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4. Resum 

L’objectiu d’aquest treball de fi de grau és elaborar un projecte tècnic complet 

d’un habitatge unifamiliar. A aquesta memòria s’explica el procés seguit en 

l’elaboració del projecte, és a dir, es detalla com s’han dimensionat totes les 

instal·lacions, així com els aspectes tècnics i reglamentaris, el disseny i els 

càlculs efectuats. L’immoble està situat al municipi d’Andratx i té 1552.40 m2 de 

parcel·la i 506.92 m2 construïts. Aquest consta de tres plantes amb ascensor 

(estudi annex i garatge, planta pis superior i planta pis inferior). La planta pis 

inferior està formada per un saló de doble altura, un menjador, una saleta d’estar, 

una cuina, una habitació de servici, un despatx i dos quartos de bany. La planta 

pis superior està formada per tres habitacions, una d’elles amb vestidor, i tres 

quartos de bany. A més, al terrat s’han situat plaques solars per a la producció 

d’energia. A la part exterior de l’habitatge hi ha dues piscines de cloració salina, 

una de les quals és desbordant i una zona de jardí. Les instal·lacions que es 

descriuen a aquesta memòria són domòtica, baixa tensió, telecomunicacions i 

audiovisuals, piscina, calefacció per sòl radiant i aire condicionat. No obstant, el 

projecte complet també inclou les instal·lacions de producció d’aigua calenta 

sanitària, fontaneria, reg, ventilació, sanejament, recollida d’aigües pluvials i 

emmagatzemament de productes petrolífers. El projecte està compost pels 

plànols unifilars i arquitectònics fets amb AutoCAD de totes les instal·lacions 

esmentades anteriorment, la memòria de projecte, el pressupost i l’estat 

d’amidaments fets amb Presto, així com el plec de condicions i l’estudi de 

seguretat i salut. El resultat és un projecte d’instal·lacions complet d’un habitatge 

unifamiliar real, que compleix tots els requisits legals i visat pel Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Balears amb pressupost 359153,75€ i termini 

d’instal·lació de 3 mesos. Finalment, el projecte també s’utilitzarà com a material 

docent de l’assignatura de Projectes Industrials. 
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5. Introducció 

Durant el grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica s’han assolit molts 

coneixements que es poden aplicar a l’hora de realitzar un projecte 

d’instal·lacions. No obstant, s’ha hagut de fer una gran feina d’investigació ja que 

aquests conceptes normalment s’han adquirit d’una manera teòrica que no ha 

estat suficient per dur a la pràctica aquest tipus de projecte. 

S’ha elegit aquesta feina com a Treball de Fi de Grau perquè la realització de 

projectes d’instal·lacions és una de les principals competències d’un enginyer 

industrial. Aquest projecte s’ha realitzat com a formació de l’alumne i, com que 

es tracta d’un projecte real, s’ha comptat amb el suport i assessorament d’un 

despatx d’enginyers i arquitectes, podent conèixer així el món laboral. 

Una de les principals dificultats que s’ha hagut de solucionar ha estat 

dimensionar totes les instal·lacions necessàries per a garantir la comoditat i 

eficiència a un habitatge unifamiliar complint la normativa vigent. Primer s’ha 

presentat una proposta al client final que, desprès de vàries modificacions, s’ha 

aprovat i es durà a terme en Setembre de 2018. 

Es tracta d’un projecte complet de gran envergadura pel que s’han necessitat 

dues persones per a la seva elaboració. A més, aquest treball s’utilitzarà com a 

material docent per a l’assignatura de Projectes Industrials, pel que servirà de 

guia per als alumnes del grau d’enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, 

així com per a futurs projectistes. 
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6.Desenvolupament 

6.1. Recerca d’informació  

Primerament, per a la realització d’aquest treball s’ha hagut de fer una recerca 

d’informació. Com que es tracta d’un projecte real, s’ha hagut de tenir en compte 

tota la normativa vigent, que és la que es detalla a continuació: 

• REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió): Reglament que 

estableix les característiques que ha de tenir una instal·lació de baixa 

tensió per tal de garantir la seguretat de les persones, assegurar el normal 

funcionament de la instal·lació i contribuir a l’eficiència energètica. 

• CTE (Codi Tècnic d’Edificació): Reglament que especifica les 

característiques bàsiques que han de complir tots els edificis en àmbits de 

seguretat i habitabilitat. 

• RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis) : Reglament que 

regula les condicions que han de complir les instal·lacions de calefacció, 

climatització i aigua calenta sanitària dels edificis pera assegurar 

l’eficiència energètica i higiene. 

• Reglament de Instal·lacions Petrolíferes: Reglament que estableix la 

normativa tècnica referent a refineries de petroli i parcs 

d’emmagatzemament, utilització de productes petrolífers per a calefacció 

i altres usos no industrials, així com l’emmagatzemament de petrolis 

pesats i lleugers. 

A continuació es detalla la informació obtinguda sobre les instal·lacions que es 

detallen a aquest projecte. 
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• Instal·lació domòtica 

Un sistema domòtic és aquell capaç de prendre dades del medi a partir 

de sensors i, bastant-se en aquesta informació, emetre ordres als 

diferents actuadors.  

Els sistemes domòtics es poden comunicar de dues maneres: 

-Inalàmbric: Les dades i ordres es transmeten per radiofreqüència. El 

principal avantatge d’aquest sistema és que no és necessària una obra i 

són fàcils i ràpids d’instal·lar.  

-Per cable: Tots els elements de la instal·lació estan connectats entre si 

per cable. Es tracta d’una instal·lació més segura que una instal·lació 

inalàmbrica, ja que els senyals no es poden interferir entre si. Els 

principals sistemes domòtics per cable són cable BUS (KNX) i cable PLC 

(X10).  

El protocol que s’ha utilitzat per a la instal·lació domòtica és el bus KNX ja 

que és un protocol estàndard que suporta tots els medis de comunicació: 

TP (Twisted Pair), PL (Power Line), RF (Radio Frequency) i 

IP/Ethernet/WLAN. Està basat en un sistema descentralitzat en el que tots 

els dispositius tenen el seu microcontrolador i  es connecten al mateix bus 

de dades. 

Les diferents topologies que existeixen per a connectar els dispositius al 

bus són arbre (Figura 1), estrella (Figura 2) o línia (Figura 3), dividint la 

instal·lació en: 

-Línies: Unitat mínima de la instal·lació en la que es poden connectar fins 

a 64 elements. 

-Àrees: Es poden acoblar fins a 15 línies en la línia principal, constituint 

així un àrea amb un màxim de 960 elements. 

-Sistema: Unitat més gran d’una instal·lació domòtica. Pot estar format 

com a màxim per 15 àrees, essent així 14.400 el nombre màxim de 

dispositius per instal·lació. 
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Figura 1. Topologia d’arbre en una instal·lació KNX 

 

Figura 2. Topologia d’estrella en una instal·lació KNX 

 

Figura 3. Topologia de línia en una instal·lació KNX 
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A una xarxa KNX es poden trobar els següents elements: 

-Sensors: Dispositius que monitoritzen el sistema captant la informació 

que es transmet a aquest com el grau lluminositat, temperatura, detecció 

de moviment... 

-Actuadors: Dispositius que reben i executen ordres. 

-Mòduls d’alimentació de la xarxa: Aparells que proporcionen una tensió 

d’alimentació a cada línia per al seu correcte funcionament. 

-Acobladors de línia: Per a interconnectar diferents segments de la 

instal·lació entre si. 

 

• Instal·lació de baixa tensió 

Les instal·lacions de baixa tensió són aquelles que distribueixen o 

generen energia per al consum propi amb un màxim de 1000V en corrent 

alterna i 1500V en corrent continua. 

Els elements que formen una instal·lació de baixa tensió són: 

-Escomesa: Part de la instal·lació elèctrica propietat de la companyia 

subministradora de l’energia elèctrica. Es troba entre la xarxa de 

distribució pública i la capsa general de protecció de l’habitatge. 

-Capsa general de protecció (CGP): Caixa que conté els elements de 

protecció de les línies generals d’alimentació. 

-Línia general d’alimentació: Línia que enllaça la capsa de protecció de la 

instal·lació amb la centralització de comptadors. 

-Comptadors: Aparells de mesura de l’energia elèctrica consumida per 

una instal·lació. 

-Derivacions individuals: Línies que enllacen el comptador amb el quadre 

de protecció general.  

-Quadre de protecció: Conjunt d’aparells de protecció de les instal·lacions 

i les persones. Normalment està format per un interruptor general, 

interruptors diferencials i interruptors automàtics (magnetotèrmics) per a 

cada circuit de la instal·lació. 
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-Receptors: Equips que reben l’ energia i la utilitzen per al seu correcte 

funcionament. Un exemple de receptor és una toma de corrent.  

Els conductors elèctrics s’instal·len dins de les canalitzacions elèctriques. 

Aquestes serveixen per a protegir els conductors i que no es facin malbé. 

Les canalitzacions elèctriques es poden trobar empotrades, sobre 

superfícies, al aire lliure, a zones vibratòries o humides o a llocs soterranis. 

Normalment estan fabricades de PVC, polietilè, acer, ferro o alumini. 

Per a protegir els equips i la instal·lació de qualsevol fallada s’instal·len 

els sistemes de protecció i la posada a terra. La posada a terra aïlla la part 

de la instal·lació on s’ha produït la fallada per tal de reduir al mínim l’efecte 

d’aquesta.  

 

Per últim, cal definir els conceptes de potència instal·lada, potència 

màxima admissible, potència de càlcul i potència contractada: 

-Potència instal·lada: Suma de totes les potències nominals de la 

instal·lació. 

-Potència màxima admissible: Potència màxima per la qual ha estat 

dissenyada la instal·lació. Aquesta potència màxima està limitada per 

l’interruptor general de la instal·lació. 

-Potència simultània: Potència utilitzada per a realitzar els càlculs de la 

instal·lació elèctrica. Aquesta potència és el producte del coeficient de 

simultaneïtat (segons REBT) per la potència instal·lada de càlcul i es 

correspon a la màxima potència que el dissenyador considera que es 

necessitarà a un moment donat. 

-Potència contractada: Potència que es desitja contractar per a suplir les 

necessitats elèctriques i ve definida per l’empresa subministradora.  

En els habitatges comuns hi ha dos nivells d’electrificació: electrificació 

bàsica (Figura 4) i elevada (Figura 5), que tenen els següents esquemes: 
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Figura 4. Esquema d’una instal·lació de baixa tensió d’electrificació bàsica 

 

 

Figura 5. Esquema d’una instal·lació de baixa tensió d’electrificació elevada 
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• Instal·lació de telecomunicacions 

Les instal·lacions de telecomunicacions són les necessàries per a captar, 

adaptar i distribuir senyals que provenen de l’espai  cap als locals. Dins 

les telecomunicacions hi ha dos tipus de serveis: 

-Captació i distribució de senyals radioelèctriques: Formen part la 

Televisió Digital Terrestre (TDT), Difusió d’Àudio Digital (DAB), satèl·lit i 

Freqüència Modulada (FM). 

-Serveis de connexió de banda ampla: Formen part la Línia d’Abonat 

Digital Asimètrica (ADSL), cable coaxial i fibra òptica. 

Les instal·lacions de telecomunicacions als habitatges normalment estan 

formades per: 

-Televisió Digital Terrestre (TDT): Senyal que s’aconsegueix mitjançant 

antenes UHF (Ultra High Frequency)  a partir de la digitalització de la xarxa 

que antigament donava cobertura a la televisió analògica convencionals. 

L’estàndard emprat a Espanya per a la transmissió de TDT és el DVB-T 

(Digital Video Broadcasting – Terrestrial). Aquest senyal és amplificat pels 

equips de capçalera i enviada generalment a través de cable coaxial de 

75 Ω a les diferents tomes. 

-Televisió per satèl·lit: Senyal que s’aconsegueix instal·lant una antena 

parabòlica enfocada al satèl·lit del qual es vol obtenir l’emissió. Aquests 

senyals que provenen de l’espai exterior reboten a la superfície de 

l’antena, que té forma de paraboloide, aconseguint que tot el senyal rebut 

es concentri en el focus del paraboloide. En aquest punt s’instal·la  un 

LNB (Low Noise Block) que converteix el senyal concentrat en un senyal 

elèctric que, posteriorment serà amplificat i distribuït a les diferents tomes. 

L’estàndard emprat a Espanya per a la transmissió de televisió per satèl·lit 

és el DVB-S i DVB-S2 (Digital Video Broadcasting – Satellite). 

A la Figura 6 es pot veure un esquema de la instal·lació d’una antena de 

TDT i una altra de satèl·lit mitjançant un multiswitch, que permet rebre 

totes les bandes i polaritats del satèl·lit. Això permet l’accés a tots els 

canals. 
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Figura 6. Esquema d’una instal·lació de TDT i satèl·lit amb un multiswitch 

-Serveis de telefonia i de banda ample (Figures 7 i 8): Aquests serveis 

engloben telefonia per cable, Internet, fibra òptica, operadors de televisió 

i qualsevol altre servei que es distribueixi a través de la xarxa pública 

terrestre de comunicacions. Actualment, tots aquests serveis es 

distribueixen mitjançant cables de fibra òptica. La fibra òptica permet 

enviar dades a una gran distància i amb una velocitat molt superior a un 

cable convencional. El cable de fibra òptica està format per dos filaments: 

l’emissor i el receptor, i cada filament està format per una font de llum 

(LED o làser), el medi transmissor (fibra òptica) i el detector de llum 

(fotodíode). 

 A aquells llocs on la fibra òptica no arriba només haurà accés a la 

telefonia i a Internet de baixa velocitat, ja que la instal·lació s’haurà de fer 

amb fil de coure.  

 

Figura 7. Esquema d’una instal·lació d’accés als serveis de comunicacions terrestres per coure 
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Figura 8. Esquema d’una instal·lació d’accés als serveis de comunicacions terrestres per fibra òptica 

 

 

• Piscina per cloració salina 

El mètode de cloració salina és un sistema desinfectant que consisteix en 

afegir una certa quantitat de clorur sòdic (NaCl) a l’aigua de la piscina. Per 

a aconseguir clor a partir d’aquesta aigua salda es fa servir un aparell de 

cloració, que permet dur a terme una electròlisis. La electròlisis es un 

procés mitjançant el qual, a partir de corrent continua, s’aconsegueixen 

separar els diferents elements d’un compost per a formar-ne un altre 

diferent. 

El procés que es segueix és el següent: Quan l’aigua salada de la piscina 

passa pel clorador es transforma en hipoclorit sòdic (NaCl) que, dissolt en 

aigua, és un potent desinfectant. A més, es genera clor lliure (Cl2), que es 

tornarà a convertir en sal. 

Aquest és un procés cíclic, pel que només fa falta afegir sal la primera 

vegada que s’omple la piscina o si s’afegeix una gran quantitat d’aigua. 

Els elements necessaris per a una instal·lació d’una piscina per cloració 

salina són els següents: 

-Bomba: Element que, mitjançant un motor elèctric, aspira l’aigua de la 

piscina i la impulsa cap al filtre. 

-Filtre: Dispositiu que reten les partícules d’una certa grandària. 

-Regulador: El regulador rep el nivell el PH de l’aigua i dona l’ordre 

d’injectar àcid al dosificador si és necessari. 

-Sondes de PH i clor: Mesuren el PH i clor i envien aquests valors al 

regulador. 
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-Dosificador d’àcid clorhídric: Injecta àcid clorhídric quan rep l’ordre del 

regulador. 

La primera vegada que s’omple una piscina, quan s’afegeix molta 

quantitat d’aigua o quan ha passat temps sense el sistema de filtració en 

funcionament, la regulació del PH es fa mitjançant l’adició de sal marina 

tractada o líquids especials per a aquesta funció. La mesura del PH es 

pren directament de l’aigua de la piscina mitjançant un PHmeter manual, 

paper de tornassol o qualsevol medidor manual de PH. 

A la Figura 9 es mostra un esquema d’una piscina per cloració salina: 

 

Figura 9. Esquema d’una piscina per cloració salina 

 

• Calefacció per sòl radiant 

La calefacció per sòl radiant és un sistema que consisteix en transmetre 

calor al sòl per transmissió i, d’aquest a l’aire per convecció. Hi ha dos 

sistemes de calefacció per sòl radiant: 

-Fil o malla radiant: Consisteix en encalentir el sòl mitjançant un conductor 

o una malla elèctrica situada davall d’aquest. La font d’energia és 

l’electricitat. L’inconvenient principal d’aquest sistema és l’elevat consum 

elèctric en front de la facilitat i economia de la instal·lació. 
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-Aigua: Consisteix en la instal·lació de canonades davall del sòl per les 

quals circula aigua calenta. Les fonts d’energia poden ser tant una caldera, 

com bombes de calor i en ambdós casos, aquests generadors poden estar 

suportats per energia solar. Un dels principals avantatges d’aquest 

sistema està en l’eficiència energètica, ja que les pèrdues de calor són 

menors i no es necessita que l’aigua estigui a una temperatura molt 

elevada. Pel contrari, aquestes instal·lacions resulten més cares, més 

dificultoses i amb un manteniment molt més extens que les anteriors. 

Els sistemes de calefacció per sòl radiant mitjançant aigua consten d’un 

equip generador d’aigua calenta per calefacció i un o varis col·lectors 

d’impulsió i de retorn als quals es connecten els circuits que transmeten 

la calor al sòl. 

Els elements que formen una instal·lació de calefacció per sòl radiant són 

els següents: 

-Generador d’aigua calenta per a calefacció: Normalment es tracta d’una 

caldera que s’encarrega d’encalentir l’aigua per a totes les instal·lacions 

de l’habitatge. 

-Canonades: Element principal d’un sistema de calefacció per sòl radiant, 

la funció de les quals és conduir l’aigua calenta generada per la caldera 

fins als diferents circuits, transmetent així el calor al paviment. Les 

canonades s’instal·len formant serpentins i sempre surten i tornen a un 

col·lector.  

-Panell aïllant: Material d’aïllament sobre el que van col·locades les 

canonades per a aconseguir aïllament tèrmic i acústic. 

-Col·lectors d’anada i retorn: Conjunt d’accessoris que distribueixen 

l’aigua calenta que es rep de la caldera a cada un dels circuits. El sistema 

de col·lectors permet la regulació independent de les temperatures de 

cada una de les habitacions de l’habitatge en funció de les seves 

respectives capacitats calorífiques. 

-Circulador d’aigua: Bomba encarregada de garantir la velocitat 

necessària de l’aigua pels circuits que composen la instal·lació. 

A la Figura 10 es pot veure un exemple d’una instal·lació de sòl radiant: 
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Figura 10. Exemple d’una instal·lació de sòl radiant 

 

En quant a les canonades, es poden instal·lar formant tres tipus diferents 

de serpentins: 

-Greca simple (Figura 11): Adequat per a canonades molt flexibles a la 

majoria d’ habitatges. La diferència de temperatures d’entrada i sortida ha 

de ser més petita de 5ºC. 

 

Figura 11. Configuració de greca simple 

-Greca doble (Figura 12): Adequat per a canonades molt flexibles a la 

majoria d’ habitatges. La diferència de temperatures d’entrada i sortida ha 

de ser més petita de 10ºC. 

 

Figura 12. Configuració de greca doble 
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-Espiral (Figura 13): Adequat per a canonades menys flexibles a locals 

grans i/o amb gran quantitat demanda de calor. 

 

Figura 13. Configuració d’espiral 

• Aire condicionat  

Els sistemes d’aire condicionat permeten crear el clima desitjat dins un 

recinte tancat. Segons les necessitats, els sistemes d’aire condicionat 

poden generar fred o calor. En el cas d’aquest projecte, l’aire condicionat 

generarà fred i calor i és redundant amb la instal·lació de calefacció per 

sòl radiant. 

Segons el RITE tots els locals han d’estar ventilats. La quantitat d’aire de 

ventilació depèn de l’activitat que es dugui a terme dins el local i, per a 

ventilar, s’ha d’extreure la mateixa quantitat d’aire que s’introdueix en el 

local. L’aire que s’extreu és rebutjat. 

Els locals es climatitzen mitjançant la impulsió d’aire tractat tèrmicament, 

previ filtrat de partícules, al seu interior. Com que s’impulsa aire dins el 

local, és necessari extreure la mateixa quantitat d’aire. Si aquest aire és 

apte per a retornar al local es torna a tractar tèrmicament, essent impulsat 

dins el local. 

Si la instal·lació té mes de 70 kW, el RITE obliga a fer recuperació de 

calor, és a dir, reutilitzar l’energia que s’extreu del local. Si el cabal de l’aire 

de ventilació és major de 0.5m3/s s’han d’instal·lar recuperadors de calor 

entàlpics  o sistemes similars per tal de recuperar l’energia de l’aire de 

rebuig.  
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Les instal·lacions d’aire condicionat es poden dividir en quatre tipus: 

-Tot aire: Unitats compactes o modulars, les quals agafen aire directament 

de l’exterior i l’impulsen a l’interior del local a climatitzar. L’aire és impulsat 

mitjançant conductes a través de reixetes o difusors. El mateix cabal d’aire 

que s’impulsa és extret mitjançant el conducte de retorn, que condueix 

l’aire a la unitat exterior. Si aquest aire de retorn és apte per ser impulsat 

novament al local, part d’aquest caudal és tractat novament per la unitat 

exterior i la resta és rebutjat. 

-Aire-aigua: Són sistemes de climatització dividits en una o vàries unitats 

exteriors i una o vàries unitats interiors. La unitat exterior refreda o 

encalenteix aigua, depenent de si el local es vol refrigerar o encalentir. 

Aquest aigua és conduïda mitjançant canonades a les unitats interiors de 

climatització que, mitjançant un bescanviador de calor transmeten 

l’energia a l’aire, el qual és impulsat al local, bé directament o a través de 

conductes.  El compressor de la unitat exterior és refrigerat mitjançant aire. 

-Tot aigua: El funcionament és igual que el dels sistemes aire-aigua amb 

la diferència de que la unitat exterior és refrigerada amb aigua. Aquest fet 

dona la possibilitat d’emprar l’energia d’aquesta aigua pels sistemes de 

climatització o altres sistemes, com per exemple la producció d’aigua 

calenta sanitària. Una altra avantatge d’aquest sistema és que les unitats 

exteriors es poden instal·lar dins locals que no necessiten grans caudals 

d’aire, al contrari que les anteriors. Com a desavantatge, el preu 

d’aquestes màquines sòl ser més elevat. 
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-Fluids refrigerants (VRF o VRV): Funcionen igual que els sistemes aire-

aigua però l’aigua és substituïda per un fluid refrigerant, amb el que 

s’aconsegueixen sistemes més compactes i amb dimensions de 

canonades més petites. La unitat interior i la unitat exterior estan 

connectades mitjançant dues canonades, una de líquid i una de gas. El 

principi de funcionament en refrigeració és que, a la unitat exterior, un 

compressor comprimeix el gas fins liquar-lo. Aquest líquid és conduit 

mitjançant la canonada de líquid fins la unitat interior, en la que es 

produeix una expansió lliure de Joule que el converteix en gas, amb la 

consegüent pèrdua d’energia tèrmica. Aquest gas fred, mitjançant un 

bescanviador de calor, absorbeix el calor de l’interior del local. Aquest gas 

és retornat a la unitat exterior a través de la canonada de gas, on torna a 

començar el procés. Si en aquests equips s’instal·la una vàlvula entre 

altres elements que sigui capaç d’invertir aquest cicle, el sistema serà 

capaç de produir també calor. En aquest tipus d’instal·lacions es pot 

utilitzar un sistema descentralitzat, amb petites unitats autònomes i 

independents, o un sistema centralitzat amb una xarxa de distribució del 

fluid frigorífic.  

Per millorar l’eficiència d’aquests sistemes es van introduir dins el mercat 

els sistemes VRV de caudal variable que transporten la quantitat justa de 

líquid o gas necessari per tal de que el rendiment del sistema sigui el 

màxim. 

6.2. Elaboració dels càlculs i dimensionament 

• Instal·lació domòtica 

En el cas d’aquest projecte s’ha elegit la marca Zennio per als elements 

domòtics ja que és una marca espanyola amb la que ja s’havia treballat 

prèviament. Els elements del que disposa la instal·lació domòtica són els 

següents: 
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-Pantalla Z41 LITE (Figura 14): Panell tàctil capacitiu amb un display de 

4.1” que permet la comunicació amb la resta d’elements domòtics.

 

Figura 14. Pantalla Z41 LITE 

-Pantalla Z41 PRO (Figura 15): Panell tàctil capacitiu amb un port IP per 

al control remot des d’un smartphone o tablet. 

 

Figura 15. Pantalla Z41 PRO 

-Controlador Táctil Roll-ZAS (Figura 16): Controlador d’estàncies amb 

receptor d’infrarojos per a controlar diverses funcionalitats a distància. 

També disposa d’una sensor de temperatura, així com de dues entrades 

analògic-digitals que permeten la connexió de sondes de temperatures 

addicionals, detectors de moviments o interruptors/sensors. 
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Figura 16. Controlador tàctil Roll-ZAS 

-Polsadors Square TMD (Figura 17): Polsador tàctil capacitiu d’un, dos, 

quatre o sis botons que permet definir la funcionalitat de cada un. A més, 

inclou un sensor de temperatura integrat i dues entrades analògic-digital. 

 

Figura 17. Polsador Square TMD de dos botons 

-Presentia C: Detector de presència amb sensor de lluminositat per a 

instal·lació en sòtil. La configuració mestre-esclau permet utilitzar varis 

detectors per a grans espais. 

- Sonda Epoxi: Sonda de temperatura amb un rang de -30ºC fins a 90ºC. 

- MAXinBOX SHUTTER 8CH: Actuador de persianes de vuit canals. Inclou 

un mòdul de 20 funcions lògiques i permet el control manual de les 

sortides amb un indicador d’estat mitjançant LEDs. 

- HeatingBOX 230V 8CH: Actuador per a circuits d’aigua climatitzada que 

permet el control de vuit sortides per a vàlvules tot-res a 230VAC 

mitjançant triac amb protecció contra curtcircuit. Inclou un termòstat 

independent per a cada sortida, a més d’un mòdul de 10 funcions 

lògiques. 
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- Passarel·la Daikin-KNX KLIC-DD3: Interfície de comunicació 

bidireccional per a la integració de màquines de la sèrie domèstica Daikin 

en KNX. nclou tres entrades analògic-digital per a sondes de temperatura, 

sensor de moviment o contactes binaris com polsadors, sensors i 

interruptors. 

- MAXinBOX 16 Plus: Actuador multifunció per a carril DIN que ofereix 

configuració múltiple de fins a vuit canals de persiana, 16 sortides 

independents de fins a 16A i fins a 4 blocs de control de fan coil de 2 tubs. 

 

• Instal·lació de telecomunicacions 

A una instal·lació interior de telecomunicacions és important tenir en 

compte que la longitud dels cables de televisió siguin aproximadament 

iguals, si bé el marge és molt ampli, des de l’equip amplificador fins les 

tomes. Aquesta premissa permet no haver de fer càlculs en la majoria de 

instal·lacions d’habitatges unifamiliars, com és el cas d’aquest projecte, ja 

que graduant el guany de l’equip de capçalera i degut a que la pèrdua de 

senyal a tots els cables serà similar, s’obtindrà un senyal a les tomes dins 

els marges adients. 

El reglament de Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT) 

només és d’aplicació a aquells edificis que han de complir la llei de divisió 

horitzontal o edificis destinats a lloguers de llarga durada. La ICT és molt 

estricta en el dimensionament, donant poca llibertat en el disseny de la 

instal·lació, si bé en el cas d’aquest projecte no és d’aplicació. No obstant, 

s’han tingut en compte les prescripcions de l’ICT que el projectista ha 

considerat necessàries en aquest projecte. 
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• Instal·lació de baixa tensió 

La caiguda de tensió a un circuit monofàsic ve donada per: 

∆𝑉 =  
2 · 𝐼 · 𝐿

56 · 𝑆
 

I a un circuit trifàsic: 

∆𝑉 =  
√3 · 𝐼 · 𝐿

56 · 𝑆
 

On ∆V (V): Caiguda de tensió des del quadre general. 

 I (A): Intensitat del magnetotèrmic associat al circuit. 

L (m): Longitud des del quadre elèctric fins al punt més allunyat del circuit. 

S (mm2): Secció del cablejat del circuit. 

Aquestes dues fórmules són adequades quan la secció del cable és 

inferior a 120 mm2. En cas contrari s’haurà de tenir en compte la 

impedància del cable i no tan sols la seva resistivitat. 

Segons el REBT, la caiguda de tensió entre el quadre general i el punt de 

llum més allunyat en circuits d’enllumenat ha de ser menor del 3% i per 

altres tipus de receptors (endolls), aquesta ha de ser menor del 5%. En 

cas que a la instal·lació no hi hagi LGA, aquests límits estan en 4.5% i 

6.5% respectivament, tenint en compte que dins aquest límit s’ha de 

contar la caiguda de tensió que es produeix a la derivació individual. Si es 

superen aquests límits s’ha d’augmentar la secció del cablejat del circuit.  

Els aspectes particulars de les instal·lacions interiors a habitatges, que és 

el cas d’aquest projecte, es troben a les ITC-BT-25, 26 i 27, el qual no vol 

dir que no s’hagin de tenir en compte les altres ITCs genèriques que siguin 

d’aplicació a qualsevol tipus d’instal·lació. 

Entre els aspectes més destacats de les ITCs anteriorment enumerades 

cal destacar les següents prescripcions: 
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-Enumeració i existència de circuits: Als habitatges és obligatori 

l’existència d’una quantitat mínima de circuits elèctrics tal com un circuit 

d’enllumenat (C1), un circuit de preses d’ús general (C2), un circuit de 

cuina i forn (C3), un circuit de rentadora, rentavaixelles i termo elèctric 

(C4) i un circuit de bany i quarto de cuina (C5). Altres circuits són 

opcionals, com pugui ser la calefacció, aire condicionat, eixugadora o 

automatització. També, tots aquests circuits es poden desdoblar si 

s’excedeix el nombre màxim de punts d’utilització. Tots aquests circuits 

tenen prescripcions completes en quan a la secció de cable, diàmetre de 

la conducció, interruptor automàtic, màxim nombre de punts d’utilització, 

tipus de toma, factor d’utilització i factor de simultaneïtat. 

-Grau d’electrificació: Cal distingir dos tipus de grau d’electrificació, essent 

aquests alt i baix. La diferència principal és que els habitatges de més de 

140 m2 o que tinguin instal·lacions d’aire condicionat hauran de ser 

obligatòriament d’electrificació elevada. 

-Locals que contenguin banyera o dutxa: Hi ha tota una sèrie de 

prescripcions en quant a les instal·lacions que es poden fer a les 

immediacions d’aquests elements per raons de seguretat contra contactes 

directes. 

Les característiques elèctriques dels circuits venen donades a la taula 1 

de la ITC-BT-25 del REBT (Taula 1): 
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Taula 1. Taula 1 de la ITC-BT-25 del REBT 

Com que l’habitatge d’aquest projecte és d’alt standing s’han hagut de 

desdoblar els circuits de la taula anterior per tal de dissenyar una 

instal·lació coherent amb l’ús d’aquest tipus d’habitatges. 
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Per últim, per a calcular la potència contractada no s’ha tingut en compte 

si es tracta d’electrificació bàsica o elevada, ja que ambdues són 

insuficients. En aquest cas s’ha decidit per un subministrament trifàsic a 

400V amb una potència contractada segons CIEs de l’empresa 

subministradora de 43648W. Degut a la tipologia de l’habitatge, la 

potència contractada s’ha calculat com si es tractés d’un local, calculant 

primerament la potència instal·lada (suma de les potències de tots els 

receptors alimentats a la instal·lació) multiplicat per un factor de 

simultaneïtat que ha triat el l’enginyer responsable del projecte bastant-se 

en la seva experiència. Aquest factor de simultaneïtat en el cas dels 

habitatges pot rondar entre un 0.4 i un 0.7, depenent del tipus de receptors 

instal·lats i la seva previsió d’utilització. 

Els càlculs realitzats per a dimensionar la instal·lació de baixa tensió es 

troben a l’Annex 1. Càlculs de baixa tensió 

 

• Piscina per cloració salina 

Per a aquesta instal·lació no ha estat necessària la realització de cap 

càlcul. Simplement s’han triat els equips adequats per a les dimensions 

de les piscines. 

 

• Calefacció per sòl radiant  

En aquest projecte s’ha utilitzat la configuració d’espiral a les estàncies de 

certes dimensions ja que aquesta configuració proporciona un nivell de 

confort i de rendiment superior a la resta. El nivell de confort del sòl radiant 

depèn principalment de la temperatura a la qual es troba el paviment. Si 

aquesta temperatura és molt elevada, pot provocar mal de cap. Com més 

elevada és la temperatura del paviment, més energia es transmet a 

l’ambient. Aquesta configuració permet que la temperatura del paviment 

a les voreres de l’estància sigui més elevada que al centre de l’estància, 

aconseguint una elevada transmissió d’energia a les voreres i una menor 

transmissió d’energia al centre, que és allà on estan les persones (Figura 

18).  
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Figura 18. Configuració d’espiral on s’indica la temperatura de l’aigua 

En estàncies petites, com els quartos de bany, aquesta configuració no 

és possible, ja que requereix un espai mínim. En aquestes estàncies s’ha 

utilitzat una configuració en serpentí. 

Per a dimensionar la instal·lació de sòl radiant s’ha començat calculant la 

potència necessària per a cada estància, diferenciant entre parets interiors 

i exteriors, sostre i sòl. L’expressió per al càlcul de la potència ve donada 

per: 

𝑃 = 𝑘 · 𝑆 · ∆𝑇 

On: 

S = Superfície de l’estància 

k = Transmitància tèrmica de cada material 

ΔT = Diferència de temperatura 

Una vegada calculada la potència necessària, s’ha calculat el cabal per a 

cada circuit de sòl radiant, així com el cabal per a cada col·lector. 

Per a calcular el cabal s’ha emprat la següent expressió: 

𝑄 =  
𝑃

∆𝑇
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A partir del cabal calculat per a cada circuit, s’ha pogut calcular el diàmetre 

necessari per a cada canonada fixant una velocitat amb la següent 

igualtat: 

𝑄 = 𝑣 · 𝑆 

D’aquesta expressió s’obté: 

𝑑 =  √
4𝑄

𝜋𝑣
 

Per a calcular l’equip productor d’aigua calenta per a calefacció s’ha tingut 

en compte al menys un 125% de la potència de càlcul. 

Els càlculs realitzats per a dimensionar la instal·lació de baixa tensió es 

troben a l’Annex 2. Càlculs de calefacció 

 

• Aire condicionat  

En el cas d’aquest projecte, per a la instal·lació d’aire condicionat s’ha 

utilitzat sistema de cabal variable de refrigerant, ja que com es tracta d’un 

habitatge d’alt standing prima el rendiment i el confort en front del cost. 

Per a calcular la potència necessària de l’aire condicionat s’ha seguit el 

mètode de càrregues tèrmiques, amb el que s’han de tenir en compte les 

diferents formes d’ aportació de calor: 

-Transmissió: Transmissió del calor mitjançant les parets, sòtils i sòl.  

-Radiació: Radiació del calor mitjançant les finestres. 

-Ventilació: Aportació de calor a través de l’aire de renovació de l’habitatge 

-Ocupació: Aportació de calor que generen les persones. 

-Il·luminació: Calor aportat pels diferents dispositius d’il·luminació. 

-Altres equips: Calor aportat per altres fonts. 

A més, cal definir els conceptes de calor latent i calor sensible: 

-Calor latent: Calor necessari per a evaporar o condensar l’aigua present 

en l’aire. 

-Calor sensible: Calor necessari per a augmentar o disminuir la 

temperatura de l’aire. 
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Les expressions per a calcular les diferents formes d’aportació de calor 

són les següents: 

 

𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó = 𝑆𝑇 ·  𝐾𝑇 ·  ∆𝑇 

𝑄𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó = 𝑆𝑅 ·  𝐾𝑅 ·  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó 

𝑄𝑠𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó = 𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑖𝑟𝑒 ·  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑣 ·  ∆𝑇 

𝑄𝑙𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó = 𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑖𝑟𝑒 ·  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑙 ·  ∆𝑇 

𝑄𝑠𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó = 𝑆𝑜 ·  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑄𝑠 

𝑄𝑙𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó = 𝑆𝑜 ·  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑄𝑙 

𝑄𝐼𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃 ·  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑′𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó 

𝑄𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑝𝑠 = 𝑆𝑎 ·  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 

On: 

S = Superfície  

KT = Coeficient de transmissió 

ΔT = Diferència de temperatura 

KR = Coeficient de radiació 

P = Potència 

El caudal de renovació d’aire ve donat a la Taula 2.1 del DB H3 del CTE 

(Taula 2) 

 

Taula 2. Taula 2.1 del DB H3 del CTE 
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Els coeficients d’ocupació, de tipus d’il·luminació, d’altres equips i els 

factors sensible i latent d’ocupació venen donats a la Taula d’ús 

residencial del RITE (Apèndix C) (Taula 3). 

 

Taula 3. Taula d’ús residencial del RITE 

Una vegada calculades les diferents formes d’aportació de calor, la 

potència necessària de l’equip d’aire condicionat vindrà donada per: 

𝑃 = 𝐶𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 

 

Degut al software subministrat per les cases comercials per al càlcul de 

les seves instal·lacions, s’ha escollit la marca Daikin, ja que disposa d’un 

programa anomenat vrv_xpress que calcula les unitats interiors, exteriors, 

recuperadors de calor i canonades de refrigerant a partir de les 

necessitats frigorífiques i calorífiques dels locals a climatitzar. Aquest 

software garanteix que la instal·lació és executable, ja que disposa d’una 

base de dades d’equips que s’actualitzen de forma automàtica. També 

proporciona l’esquema de canonades i de comunicacions entre els 

diferents equips. 
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Els càlculs realitzats per a dimensionar la instal·lació de baixa tensió es 

troben a l’Annex 3. Càlculs de climatització 

 

6.3. Elaboració dels plànols 

Una vegada completades la recerca d’informació i l’ elaboració de tots el càlculs 

necessaris s’ha procedit a l’elaboració dels plànols. El programa que s’ha utilitzat 

és l’AutoCAD ja que és el programa més utilitzat pels enginyers i els arquitectes 

per aquests tipus de projectes. 

A més de realitzar tots el càlculs, també s’ha hagut de fer el disseny de la 

disposició de tots els elements, tenint en compte la comoditat de l’usuari així com 

l’optimització de l’espai i materials i la normativa esmentada a l’apartat 6.1. 

Recerca d’informació i elaboració dels càlculs. Una de les principals dificultats a 

l’hora de realitzar aquesta tasca ha estat distribuir tots els elements de forma que 

hi cabessin tots a l’espai on havien d’estar col·locats, ja que es tracta d’un 

projecte amb moltes instal·lacions i, per tant, molts elements. Una altra dificultat 

ha estat que mentre s’estaven elaborant els plànols de les instal·lacions va haver 

modificacions en la distribució de l’habitatge (cuina i quartos de bany) pel que es 

varen haver de redistribuir una gran part dels elements.  

D’altra banda, durant el grau, s’havia treballat amb AutoCAD a l’assignatura de 

Projectes Industrials, però amb l’elaboració d’aquest projecte s’ha tingut 

l’oportunitat d’aprofundir més en el funcionament d’aquest programa. Aquest és 

un programa complicat d’aprendre a utilitzar, i això ha estat una dificultat afegida 

a l’hora de realitzar aquest projecte ja que s’han hagut d’aprendre moltes 

comandes i característiques especials del programa.  

Els plànols que formen el projecte: 

-Plànol de situació: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del projecte 

que consta d’una vista general del municipi, ciutat, zona... on es localitza el local 

objecte del projecte.  

-Plànol d’emplaçament: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del 

projecte en el que apareix la justificació urbanística de l’edificació. 
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-Plantes generals: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del projecte 

en el que apareixen una representació de l’habitatge, els elements fixes i el 

mobiliari, a més de les cotes. 

-Plànol de cobertes: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del projecte 

en el que apareixen els pendents, punts de recollida d’aigües... 

-Alçats i seccions: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del projecte 

en el que apareixen les gruixes del forjat, altures totals... 

-Plànols d’estructura: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del 

projecte en el que apareix l’estructura de l’edifici amb la qual es sustenta l’edifici. 

-Plànols d’instal·lacions: Plànols duts a terme per l’enginyer en el que es 

defineixen els traçats de les instal·lacions amb els seus components i els 

esquemes de principi de funcionament. 

-Plànols constructius: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del 

projecte en el que apareix la documentació gràfica dels detalls constructius. 

-Memòries gràfiques: Plànol dut a terme per l’arquitecte autor material del 

projecte en el que apareix la indicació de solucions concretes i elements 

singulars com la fusteria i serralleria. 

 

6.4. Elaboració de l’estat d’amidaments i pressupost 

Durant l’etapa de recerca d’informació, elaboració de càlculs i plànols ja s’havien 

elegit alguns materials i dispositius, però durant aquesta etapa s’ha hagut 

d’acabar de definir la totalitat de totes les instal·lacions, fent recompte dels 

dispositius, calculant longituds de cables i canonades, triant tots els materials 

segons les seves característiques i la normativa... 
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El programa que s’ha utilitzat a l’hora de realitzar l’estat d’amidaments i 

pressupost ha estat el Presto, que a diferència de l’AutoCAD no s’havia emprat 

mai durant els estudis del grau. A  l’assignatura de Projectes Industrials es va 

utilitzar el programa Arquímedes que es bastant similar, pel que ja hi havia una 

familiarització amb els conceptes principals del programa que són els de partida, 

capítol, mà d’obra, material i maquinària. De qualsevol manera s’ha hagut de 

treballar amb un entorn nou i aprendre les peculiaritats d’aquest programa. 

Per a la realització de l’estat d’amidaments i pressupost d’algunes instal·lacions 

s’ha utilitzat el generador de preus del CYPE, que és una eina dissenyada per a 

enginyers que permet l’obtenció de costs de construcció ajustats al mercat. Per 

a les instal·lacions en què no s’ha pogut emprar aquest generador de preus (per 

exemple a la instal·lació domòtica) s’ha hagut de contactar amb personal 

qualificat per a conèixer el preu de la mà d’obra necessària. 

Cal destacar que durant aquesta etapa, encara no s’havien aprovat els plànols 

per part del client i l’arquitecte i va haver algunes modificacions en l’estructura i 

distribució de l’habitatge, pel que es varen haver de crear capítols genèrics amb 

materials, preus de mà d’obra i maquinària sense especificar per, una vegada 

s’haguessin aprovat els plànols, canviar aquests capítols i actualitzar tot el 

pressupost amb els elements i preus reals. 

6.5. Elaboració de la memòria  

La memòria de projecte és un document en el que es descriuen i es justifiquen 

totes les instal·lacions. Està formada per una memòria descriptiva, una memòria 

constructiva, compliment del CTE, compliment d’altres reglamentacions i els 

annexes: 

• Memòria descriptiva 

Està composta pels següents apartats: 

-Agents: S’anomenen el promotor, projectista i altres tècnics. 

-Informació prèvia: Es descriuen els antecedents i condicionants de 

partida, l’emplaçament del local i l’entorn físic. També apareix la 

Normativa Urbanística i, en cas de ser necessari, altres normatives 

utilitzades. 
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-Descripció del projecte: Es defineixen l’objectiu i l’abast del projecte. En 

aquest punt es descriu els paràmetres generals de l’edifici, el seu ús amb 

una descripció de plantes, superfícies, altures, i altres paràmetres. Es 

justifica el compliment de la normativa urbanística que li afecta. 

-Prestacions de l’edifici: Es descriuen els paràmetres generals de 

compliment del CTE i els acords entre el promotor i el projectista en quant 

als límits superats en el projecte respecte al CTE.   

 

• Memòria constructiva 

Està composta pels següents apartats: 

-Sustentació de l’edifici: Es descriu el terreny damunt el qual es pretén 

edificar per tal de poder calcular la cimentació de l’edifici. 

-Sistema estructural: Es descriuen el conjunt de dades necessàries per al 

càlcul de l’estructura horitzontal i vertical de l’edifici. En aquest apartat i, 

segons l’ús de l’edifici,  es defineixen les càrregues sobre l’estructura 

(càrregues mortes, pes propi, càrregues d’ús, càrregues de vent, 

càrregues de neu, càrregues accidentals, càrregues tèrmiques, càrregues 

reològiques, càrregues accidentals i càrregues sísmiques). Amb tots 

aquests paràmetres es descriu quina serà l’estructura més adient de 

l’edifici en quant als materials (acer, formigó, mixtes) i a la tipologia de 

l’estructura (tipus de murs de contenció, tipus de pilars, tipus de forjats). 

-Sistema envoltant: En aquest apartat es descriuen els sistemes 

constructius que formen els tancaments de l’edifici (materials, sistemes, 

aïllaments...). L’envoltant de l’edifici inclou principalment façanes incloent 

els buits (finestres, portes exteriors, claraboies...), cobertes, murs de 

soterrani i soleres. 

-Sistema de compartimentació: Es defineixen els sistemes constructius i 

les seves característiques que s’utilitzaran per les particions interiors de 

l’edifici. 

-Sistema d’acabats: Es defineixen els materials amb els quals s’acaben el 

sistema envoltant i de compartimentació, és a dir, materials de 

recobriment de façana, cobertes, paviments, parets, característiques de 

portes interiors... 
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-Sistemes de condicionament i instal·lacions: Tenint en compte les 

necessitats de l’edifici, es defineixen les instal·lacions que s’executaran a 

l’obra, com per exemple instal·lació elèctrica, instal·lació contra incendis, 

instal·lació de fontaneria, instal·lació de climatització... 

-Equipament: En aquest apartat es defineixen principalment els sanitaris 

dels banys, equipament de cuina, equipament de bugaderies i altres tipus 

d’equipaments que s’hagin d’instal·lar per les a cobrir les necessitats de 

l’edifici. 

 

• Compliment del CTE  

En aquest apartat es justifiquen les seccions del documents bàsics del 

CTE que són d’aplicació al projecte. Donada l’estructura del CTE, es 

segueixen els mateixos punts del CTE per a la seva justificació. 

 

• Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Relació de compliments de reglamentacions diverses que siguin 

d’aplicació al projecte, tant a nivell estatal, de comunitat autònoma, 

provincial i local. Entre les més importants, cal destacar les condicions 

d’habitabilitat de l’edifici, control de qualitat, producció i gestió de residus 

i compliment de reglaments específics de les instal·lacions, com per 

exemple el REBT, RITE, Instal·lacions Interiors de Gas, Aparells 

Elevadors... 

 

• Annexes a la memòria 

En aquest apartat es descriuen tots els condicionants i càlculs que el 

projectista considera que es deuen justificar, com per exemple l’estudi 

geotècnic, càlcul d’estructura, càlcul d’instal·lacions... 

També es desenvolupa l’Estudi de Seguretat i Salut o l’Estudi Bàsic, el Pla 

de Qualitat, Estudi d’Impacte Ambiental si cal... 

 

 



 

36 
 

A l’Estudi de Seguretat i Salut s’avaluen els riscs de les treballadors i es 

descriuen les mesures de seguretat adequades als riscs avaluats primant 

les proteccions col·lectives front les proteccions individuals, més 

conegudes com a EPI (Equips de Protecció Individual). 

Els paràmetres que defineixen si s’ha de redactar un Estudi Bàsic o un 

Estudi de Seguretat i Salut són el pressupost d’execució de materials 

d’obra (pel bàsic el pressupost ha de ser inferior a 450.179€), la quantitat 

de simultània de treballadors a l’obra (20 treballadors com a màxim per al 

bàsic) i el volum de la mà d’obra estimat (per al bàsic són 500 dies de 

feina). 

La principal diferència entre l’Estudi de Seguretat i Salut i l’estudi Bàsic és 

que l’estudi de Seguretat i Salut ha d’incorporar plànols, identificant els 

punts de risc a l’obra i les mesures que es prendran per evitar accidents 

en aquests punts. També incorpora un pressupost detallat per partides de 

les mides de seguretat i higiene. 

6.6. Elaboració del plec de condicions  

El plec de condicions es divideix en dues parts: 

• Plec de clàusules administratives 

En aquest plec es descriuen les disposicions generals, facultatives i 

econòmiques. 

 

• Plec de condicions tècniques particulars 

Aquest plec consta de tres apartats: 

-Prescripcions sobre materials: Es descriuen les normes i característiques 

tècniques, els criteris d’acceptació i rebuig, assajos, garanties de qualitat, 

criteris d’ús, conservació i manteniment que han de complir els materials 

utilitzats a l’obra. 

-Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra: Es descriuen les 

normes i característiques tècniques, els criteris d’acceptació i rebuig, 

assajos, garanties de qualitat, criteris d’ús, conservació i manteniment que 

han de complir les diferents partides d’obra de l’estat d’amidaments. 
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-Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat: Es descriuen quines 

són les verificacions i proves de servei que es faran en el conjunt de 

l’edifici. 

7. Resultats i conclusió 

El resultat d’aquest treball és un projecte d’instal·lacions complet, que segueix la 

normativa vigent i que es dura a terme en Setembre de 2018 i amb un pressupost 

de 359153,75€. 

Durant l’elaboració d’aquest projecte, a nivell teòric, s’han pogut assolir i clarificar 

molts dels conceptes que s’havien après durant els estudis de grau d’una manera 

més teòrica. També s’ha après quina és i com treballar amb la normativa 

d’aplicació a aquest tipus de projectes. També, s’ha pogut conèixer més sobre 

les instal·lacions que pot tenir un habitatge unifamiliar i les diferents opcions que 

hi ha al mercat per a cada instal·lació.  

D’altra banda, a nivell pràctic s’ha aconseguit una manera de treball amb 

AutoCAD i Presto molt més àgil. Aquesta és una competència molt important, ja 

que aquests dos programes estan presents en la feina diària d’un gran nombre 

d’enginyers industrials. 

Per últim, s’ha adquirit una petita experiència professional, ja que s’ha estat 

treballant a una oficina d’enginyers industrials i arquitectes. A més, durant 

l’elaboració d’aquest projecte s’ha hagut de tractar amb altres professionals del 

sector per a obtenir informació sobre preus del material i mà d’obra, entre altres. 

 

Palma de Mallorca, 25 de Juny 2018 

25 de Juny de 2018 
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ANNEX 1. CÀLCULS INSTALACIÓ BAIXA TENSIÓ 

 



Potencia instalada
Potencia prevista/

admisible (W)
Simultaneidad

Potencia 
simultanea (W)

ICP/Imax (A)
Potencia a 

contratar (W)
cos fi inicial cos fi final

Batería 
condensadores 

(kVAr)
I bat (A) Compensar ∆U con DI?? Si/No

54.906 43.648 1 35.180 63,00 43.648 0,85 0,95 7.874,74 18,94 si

Considerar reactancia ¿? S>=120 mm2

Derivación individual Sistema Intensidad (A) Protección (A) Longitud (m)
Sección cable 

(mm)
∆U (V) total ∆U (%) total

t 50,78 63 22 16 2,68 0,67

Cuadro general Simultaneidad 0,6

Receptor Potencia (W) Cos fi Sistema Intensidad (A) Protección (A) Longitud (m)
Sección cable 

(mm)
∆U (V) 
parcial

∆U (%) 
parcial

∆U (%) total Fase (R,S,T) Fase R Fase S Fase T

Subcuadro Planta Baja 10.783 t 27,98 32 6 10 0,59 0,15 0,82 5,54 27,98 23,64
Subcuadro Clima 7.100 t 13,17 25 4 6 0,52 0,13 0,80 14,63 11,91 11,91
Subcuadro Cuarto Máquinas 5.104 t 14,63 25 39 6 5,03 1,26 1,93 10,54 8,70 8,09
Subcuadro Piscina 4.815 t 11,12 25 49,5 6 6,38 1,59 2,26 7,31 7,31 11,12
Ascensor 5.000 0,8 t 9,02 16 17,5 1,5 5,77 1,44 2,11 rst 9,02 9,02 9,02
Grupo A Alumbrado 375 1 m 1,63 10 17,51 1,5 4,17 1,81 2,48 r 1,63 0,00 0,00
Tomas P7 500 0,8 m 2,72 16 15,8 2,5 3,61 1,57 2,24 r 2,72 0,00 0,00
Baño y cocina P9 500 0,8 m 2,72 16 11,9 2,5 2,72 1,18 1,85 r 2,72 0,00 0,00
Grupo B Alumbrado 807 1 m 3,51 10 16,8 1,5 4,00 1,74 2,41 t 0,00 0,00 3,51
Tomas P10 500 0,8 m 2,72 16 15,79 2,5 3,61 1,57 2,24 t 0,00 0,00 2,72
Baño y cocina P12 500 0,8 m 2,72 16 11,77 2,5 2,69 1,17 1,84 t 0,00 0,00 2,72
Persianas P8 290 0,8 m 1,58 16 14,4 2,5 3,29 1,43 2,10 r 1,58 0,00 0,00
Persianas P11 580 0,8 m 3,15 16 14,05 2,5 3,21 1,40 2,07 r 3,15 0,00 0,00
Fan-coils PP 164 0,8 m 0,89 16 12 2,5 2,74 1,19 1,86 r 0,89 0,00 0,00
Grupo C Alumbrado 144 1 m 0,63 10 17,1 1,5 4,07 1,77 2,44 s 0,00 0,63 0,00
Tomas Garaje P13 500 0,8 m 2,72 16 18,08 2,5 4,13 1,80 2,47 s 0,00 2,72 0,00
Motor Puerta Garaje 500 0,8 m 2,72 16 17,5 2,5 4,00 1,74 2,41 s 0,00 2,72 0,00
Alumbrado exterior 25 1 m 0,11 10 9,35 1,5 2,23 0,97 1,64 r 0,11 0,00 0,00
Tomas exterior P14 500 0,8 m 2,72 16 17 2,5 3,89 1,69 2,36 r 2,72 0,00 0,00
Grupo Presión Riego 2.200 0,8 t 3,97 16 11 2,5 2,18 0,54 1,21 rst 3,97 3,97 3,97
Grupo Presión Agua Potable 4.400 0,8 t 7,94 16 11 2,5 2,18 0,54 1,21 rst 7,94 7,94 7,94
Maniobra domótica 100 0,8 m 0,54 10 1 1,5 0,24 0,10 0,77 r 0,54 0,00 0,00

Potencia total (instalada/simultánea) 45.387 27.232 45,00 49,73 50,78

Subcuadro Planta Baja Simultaneidad 0,6

Receptor Potencia (W) Cos fi Sistema Intensidad (A) Protección (A) Longitud (m)
Sección cable 

(mm)
∆U (V) 
parcial

∆U (%) 
parcial

∆U (%) total Fase (R,S,T) Fase R Fase S Fase T

Grupo D Alumbrado 875 1 m 3,80 10 25 1,5 5,95 2,59 3,41 r 3,80 0,00 0,00
Tomas P1 500 0,8 m 2,72 16 25 2,5 5,71 2,48 3,30 r 2,72 0,00 0,00
Baño y Cocina P3 500 0,8 m 2,72 16 12 2,5 2,74 1,19 2,01 r 2,72 0,00 0,00
Grupo E Alumbrado 475 1 m 2,07 10 23,8 1,5 5,67 2,46 3,28 s 0,00 2,07 0,00
Tomas P5 500 0,8 m 2,72 16 16,4 2,5 3,75 1,63 2,45 s 0,00 2,72 0,00
Baño y Cocina P6 500 0,8 m 2,72 16 15,7 2,5 3,59 1,56 2,38 s 0,00 2,72 0,00
Lavadora P16 2.200 0,8 m 11,96 16 13 2,5 2,97 1,29 2,11 s 0,00 11,96 0,00
Secadora P17 2.700 0,8 m 14,67 16 13,5 2,5 3,09 1,34 2,16 s 0,00 14,67 0,00
Baño y Cocina P4 500 0,8 m 2,72 16 12 2,5 2,74 1,19 2,01 s 0,00 2,72 0,00
Alumbrado Exterior 850 1 m 3,70 10 42 1,5 10,00 4,35 5,17 s 0,00 3,70 0,00
Tomas exteriores P18 500 0,8 m 2,72 16 25 2,5 5,71 2,48 3,30 s 0,00 2,72 0,00
Persianas P2 290 0,8 m 1,58 16 24 2,5 5,49 2,39 3,20 s 0,00 1,58 0,00
Fan-coils 331 0,8 m 1,80 16 13 2,5 2,97 1,29 2,11 s 0,00 1,80 0,00



Vitrocerámica 4.000 0,8 m 21,74 25 11,5 6 1,71 0,74 1,56 t 0,00 0,00 21,74
Lavavajillas 3.250 0,8 m 17,66 16 12 2,5 2,74 1,19 2,01 t 0,00 0,00 17,66

Potencia total (instalada/simultánea) 17.971 10.783 5,54 27,98 23,64

Subcuadro Climatización Simultaneidad 1

Receptor Potencia (W) Cos fi Sistema Intensidad (A) Protección (A) Longitud (m)
Sección cable 

(mm)
∆U (V) 
parcial

∆U (%) 
parcial

∆U (%) total Fase (R,S,T) Fase R Fase S Fase T

Unidad Exterior Climatización 6.600 0,8 t 11,91 16 8 2,5 1,58 0,40 1,19 rst 11,91 11,91 11,91
Multiswitch 500 0,8 m 2,72 16 1 2,5 0,23 0,10 0,90 r 2,72 0,00 0,00

Potencia total (instalada/simultánea) 7.100 7.100 14,63 11,91 11,91

Subcuadro Piscina Simultaneidad 0,9

Receptor Potencia (W) Cos fi Sistema Intensidad (A) Protección (A) Longitud (m)
Sección cable 

(mm)
∆U (V) 
parcial

∆U (%) 
parcial

∆U (%) total Fase (R,S,T) Fase R Fase S Fase T

Grupo Piscina 4.500 0,8 t 8,12 16 5 1,5 1,65 0,41 2,68 rst 8,12 8,12 8,12
Alumbrado CM Piscina 350 1 m 1,52 10 5 1,5 1,19 0,52 2,78 t 0,00 0,00 1,52
Tomas CM Piscina 500 0,8 m 2,72 16 5 2,5 1,14 0,50 2,76 t 0,00 0,00 2,72

Potencia total (instalada/simultánea) 5.350 4.815 7,31 7,31 11,12

Subcuadro Cuarto Máquinas Simultaneidad 0,8

Receptor Potencia (W) Cos fi Sistema Intensidad (A) Protección (A) Longitud (m)
Sección cable 

(mm)
∆U (V) 
parcial

∆U (%) 
parcial

∆U (%) total Fase (R,S,T) Fase R Fase S Fase T

Subcuadro Estudio 2.480 m 13,17 20 15 6 1,79 0,78 2,70 13,17 0,00 0,00
Alumbrado 500 0,8 m 2,72 10 5 1,5 1,19 0,52 2,44 s 0,00 2,72 0,00
Tomas 500 0,8 m 2,72 16 5 1,5 1,90 0,83 2,75 s 0,00 2,72 0,00
Grundfos Duolift 1.200 0,8 m 6,52 16 5 2,5 1,14 0,50 2,42 t 0,00 0,00 6,52
Colectores Solares+Circulador Solar 500 0,8 m 2,72 16 5 1,5 1,90 0,83 2,75 s 0,00 2,72 0,00
Caldera+Circulador Primario 500 0,8 m 2,72 16 5 1,5 1,90 0,83 2,75 t 0,00 0,00 2,72
Circulador ACS+Circulador SR 500 1 m 2,72 16 5 1,5 1,90 0,83 2,75 s 0,00 2,72 0,00
Maniobras 200 1 m 0,87 10 5 1,5 1,19 0,52 2,44 t 0,00 0,00 0,87

Potencia total (instalada/simultánea) 6.380 5.104 10,54 8,70 8,09

Subcuadro Estudio Simultaneidad 0,8

Receptor Potencia (W) Cos fi Sistema Intensidad (A) Protección (A) Longitud (m)
Sección cable 

(mm)
∆U (V) 
parcial

∆U (%) 
parcial

∆U (%) total Fase (R,S,T) Fase R Fase S Fase T

Climatización 1.250 0,8 m 6,79 16 11,4 2,5 2,61 1,13 3,84 r 6,79 0,00 0,00
Alumbrado 350 1 m 1,52 10 7,9 1,5 1,88 0,82 3,52 r 1,52 0,00 0,00
Tomas 500 0,8 m 2,72 16 9,4 2,5 2,15 0,93 3,64 r 2,72 0,00 0,00
Tomas Baño 500 0,8 m 2,72 16 11,5 2,5 2,63 1,14 3,85 r 2,72 0,00 0,00
Puerta Garaje 500 0,8 m 2,72 16 3 2,5 0,69 0,30 3,00 r 2,72 0,00 0,00

Potencia total (instalada/simultánea) 3.100 2.480 13,17 0,00 0,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2. CÀLCULS INSTALACIÓ CALEFACCIÓ 

 



k suelo 0,956231622 Tª EXTERIOR 0 Pared Techo Suelo
k techo 0,61699947 Tª INTERIOR 20 Rse 0,04 0,04 0,04

k puertas 2,9075 Tª CONT 14 Rsi 0,13 0,1 0,17
k ventanas 2,488209465
k pared int 1,75252257
k pared ext 0,499233134

S SUELO (m2) P SUELO (W) S PAREDES EXT. (m2) P PAREDES EXT. (W) S PAREDES INT. (m2) P PAREDES INT. (W) S TECHO (m2) P TECHO (W) S VENTANAS (m2) P VENTANAS (W) S RADIANTE (m2) P (W) P/S (W/m2)
PLANTA BAJA Sala de estar 1-1 16,80 96,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 207,31 64,75 3.222,03 15,57 1.040,61 75,41

Sala de estar 1-2 16,80 96,39 0,00 0,00 9,66 101,53 16,80 207,31 0,00 0,00 5,19 1.244,96 75,41
Sala de estar 1-3 16,80 96,39 0,00 0,00 13,95 146,65 16,80 207,31 0,00 0,00 5,19 1.514,92 75,41
Sala de estar 2 23,20 133,11 19,86 198,31 14,70 154,56 23,20 85,89 6,25 311,03 20,96 882,90 42,12

Cocina-Comedor 1 23,85 26,41 23,78 237,44 10,56 111,00 23,85 88,29 6,00 298,59 16,33 411,00 26,41
Cocina-Comedor 2 20,62 118,30 1,51 15,06 10,41 109,47 20,62 76,34 6,00 298,59 16,72 769,70 26,41

Dormitorio 4 12,80 73,44 3,13 31,27 35,61 374,47 12,80 47,39 3,36 167,21 11,91 729,96 57,03
Baño 4 5,17 29,66 1,19 11,87 19,92 209,46 5,17 19,14 1,68 83,60 3,71 294,84 57,03
Baño 5 8,17 46,87 15,20 151,74 21,67 227,85 8,17 30,25 1,68 83,60 6,37 532,74 83,66

Despacho 15,89 91,17 11,94 119,18 32,01 336,55 15,89 58,82 2,39 118,72 13,89 713,69 51,39

PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 26,94 154,57 15,57 155,50 34,61 363,89 26,94 332,44 6,42 319,59 17,80 1.325,98 74,49
Baño 1 18,63 106,89 26,03 259,86 15,94 167,59 18,63 229,89 4,42 219,96 11,28 984,19 87,25

Dormitorio 2 14,29 81,99 1,77 17,65 32,08 337,37 14,29 176,34 6,50 323,47 13,14 936,81 71,29
Baño 2 6,59 37,81 0,00 0,00 27,35 287,61 6,59 81,32 0,00 0,00 4,97 406,74 81,84

Dormitorio 3 18,68 107,17 16,28 162,51 37,49 394,23 18,68 230,51 6,50 323,47 17,52 917,26 49,10
Baño 3 6,49 37,24 3,20 31,93 21,87 229,92 6,49 80,09 2,08 103,51 4,86 318,68 49,10

251,72 13.024,98 983,36

1,12

Caudal (l/s) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diametro (mm) ∆P (m)
PLANTA BAJA Sala de estar 1-1 0,04971805 108,69 0,41 16 2,57

Sala de estar 1-2 0,059481523 111,84 0,5 16 3,37
Sala de estar 1-3 0,072379394 95,05 0,58 16 4,19
Sala de estar 2 0,042182896 118,23 0,33 16 1,85

Cocina-Comedor 1 0,019636658 91,81 0,17 16 0,4
Cocina-Comedor 2 0,036774564 91,53 0,19 16 0,39

Dormitorio 4
Baño 4
Baño 5 0,025453133 54,18 0,25 16 0,5

Despacho 0,063352288 74,74 0,5 16 2,48
0

PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 0,063352288 101,15 0,5 16 3,35
Baño 1 0,047022428 91,25 0,41 16 2,16

Dormitorio 2 0,044758866 67,8 0,33 16 1,06
Baño 2 0,019433129 39,11 0,17 16 0,17

Dormitorio 3
Baño 3

Sala de estar 1-1 16,80 96,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 207,31 64,75 3.222,03 15,57 3.429,34
Sala de estar 1-2 16,80 96,39 0,00 0,00 9,66 101,53 16,80 207,31 0,00 0,00 5,19 308,84
Sala de estar 1-3 16,80 96,39 0,00 0,00 13,95 146,65 16,80 207,31 0,00 0,00 5,19 353,96
Cocina-Comedor 1 23,85 136,84 23,78 237,44 10,56 111,00 23,85 88,29 6,00 298,59 16,33 735,31
Cocina-Comedor 2 20,62 118,30 1,51 15,06 10,41 109,47 20,62 76,34 6,00 298,59 16,72 499,45

Colector Planta Piso Colector Planta Baja
Caudal (L/s) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro ∆P (m) Caudal (L/s) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro ∆P (m)

0,23 44,17 0,7 25 1,56 0,38 48,24 0,7 32 1,28

MATERIALES λ e (m) R U
H6 0,32 0,08 0,25

YESO 0,495 0,015 0,03030303
H20 0,296 0,14 0,472972973

POLIEST. 5cm 0,039 0,05 1,282051282
MORTERO HIDROF. 0,86 0,015 0,01744186

5-10-5 0,124117647 3,4
ALUMINIO RPT 0,107777778 3,6
FORJADO 25cm 0,19

MORTERO 0,41 0,05 0,12195122
BALD. CERAM. 1 0,011 0,011

BALD. GRES 2,3 0,02 0,008695652
POLIEST. 2cm 0,039 0,02 0,512820513

1,42

0,059050467 123,09 0,5 16 4,08

0,04 90,6 0,33 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3. CÀLCULS INSTALACIÓ CLIMATITZACIÓ 

 



k suelo 0,956231622 Tª EXTERIOR 30 Transmisión Pared Techo Suelo
k techo 0,61699947 Tª INTERIOR 23 Rse 0,04 0,04 0,04

k puertas 2,9075 Tª CONT 27 Rsi 0,13 0,1 0,17
k ventanas 2,262978849
k pared int 1,75252257 1 kCal/h 1,163 W
k pared ext 0,499233134 1 l/s 3,6 m3/h

TRANSMISION SUP SUELO P SUELO S. PAREDES EXT P PAREDES EXT SUP PAREDES INT P PAREDES INT SUP TECHO P TECHO SUP VENTANAS P VENTANAS Qt [kCal/h] Qt [W] Qt/m2
PLANTA BAJA Sala de estar 1 50,40 192,78 0,00 0,00 41,14 288,39 50,40 124,39 68,32 1.138,71 1.744,27 2.028,59 40,25

Sala de estar 2 23,20 88,74 19,86 69,41 14,70 103,04 23,20 57,26 6,25 155,49 473,94 551,19 23,76
Cocina-Comedor 44,96 171,97 23,84 83,31 39,41 276,27 44,96 110,96 13,38 268,36 910,86 1.059,34 23,56

Dormitorio 4 12,80 48,96 3,13 10,95 35,61 249,64 12,80 31,59 3,36 109,71 450,85 524,34 40,96
Despacho 15,89 60,78 11,94 41,71 32,01 224,36 15,89 39,22 2,39 94,27 460,35 535,38 33,69

0,00
PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 26,94 103,04 15,57 54,43 34,61 242,59 26,94 66,49 6,42 158,21 624,76 726,60 26,97

Dormitorio 2 14,29 54,66 1,77 6,18 32,08 224,91 14,29 35,27 6,50 159,45 480,47 558,78 39,10
Dormitorio 3 18,68 71,45 16,28 56,88 37,49 262,82 18,68 46,10 6,50 159,45 596,70 693,96 37,15

5.742,20 6.678,17 265,45

RADIACIÓN S.VENT NORTE Qr NORTE S. VENTANA SUR Qr SUR SUP VENTANA ESTE Qr ESTE Qr [kCal/h] Qr [W] Qr/m2
PLANTA BAJA Sala de estar 1 13,67 1.925,37 13,67 192,54 40,97 576,86 2.694,76 3.134,01 62,18

Sala de estar 2 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 88,00 88,00 102,34 4,41
Cocina-Comedor 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38 188,32 188,32 219,02 4,87

Dormitorio 4 0,00 0,00 3,13 44,10 0,00 0,00 44,10 51,29 4,01
Despacho 2,39 335,89 0,00 0,00 0,00 0,00 335,89 390,64 24,58

PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 90,42 90,42 105,16 3,90
Dormitorio 2 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 91,52 91,52 106,44 7,45
Dormitorio 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 91,52 91,52 106,44 5,70

3.624,53 4.215,33 117,11

VENTILACIÓN REN AIRE [l/s] REN. AIRE [m3/h] Qvs [W] Qvs/m2 Qvl [W] Qvl/m2
PLANTA BAJA Sala de estar 1 10,00 36,00 88,20 1,75 201,60 4,00

Sala de estar 2 10,00 36,00 88,20 3,80 201,60 8,69
Cocina-Comedor 10,00 36,00 88,20 1,96 201,60 4,48

Dormitorio 4 4,00 14,40 35,28 2,76 80,64 6,30
Despacho 10,00 36,00 88,20 5,55 201,60 12,69

PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 8,00 28,80 70,56 2,62 161,28 5,99
Dormitorio 2 4,00 14,40 35,28 2,47 80,64 5,64
Dormitorio 3 4,00 14,40 35,28 1,89 80,64 4,32

529,20 22,80 1.209,60 52,11

OCUPACIÓN SUP SUELO C.CAL. SENS.[W/m2] CALOR LAT [W/m2] Qos [W] Qos/m2 Qol [W] Qol/m2
PLANTA BAJA Sala de estar 1 50,40 2,15 1,36 108,36 2,15 68,54 1,36

Sala de estar 2 23,20 2,15 1,36 49,88 2,15 31,55 1,36
Cocina-Comedor 44,96 2,15 1,36 96,66 2,15 61,15 1,36

Dormitorio 4 12,80 2,15 1,36 27,52 2,15 17,41 1,36
Despacho 15,89 2,15 1,36 34,16 2,15 21,61 1,36

0,00
PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 26,94 2,15 1,36 57,92 2,15 36,64 1,36

Dormitorio 2 14,29 2,15 1,36 30,72 2,15 19,43 1,36
Dormitorio 3 18,68 2,15 1,36 40,16 2,15 25,40 1,36

445,39 17,20 281,74 10,88

ILUMINACIÓN POTENCIA [W] C.TIPO ILUM.[W/m2] Qis [W] Qis/m2
PLANTA BAJA Sala de estar 1 151,20 2,2 332,64 6,60

Sala de estar 2 69,60 2,2 153,12 6,60
Cocina-Comedor 134,88 2,2 296,74 6,60 P= 3w/m2

Dormitorio 4 38,40 2,2 84,48 6,60
Despacho 47,67 2,2 104,87 6,60

PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 80,82 2,2 177,80 6,60
Dormitorio 2 42,87 2,2 94,31 6,60
Dormitorio 3 56,04 2,2 123,29 6,60

1.367,26 52,80

OTROS EQUIPOS SUP SUELO  OTROS EQ [W/m2] Qes [W] Qes/m2
PLANTA BAJA Sala de estar 1 50,40 2,20 110,88 2,20

Sala de estar 2 23,20 2,20 51,04 2,20
Cocina-Comedor 44,96 2,20 98,91 2,20

Dormitorio 4 12,80 2,20 28,16 2,20
Despacho 15,89 2,20 34,96 2,20

PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 26,94 2,20 59,27 2,20
Dormitorio 2 14,29 2,20 31,44 2,20



Dormitorio 3 18,68 2,20 41,10 2,20
455,75 17,60

TOTAL CALOR SENS. [W] CALOR LATENTE [W] TOTAL [W] SUP SUELO CALOR SENSIBLE/m2 CALOR LATENTE/m2 TOTAL/m2
PLANTA BAJA Sala de estar 1 5.802,67 270,14 6.072,82 50,40 115,13 5,36 120,49

Sala de estar 2 995,77 233,15 1.228,93 23,20 42,92 10,05 52,97
Cocina-Comedor 1.858,86 262,75 2.121,61 44,96 41,34 5,84 47,19

Dormitorio 4 751,06 98,05 849,11 12,80 58,68 7,66 66,34
Despacho 1.188,22 223,21 1.411,43 15,89 74,78 14,05 88,83

PRIMERA PLANTA Dormitorio 1 1.197,31 197,92 1.395,23 26,94 44,44 7,35 51,79
Dormitorio 2 856,97 100,07 957,05 14,29 59,97 7,00 66,97
Dormitorio 3 1.040,23 106,04 1.146,27 18,68 55,69 5,68 61,36

MATERIALES λ e (m) R U
H6 0,32 0,08 0,25

YESO 0,495 0,015 0,03030303
H20 0,296 0,14 0,472972973

POLIEST. 5cm 0,039 0,05 1,282051282
MORTERO HIDROF. 0,86 0,015 0,01744186

5-10-5 0,124117647 3,4
ALUMINIO RPT 0,147777778 3,6
FORJADO 25cm 0,19

MORTERO 0,41 0,05 0,12195122
BALD. CERAM. 1 0,011 0,011

BALD. GRES 2,3 0,02 0,008695652
POLIEST. 2cm 0,039 0,02 0,512820513

W h/m3 K Ventilación
factor sv 0,35
factor sl 0,8

COEFICIENTES CTE USO RESIDENCIAL 24h, BAJA
Ocupación sensible [W/m2] 01-jul 8 sep-15 16-18 19 20-23 24

Laboral 2,15 0,54 0,54 1,08 1,08 1,08 2,15
Sábado y festivo 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Ocupación latente [W/m2] 01-jul 8 sep-15 16-18 19 20-23 24
Laboral 1,36 0,34 0,34 0,68 0,68 0,68 1,36

Sábado y festivo 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

COEFICIENTES CTE USO RESIDENCIAL
Iluminación [W/m2] 01-jul 8 sep-15 16-18 19 20-23 24

Laboral, sábado y festivo 0,44 1,32 1,32 1,32 2,2 4,4 2,2

COEFICIENTES CTE USO RESIDENCIAL
Equipos [W/m2] 01-jul 8 sep-15 16-18 19 20-23 24

Laboral, sábado y festivo 0,44 1,32 1,32 1,32 2,2 4,4 2,2

24h, BAJA

24h, BAJA




