales, passos, 

magatzems, vestíbuls i lavabos. Aquestes ocupacions es tenen en compte per el dimensionament dels 

passos però no per determinar l’ocupació total del edifici.  



   

       

En la planta primera, en la zona de menjador i sala d’estar s’indica que es una ocupació alternativa ja que 

els usuaris del alberg o estan en les habitacions o estan en el menjador o sala d’estar. L’ocupació que 

s’indica en plànols, en aquesta zona, és nomes per dimensionat de portes.  

En la planta baixa en la zona de la sala polivalent, s’ha reduït en 10m2 la superfície per el càlcul 

d’ocupació, ja que els casos d’ocupació màxima per espectacles, s’ha de disposar d’un espai per 

l’escenari o la taula dels ponents.  

En la planta baixa en la zona del taller d’artesania, s’ha reduït en 7m2 la superfície per el càlcul 

d’ocupació, ja que s’ha de disposar d’un espai per les taules i armaris per poder desenvolupar l’activitat.  

L’ocupació de les habitacions del Alberg és superior a la que es determina per el CTE DB SI 3, ja que es 

coneix el numero de llits reals instal·lats. 

12.7.2 Nombre de sortides i recorreguts d’evacuació 

Segons el DB SI-3 Evacuación, 3.Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación, al 

superar una ocupació de 100 persones es necessària mes d’una sortida. Serà necessari disposar de com a 

mínim 2 sortides. La longitud dels recorreguts d’evacuació fins arribar a algun punt des del qual 

existeixen al menys dos recorreguts alternatius (angle superior a 45º o separació EI-30) no excedirà de 

25 mts. Serà origen d’evacuació qualsevol punt ocupable excepte les d’ocupació nul·la. La longitud del 

recorregut d’evacuació no superarà els 50mts en publica concurrència i els 35mts en Residencial públic. . 

En el nostre cas això es compleix, veure plànols.  

La planta segona té una ocupació de 36 persones, requereix d’una única sortida de planta amb un 

recorregut inferior als 25mts, en concret 23mts. La sortida és la porta de l’escala protegida. Es pot 

disposar d’una sola sortida de planta, ja que només hi ha dues plantes per sobre de la de sortida d’edifici. 

La segona escala que existeix en aquesta planta no es pot fer servir per l’evacuació de planta, en cas 

d’emergència, i per tant s’ha de senyalitzar correctament perquè els usuaris adverteixin aquest fet.  

La planta primera té una ocupació propia de 28 persones, però com que té el menjador, s’ha de preveure 

que la seva ocupació pot sumar tots els usuaris del alberg (62 persones), per tant, requereix d’una única 

sortida de planta amb un recorregut inferior als 25mts, en concret 17mts. Com que també s’ha de donar 

compliment al Decret 140/2003 de 10 de Juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves, en el seu article 29 punt a, demana una segona sortida de planta quan 

l’ocupació de la planta pugui ser superior a 50 persones. Aquesta segona sortida de la planta primera, 

serà a través de l’escala no compartimentada amb forat central de mes de 1.3m2. Com a particularitat, 

existeix una sala tipus aula de l’agrupació escolta, en la planta primera, que és un sector d’incendis 

diferenciat respecta al residencial públic, que evacua a través d’escala no compartimentada, amb forat 

d’escala de menys de 1.3m2, de 86 cm d’amplada. Aquesta escala és d’us restringit amb ocupació de 

menys de 10 persones que estan habituades al recinte. Són persones habituades ja que els usuaris de 

l’agrupació escolta són usuaris habituals del recinte. 

 

La planta soterrani té una ocupació de 77 persones, disposa d’una única sortida de planta amb un 

recorregut inferior als 25mts, en concret 21mts. La sortida és la porta de l’escala compartimentada. 

L’alçada d’evacuació ascendent es de 3.28mts, per tant, l’evacuació es pot realitzar amb una escala no 

protegida. 

La planta baixa té una ocupació pròpia de mes de 100 persones, però com que les seves sortides de 

planta també ho son d’edifici, s’afegeixen les ocupacions de la resta de plantes. Veure repartiment 

d’ocupants a cada sortida i compliment del criteri de bloqueig.   

L’origen de l’evacuació serà qualsevol punt ocupable excepte els recintes de menys de 50m2 amb una 

densitat menor a 1 persona cada 5m2, on es considerarà la porta del recinte. 

La planta baixa disposa de tres sortides de planta A, B i C. S’haurà d’aplicar el criteri de bloqueig de 

cadascuna de les sortides i dimensionar els passos i portes amb l’opció mes desfavorable. En plànols 

s’indica la quantitat de persones que evacuen en situació normal i en situació de bloqueig, i la dimensió 

de l’amplada de la porta d’evacuació d’edifici. El bloqueig de la sortida A no te incidència perquè te una 

ocupació assignada molt baixa. El bloqueig de la sortida B es resoldrà integrament evacuant per la 

sortida C. El bloqueig de la sortida C es resoldrà, si no està en us la sala polivalent, a través de la sortida 

B. El bloqueig de la sortida C es resoldrà, si està en us la sala polivalent, a través de la sortida A 

integrament. 

La sortida d’emergència portarà a un espai exterior segur que complirà segons CTE: 

! Permet la dispersió dels ocupants. Es pot considerà que això es compleix quan davant 

de la sortida d’emergència hi ha una superfície 0.5 P m2 dins d’un cercle 0.1P (essent P 

el numero de persones que ocupa l’activitat i que te previst evacuar per dita sortida).

! Permet una amplia dissipació del foc i del fum.

! Permet l’accés a bombers.

! L’espai està comunicat amb la xarxa viaria a traves d’una porta que delimita el pati on 

s’ubica l’espai exterior segur.

En el nostre cas aquest criteri es compleix de forma suficient ja que les sortides de planta connecten 

l’edifici places publiques amb ampli espai diàfan. Veure plànols. 



   

       

Per la tipologia del edifici, amb una alçada d’evacuació menor a 10mts, no es requeriran zones de refugi, 

segons SI-3 punt 9. La planta de sortida d’edifici disposarà d’una sortida accessible des de tot punt 

d’evacuació de zona accessible. 

El Titular del edifici ha de redactar un Pla d’evacuació seguint les directrius d’aquest projecte, que 

hauran de possar-se en coneixements dels diferents explotadors de cada zona del edifici: 

! Alberg (planta primera i segona) 

! Aula tallers d’artesania (planta baixa) 

! Associació de veïns (planta baixa) 

! Sala polivalent (planta baixa) 

! Agrupament escolta AETB (planta baixa i planta primera) 

En funcionament del alberg es requereixen les sortides B i C obertes. 

En funcionament de l’aula tallers es requereix la sortida A oberta. 

En funcionament de l’associació de veïns es requereix la sortida A oberta. 

En funcionament del AETB es requereixen les sortides B i C obertes. 

En funcionament de la sala polivalent es requereixen les sortides B i C obertes. 

En funcionament de la sala polivalent es requereixen les sortides B i C obertes. 

En funcionament de la sala polivalent i AETB es requereixen les sortides B i C obertes. 

En funcionament de la sala polivalent i alberg es requereixen les sortides B i C obertes. 

En funcionament de la sala polivalent, alberg i AETB es requereixen les sortides A, B i C obertes, per 

complir amb el criteri de bloqueig.  

L’evacuació de la planta segona només es podrà fer per l’escala protegida.  

Les sortides d’emergència per cada sector o ús seran: 

Les sortides del alberg seran les sortides B i C. 

La sortida de l’aula tallers serà la sortida A. 

La sortida de l’associació de veïns serà la sortida A. 

Les sortides del AETB seran les sortides B i C. 

Les sortides de la sala polivalent seran les sortides B i C. També es farà servir la A i està en 

funcionament el AETB i l’alberg simultàniament. 

 

12.7.3 Dimensionament dels mitjans d’evacuació 

Segons el DB SI-3 Evacuación, 4.Dimensionado de los medios de evacuación, quan un recinte , en una 

planta o en l’edifici hagi d’existir mes d’una sortida, la distribució dels ocupants entre elles  a efectes de 

càlculs s’haurà de fer suposant una d’elles inutilitzada sota d’hipòtesi mes desfavorable. 

PORTES I PASSOS

L’amplada de portes i passos d’evacuació serà A>P/200 on: 

P: Nombre total de persones previstes en aquest pas. 

A:Amplada de la porta o pas. 

 

L’amplada de portes i passos generals mínima és de 0.80 mts amb una capacitat de 160 persones. 

Les portes de la sortida A i B hauran d’estar totalment obertes amb el centre en funcionament, tant de dia 

com de nit, ja que les seves manetes no compleixen la norma UNE-EN 179:2003 VC1. Les portes de la 

sortida B tampoc compleixen el sentit d’obertura en el sentit de l’evacuació, per això també, han d’estar 

obertes durant el funcionament del centre. L’antiguitat i pes de les portes fa que no siguin fàcilment 

practicables. 

ESCALES NO PROTEGIDES 

L’amplada d’escala no protegida d’evacuació descendent serà A>P/160 on: 

 P: Nombre total de persones previstes en aquest pas. 

A: Amplada d’escala. 

Per tant, amb una amplada d’escala descendent de 1 mt es pot evacuar fins a 160 persones.  

L’amplada d’escala no protegida d’evacuació ascendent serà A>P/(160-10h) on: 

 P: Nombre total de persones previstes en aquest pas. 

A: Amplada d’escala. 

h: Alçada d’evacuació.  

Per tant, amb una amplada d’escala descendent de 1 mt i alçada d’evacuació de 3,23mts es pot evacuar 

fins a 127 persones.  

L’escala no protegida d’evacuació de la planta primera te una ocupació inferior a la màxima de càlcul. 

(veure plànols) 



   

       

ESCALES PROTEGIDES 

L’escala d’evacuació de la planta segona és protegida. 

L’amplada d’escala protegida d’evacuació serà E<3S+160As on: 

P: Nombre total de persones previstes en aquest pas. 

As:Amplada d’escala en la planta baixa.  

S: Superfície d’escala de on provenen les persones.  

E: Persones assignades a l’escala. 

 

Per tant amb una amplada d’escala de 1.0 mts i una superfície de 10,74m2 per planta, l’evacuació 

màxima de l’escala serà de 224 persones. 

La resistència al foc de l’escala serà R30. La seva sectorització respecta la resta del edifici serà EI-120. 

En la planta de sortida d’edifici no disposa de compartimentació respecta l’escala ascendent de soterrani, 

ja que desembarquen en un sector de risc mínim. Disposarà com a màxim de dos accessos per planta a 

traves de portes EI-60-C5. Des del desembarcament fins a la sortida d’edifici el recorregut serà menor a 

15mts. Disposarà de ventilació per sobre pressió.  

La petjada mínima serà de 28cm i l’alçada del graó serà de 17,5cm com a màxim. Es complirà amb la 

relació 54 cm " 2C + H " 70 cm. No existirà cap tram d’escala que salvi una alçada superior a 2,25mts. 

No existirà cap tram de menys de tres graons. Els replans seran d’un metre de llargada com a mínim.  

En el nostre cas l’escala protegida disposa de dos trams amb menys de tres graons, com que es tracta 

d’un edifici existent es prendran unes mesures alternatives per compensar aquest incompliment que seran 

el reforçament del enllumenat normal i d’emergència en aquestes zones. 

Justificació ventilació escala 

Degut a les dificultats constructives d’obra, per realitzar la ventilació natural de ventilació, ja que la 

façana del edifici es protegida, es realitzarà una ventilació per sobre pressió:  

En cas d’incendi les escales solen ser llocs de trobada de persones que fugen del foc. Per tant interessa 

ventilar aquestes zones d’una forma efectiva. La norma CTE (en la definició d’escala protegida) fa 

referència a aquest tema: 

“CTE SI, annex A Terminologia, definició escala protegida, apartat C: Es permet la ventilació de les 

escales d’evacuació amb un sistema de ventilació diferencial segons norma UNE-EN 12101-6:2006.” 

La sobre pressió s’aconseguirà, per la impulsió mecànica de l’aire dins de la caixa d’escala. El caudal a 

de ser el necessari per assegurar una velocitat de pas d’aire superior o igual a 0,75m/s a traves de la porta 

d’accés al nivell sinistrat, trobant-se les altres portes tancades, segons la norma UNE-EN 12101-6:2006. 

Bases de càlcul: 

Es necessita ventilar una caixa d’escala de dos plantes. Disposarem d’una porta de sortida per planta 

d’una secció de 2 x 0,8 mts. Excepte a la planta baixa que hi ha dues portes d’accés. 

Per tant el caudal necessari serà: 

SECCIÓ PORTA = 2 X 0.8m= 1,6m2 

VELOCITAT DE PAS PORTA= 0,75m/s 

CAUDAL= 3600 X V X S= 3600 X 0,75 X 1,6 = 4320 m3/h 

Aquest caudal s’incrementa un 50% per fuites i resulta un cabal de ventilador de 6480m3/h. 

També es disposa d’un sistema de control amb variador de freqüència i sonda de pressió per no superar 

mai una sobrepressió de 50 Pa. 

S’ha instal·lat un sistema de sobrepressió de la marca Sodeca model 7100 Box 400V trifàsic amb caixa, 

variador de freqüència i sonda de pressió . S’ha instal·lat en el replà d’escala de la planta 2.  

La sonda de pressió s’instal·la entre el recinte de l’escala i el passadís d’accés a l’escala, tenint cura en 

seguir les instruccions del fabricant. 

El conducte d’admissió d’aire on es connectarà el ventilador és de 500mm de diàmetre. 

 

12.7.4 Portes situades en recorreguts d’evacuació 

Segons el DB SI-3 Evacuación, 6. puertas situadas en recorridos de evacuación, el dispositiu del sistema 

de tancament de les portes del recorregut d’evacuació de mes de 50 persones o sortides de planta i 

edifici, o be no actuarà quan hi hagi activitat en les zones a evacuar, o be consistirà en un dispositiu de 

fàcil i rapida obertura des del costat on provingui l’evacuació, sense haver de fer servir una clau i sense 

haver d’actuar sobre mes d’un mecanisme. Quan es tracti d’evacuació de gent majoritàriament 

familiaritzada amb el recinte les manetes o polsadors hauran de complir amb la norma UNE-EN 

179:2003 VC1, sinó s’utilitzaran barres de desplaçament segons UNE EN 1125:2003 VC1. En el nostre 

cas es considera que la majoria de la gent a evacuar no esta familiaritzada amb el recinte per tant les 

portes en els recorreguts d’emergència disposaran de barra antipànic. 

Les portes del recorregut d’evacuació obriran necessariament en sentit de l’evacuació si es superen les 

100 persones de pas. Si hi hagués algun recinte de mes de 50 persones d’ocupació la porta d’aquest 

també hauria d’obrir en sentit de l’evacuació. Aquestes portes poden ser d’eix vertical o automàtiques. 



   

       

Les portes d’obertura automàtica disposaran d’un sistema tal que, en cas de fallada del mecanisme 

d’obertura o del subministrament d’energia, obri la porta e impedeixi que aquesta es tanqui. En absència 

d’aquest mecanisme, s’hauran de situar portes abatibles d’obertura manual al costat. 

Una sortida d’edifici ha de comunicar amb un espai exterior segur. La superfície d’aquest espai ha de ser 

superior a P/2 m2 essent P la ocupació d’evacuació per aquella sortida i a d’estar contingut en el 

semicercle de radi P/1, en el nostre cas es compleix ja que LA SUPERFÍCIE DISPONIBLE ES 

SUPERIOR A LA NECESSÀRIA. Veure plànols. 

Aquest espai tindrà una amplia dissipació tèrmica i de fums i també disposa de   la possibilitat de poder 

ajudar als ocupants que abandonen l’edifici. 

12.7.5 Senyalització dels recorreguts d’evacuació 

Segons el DB SI-3 Evacuación, 7. Señalización de los medios de evacuación s’utilitzaran senyals de 

sortida d’us habitual o d’emergència segons norma UNE 23034:1988 i segons els següents criteris: 

 

! Les sortides de recinte es senyalitzaran amb el ròtol “SORTIDA” amb recintes de mes de 50 

m2. 

! La sortida exclusivament d’emergència es senyalitzarà amb el ròtol”SORTIDA 

D’EMERGÈNCIA” 

! Si existeix una sortida que no es d’emergència però pot confondre’s amb una d’emergència 

es senyalitzarà amb un ròtol “SENSE SORTIDA” 

! S’instal·laran senyals indicatives de direcció de recorreguts d’evacuació, visibles des de tot 

origen d’evacuació que no es vegi directament la sortida o el seu rètol. 

! S’instal·laran senyals indicatives de direcció de recorreguts, davant de tota sortida d’un 

recinte amb ocupació major a 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

! S’instal·laran senyals indicatives de direcció de recorreguts, en les bifurcacions. 

! Els lavabos generals de planta per a us públic 

! Les senyals de seguretat 

! Quadres de distribució 

 

S’instal·laran a una alçada superior a 2 mts i com a mínim en els següents llocs: 

! Portes de sortida. 

! Sobre un equip de seguretat 

! Portes existents en recorreguts de seguretat 

! Canvis de nivells 

! Canvis de direcció o interseccions de passadissos 

 

    En les vies d’evacuació de menys de 2 mts d’ample la luminància serà 1 lux, en els equips de seguretat i 

quadres 5 lux. La relació entre luminància màxima i mínima no pot ser major que 40:1. Per als càlculs no 

s’ha considerat el factor de reflexió de parets i terres. El valor mínim d’índex de rendiment cromàtic Ra 

de les llampares serà de 40. 

 

La mesura dels ròtols dependrà de la distancia d’observació: 

! 10 mts 210x210 mm 

! 20 mts 420x420 mm 

! 30 mts 594x594 mm 

12.8 Compliment del Decret 241/1994 sobre protecció complementaria contra   incendis. 

Aquest decret esta molt relacionat amb el DB SI 5 Intervencion de los bomberos del nou CTE. 

Requisits: 

! Vial d’accés d’amplada útil lliure superior a 6 mts. 

! Pendent vial inferior al 15%. 

! Les façanes son accessibles als bombers i disposen d’obertures. 

! Nivell de risc intrínsec de l’activitat baix 113 Mcal/m2. 

En el nostre cas l’edifici no te una alçada d’evacuació superior a 90mts i per tant no li és exigible un 

espai de maniobra. 

El vial d’aproximació disposarà d’una amplada mínima de 3,5mts i una alçada lliure de 4,5mts, amb una 

capacitat portant de 20KN/m2.  
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MEMÒRIA TÈCNICA 

1    INTRODUCCIÓ 

Degut a que l’accés de la Sala Polivalent a l’escala protegida B, a nivell de planta baixa, no disposa de 

vestíbul previ s’adopten unes mesures prestacionals per augmentar les condicions de seguretat de 

l’evacuació de l’Alberg del antic Poble de Sant Pere. 

Cal tenir present que l’edifici correspon a la fitxa P-10 del catàleg d’edificis d’interès històric artístic del 

Terme de Terrassa, i l’àmbit de protecció és: 

 A l’exterior: Volum general edificat, façana al carrer: formalització i ornamentació, coberta: forma 

i materials i el pati exterior. 

 A l’interior: Estructura funcional del vestíbul accés de planta baixa i escala principal del cos en 

xamfrà. 

També cal tenir present que l’edifici està construït en el moment de redactar aquest projecte de prevenció 

i seguretat en matèria d’incendis. Això provoca una dificultat afegida en el disseny i compliment 

normatiu de les sortides de planta i recorreguts d’evacuació. 

Degut aquesta protecció patrimonial i a les reduïdes dimensions de la sala polivalent i la sala de 

l’associació de veïns resulta molt difícil encabir un vestíbul previ en dites sales. 

Per això s’adopta com a mesura prestacional que millora i augmenta la seguretat en l’evacuació del 

edifici, transformar l’escala A, en una escala protegida. Normativament i segons característiques del 

edifici, només es requereix una escala protegida per l’evacuació del edifici.  

 

2 PETICIONARI 

2.1 Dades del peticionari 

L’Ajuntament de Terrassa encarrega la redacció del present Annex de projecte d’incendis de les 

instal·lacions de l’Antic Ajuntament de Sant Pere de Terrassa. 

2.2 Autor del annex 

L’autor del annex es Josep Planas Penalva Enginyer Tècnic Industrial col·legiat numero 19601 del 

CETIB. Telèfon 620345162. Domicili professional C/Bell Racó nº4 de Matadepera 08230 (BCN). 

josepplanas@ebcn.cat  

 

3 EMPLAÇAMENT 



   

       

L’emplaçament a on s’ubica l’activitat és a l’antic Ajuntament de Sant Pere en el carrer Major de Sant 

Pere nº20 xamfrà carrer Alcalde Parellada nº2 i 4, 08222. Les coordenades UTM del centre del edifici 

són: 

X: 418.168 

Y: 4.602.240 

La referència cadastral és: 

8223212DG1082B 

 

4  DESCRIPCIÓ DE L’ESCALA “A” COM A PROTEGIDA 

Tal i com s’ha indicat es reformarà parcialment l’escala A, per tal de que tingui la consideració d’escala 

protegida. Per això es complirà: 

 L’amplada d’escala protegida d’evacuació serà E<3S+160As on: 

P: Nombre total de persones previstes en aquest pas. 

As:Amplada d’escala en la planta baixa.  

S: Superfície d’escala de on provenen les persones.  

E: Persones assignades a l’escala. 

 

Per tant amb una amplada d’escala de 1.0 mts i una superfície de 10,74m2 per planta, l’evacuació 

màxima de l’escala serà de 224 persones, molt superior a la real de 52 persones i 61 persones en cas 

de bloqueig. 

 La resistència al foc de l’escala serà R30. La seva sectorització respecta la resta del edifici serà EI-

120.   

 Disposarà com a màxim de dos accessos per planta a traves de portes EI-60-C5 i des d’espais de 

circulació comú i sense ocupació pròpia. Des del desembarcament fins a la sortida d’edifici el 

recorregut serà menor a 15mts.  

 Disposarà de ventilació natural, 1m2 per planta a traves de finestra practicable en planta P1 i P2, a 

nivell de planta baixa la ventilació es a traves de la porta del carrer.  

 No existirà cap tram d’escala que salvi una alçada superior a 2,25mts. No existirà cap tram de 

menys de tres graons. Els replans seran d’un metre de llargada com a mínim.  

 Les finestres de ventilació hauran de respectar la sectorització exterior. En concret, el sostre de la 

sala anomenada accés a l’Alberg en la zona del ascensor haurà de disposar d’un sostre resistent 

EI-60 en una franja de 2.5mts des de la finestra la finestra de la planta primera  

 

5  JUSTIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ DE L’ESCALA “B” (CARRER ALCALDE 

PARELLADA) 

 

Justificació ventilació escala 

Degut a les dificultats constructives d’obra, per realitzar la ventilació natural de l’escala, ja que la façana 

del edifici és protegida, es realitzarà una ventilació per sobre pressió. 

En cas d’incendi les escales solen ser llocs de trobada de persones que fugen del foc. Per tant interessa 

ventilar aquestes zones d’una forma efectiva. La norma CTE (en la definició d’escala protegida) fa 

referència a aquest tema: 

“CTE SI, annex A Terminologia, definició escala protegida, apartat C: Es permet la ventilació de les 

escales d’evacuació amb un sistema de ventilació diferencial segons norma UNE-EN 12101-6:2006.” 

La sobre pressió s’aconseguirà, per la impulsió mecànica de l’aire dins de la caixa d’escala. El caudal a 

de ser el necessari per assegurar una velocitat de pas d’aire superior o igual a 0,75m/s a traves de la porta 

d’accés al nivell sinistrat i a la de la porta de sortida, trobant-se les altres portes tancades, segons la 

norma UNE-EN 12101-6:2006. Segons aquesta normativa el sistema de sobrepressió es classificaria com 

del tipus D, ja que els usuaris poden ser persones dormint. Amb aquest criteri hauríem d’impulsar un 

cabal d’ aproximadament  10.000m3/h. Aquest cabal no es pot impulsar des de planta baixa, ja que com 

a edifici protegit no puc fer cap obertura a façana. Per això l’aire es captarà des del badalot de la coberta 

a mes de tres metres de la línea de la façana. Per les petites dimensions de l’escala a nivell de planta 

segona, fa molt difícil i potser molest per l’evacuació, impulsar aquest nivell de cabal. Per això i sabent 

que tenim com a mesura prestacional un altre escala protegida (que normativament no és exigible), 

s’opta per fer un càlcul de sobrepressió d’escala, com si es tractes d’un edifici tipus C (cas general de la 

majoria de’edificis). No requerim de ventilador de reserva ja que disposem de dues escales d’evacuació. 

Impulsem des d’un sol punt ja que no superem les tres plantes o els 11 mts d’alçada. No disposem de 

doble subministrament de corrent elèctrica ja que l’edifici no supera l’ocupació de 300 persones. 

Bases de càlcul 

Situació porta tancada: 

Cabal (m3/s)=1.15*1.5*0.83A*p1/2             p1/2 = 7.07 



   

       

On A és l’àrea d’obertura de les portes i finestres.  

0.01m2 per portes simples que obren cap a dins de l’escala. 

0.02m2 per portes simples que obren cap a fora de l’escala. 

0.03m2 per portes dobles. 

0.06m2 per a ascensors. 

On p és la pressió diferencial entre l’escala i el recinte. Normativament són 50Pa 

En el nostre cas tenim una porta doble a planta baixa, 2 portes simples que obren cap a fora de l’escala 

en planta baixa, 1 porta simple que obre cap a fora de l’escala a planta soterrani, 1 porta simple que obre 

cap a dins de l’escala a nivell de planta primera i 1 porta simple que obre cap a dins de l’escala a nivell 

de planta segona. En total són 0.11m2 d’obertura per on s’escaparà l’aire. 

Amb aquestes dades el resultat és un cabal en situació de porta tancada de 1.11m3/s (4.006m3/h). 

 

Situació porta oberta: 

Disposarem d’una porta de sortida a planta d’una secció de 2 x 0,8 mts. Excepte a la planta baixa que hi 

ha dues portes d’accés. 

Per tant el caudal necessari serà: 

Secció porta = 2 X 0.8m= 1,6m2 

Velocitat porta de pas = 0,75m/s 

Cabal (m3/s) = 3600 * vel(m/s)* S = 3600 * 0,75 * 1,6 = 4.320 m3/h 

Aquest caudal s’incrementa un 15% per fuites dels conductes i resulta un cabal de 4.968m3/h. 

Cabal de fuita amb portes obertes es calcularà per la pressió existent a l’escala amb porta oberta que és 

de 10 Pa. 

Cabal (m3/s)=1.15*1.5*0.83A*p1/2                  p1/2 = 3.16 

Amb aquestes dades el cabal de fuita amb porta oberta és de 1790 m3/h. 

 

El cabal total necessari a impulsar és de 6.758m3/h. (1.877 l/s) 

 

També s’ha de disposar d’un sistema de control amb variador de freqüència i sonda de pressió per no 

superar mai, una sobrepressió de 50 Pa. 

S’ha instal·lat un sistema de sobrepressió de la marca Sodeca model 7800 Box 400V trifàsic amb caixa, 

variador de freqüència i sonda de pressió . S’ha instal·lat en el replà d’escala de la planta 2.  

La sonda de pressió s’instal·la entre el recinte de l’escala i el passadís d’accés a l’escala, tenint cura en 

seguir les instruccions del fabricant. 

El conducte d’admissió d’aire on es connectarà el ventilador és de 500mm de diàmetre (1.962cm2 i 

velocitat 9,5m/s). Vel (m/s) = (10/S)*l/s 

6 COLUMNES DE FOSA 

Existeixen dues columnes de fosa, en la planta baixa, que s’hauran de protegir amb pintura intumescent 

amb el gruix necessari en funció de la seva massivitat i per una temperatura critica de 350º i una 

resistència exigida de R90. Les bigues metàl·liques que descansen en aquest pilars de fosa s’hauran de 

tractar per augmentar la seva resistència al foc fins a 90 minuts. 
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