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RESUM 
El projecte consisteix en el disseny i dimensionament de tota la instal·lació 
elèctrica, ventilació, contra incendis i instal·lació de captació d’energia solar 
tèrmica. L’empresa es dedica a la fabricació d’articles de bijuteria per l’exportació 
a locals de venta. 

Així en aquest projecte es faran tots els càlculs per tal de dimensionar 
correctament totes les instal·lacions abans mencionades, així com un estudi de la 
il·luminació per garantir una bona luminescència en cada zona de la nau, segons 
les activitats que es desenvolupen, i un estudi d'impacte ambiental per saber el 
tracte d'aquesta activitat amb l'entorn. 

 

RESUMEN  
El proyecto consiste en el diseño y dimensionamiento de toda la instalación 
eléctrica, ventilación, contra incendios e instalación de captación de energía solar 
térmica. La empresa se dedica a la fabricación de artículos de bisutería para la 
exportación a locales de venta.  

Así en este proyecto se harán todos los cálculos para dimensionar correctamente 
todas las instalaciones antes mencionadas, así como un estudio de la iluminación 
para garantizar una buena luminiscencia en cada zona de la nave, según las 
actividades que se desarrollan, y un estudio de impacto ambiental para saber el 
trato que tiene esta la actividad con el entorno. 

 

ABSTRACT 
The project involves the design and dimensioning of the entire electrical 
installation, venting, fire and installation of thermal solar energy collection. The 
company is engaged in the manufacture of jewelry for export outlets. 

So this project will all calculations to properly size all the facilities mentioned 
above, as well as studio lighting to ensure good luminescence in each area of the 
ship, according to the activities taking place, and an environmental impact study 
to find the treatment that has this activity with the environment. 
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CAPÍTOL1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte del projecte 
El  present projecte té com a objectiu la descripció, disseny i càlculs de les 
instal·lacions elèctriques, d’incendis, i de ventilació d’una nau industrial dedicada 
a la bijuteria. 

També es dissenyarà i es faran els càlculs corresponents d’un model de captació 
de l’energia solar tèrmica mitjançant col·lectors per tal d’aconseguir escalfar 
l’aigua per tal de subministrar l’aigua calenta Sanitaria a la nau. 

Totes les instal·lacions descrites i dissenyades es dimensionaran segons la 
legislació vigent. 

1.2 Abast 
L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte es centra en la totalitat de les instal·lacions 
elèctrica, d’incendis i ventilació, amés d'un model de captació de l’energia solar 
per escalfar aigua. 

Els dissenys que es realitzaran seran: 

 

• Disseny, càlcul, disposició y justificació de l’enllumenat general i 
 d’emergència de la nau. 

• Anàlisis descriptiu de les càrregues elèctriques existents a la nau. 

• Disseny i dimensionat de la instal·lació elèctrica que ens permetrà 
 fer arribar energia elèctrica a tota la nau i a les màquines 
 necessàries. 
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• Càlcul dels sistemes de protecció dels equips elèctrics. 

• Disseny i càlcul de la posada a terra. 

• Compensació del factor de potencia a 0,95. 

• Anàlisis i càlcul del subministrament de reserva necessari mitjançant 
 un grup electrogen. 

• Anàlisis i disseny de les instal·lacions per a protecció contra incendis. 

• Anàlisis i disseny de les instal·lacions per a una correcta ventilació 
 de la nau. 

• Calcular la superfície necessària per a la instal·lació dels captadors 
 solars per satisfer les necessitats d’aigua calenta sanitària de tota la 
 nau. 

• Determinar i dimensionar les diferents parts que componen la 
 instal·lació d’energia solar tèrmica. 

Queda exclòs del present projecte el centre de transformació. 

El client ens facilitarà les característiques constructives de la nau industrial, així 
com les activitats i la maquinària necessàries  en les diferents zones de l’edifici. 

1.3 Ubicació   
La nau industrial està situada en el polígon industrial Parc 1, de Ferreries 
(Menorca) propietat de Kolser S.A, situada a la parcel·la numero 1, la superfície 
de la qual es de 8121 m2 just a l’entrada del polígon industrial, venint des de 
Ciutadella de Menorca en direcció a Maó. La cara sud de la nau comunica amb el 
torrent que passa per Ferreries, i la nord dona a dos carrers que fan cantó amb 
una petita rotonda, (camí de Sant Patrici i carrer dels Trencadors). Al costat 
esquerra de la nau hi ha una zona verda i al dret una parcel·la amb una altra nau, 
dedicada a la fabricació del diari “Ultima hora Menorca”. L’entrada és al  camí de 
Sant Patrici nº 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicació de la nau industrial Kolser 
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1.4 Descripció de l'edifici 
 La nau està dedicada a l’activitat de bijuteria i conta amb 2860,58m2 de 
superfície útil, els quals estan repartits de la següent manera: 

 

PANTA BAIXA : Superfície construïda: 2732,14m2 

PLANTA BAIXA: Superfície útil: 2.674,78 m2 

 

-Habitació polir...............................: 23,96 m2 

- Cantina...........................................: 32,35 m2 

- Vestíbul y accés nau......................: 24,70 m2 

- Distribuïdor....................................: 14,00 m2 

- Vestuari femení..............................: 13,55 m2 

- Lavabo femení...............................: 10 m2 

- Lavabo masculí..............................: 10,55 m2 

- Vestuari masculí............................: 23,55 m2 

- Sala termo......................................: 17,70 m2 

- Accés oficines planta pis..............: 23,00 m2 

- Zona de treball..............................: 2.474,40 m2 

- Magatzem líquids inflamables.......: 8,02 m2 

 

PLANTA PIS: Superfície construïda: 215,05m2 

PLANTA PIS: Superfície útil: 185,80m2. 

 

- Sala espera.....................................: 28,25 m2 

- Distribuïdor....................................: 14,00 m2 

- Oficina...........................................: 40,60 m2 

- Lavabo...........................................: 2,70 m2 

- Dirección.......................................: 43,70 m2 
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- Sala exposició..............................: 56,55 m2 

 

L'estructura està formada per cintres metàl·liques i tancament a base de blocs de 
formigó de 20 cm. de gruix, revocats i pintats. L’altura màxima de la nau a la 
zona de treball es de 8, i la mínima serà de 5,5 metres, ja que el sostre no es pla. 
I a la zona de l’entrada del personal, on hi ha les dues plantes, la planta baixa 
serà de 2,8 metres i la planta pis de 2,5 metres. Per col·locar el sostre del pis de 
dalt a 2,5 metres es col·loca un fals sostre a tota la planta, ja que si no es 
veurien les bigues i els pendents del sostre. 

La ventilació es realitza a través de les finestres i portes existents en el local. 
Tant a la zona de treball com en la cambra de polir, es col·loquen extractors per 
garantir la ventilació d'aquestes zones. 

Tant els banys com els vestidors (femení i masculí) ventilen directament a 
l'exterior, tal com es grafia en plànols. 

La nau té 3 portes grans, dues al darrera, una de 4m d’amplada per 4m d’alçada, 
i l’altre de 3,42m d’amplada i 4m d’alçada, i una al davant, de 4m per 4m. (es 
considera darrere de la nau la façana que dona al camí de Sant Patrici, i davant 
la que es oposada a aquesta, ja que dona a la carretera de Maó-Ciutadella). A 
part es disposa de 3 portes més, una que dona pas al vestíbul, de 1,07m 
d’amplada per 2m d’alçada, i una altra que dona pas a les escales per a l’accés a 
les oficines, de les mateixes dimensions que l’anterior, sense la necessitat de 
passar per el taller. Finalment, l’altra porta està situada a la cara est de la nau, 
col·locada principalment per l’evacuació de la nau, les dimensions de la qual son: 
0,75m d’amplada per 2m d’alçada. 

1.5 Descripció de l'activitat 
En aquesta nau es realitzen articles de bijuteria, és a dir, que a partir d’uns 
materials, principalment el Zamac, es produeixen objectes o materials d’adorn. 
Les matèries primes que s’utilitzen en aquesta nau son: plàstics, Zamac, laques, 
llautó, coure, estany, níquel i plata.  

Per tant, el que es fa es, a partir de mataries primes, metalls, principalment el 
Zamac, es fonen en els cremadors i a les màquines de fosa, d’ on surten amb 
forma. En sortir el material de les maquines de fosa es porta a les màquines: 
fresadores, afiladores, màquines d’electroerosió, foradadores, rectificadores i 
torns, i agafa la forma definitiva. Les injectores de plàstic fabriquen peces de 
plàstic o peces per després afegir a les de Zamac. Després passa per 
estampadores i cabines de pintura i metal·litzats, per adornar la peça, i 
seguidament per les taules de treball i mecanitzats. A les cubes es on es 
recobreixen les peces de plata, estany, llautó, coure o níquel mitjançant un 
procés electrolític. El bany es realitza un cop la peça ja te la forma corresponent. 

1.6 Classificació de l'activitat 
L’activitat està catalogada per l’ CNAE amb el codi 3213 en referència a fabricació 
d’articles de bijuteria i similars 
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1.7 Maquinària 
Les màquines que seran dins la nau per a realitzar les activitats seran: 

Taula 1: Maquinària instal·lada i corresponents potències 

 Nº MÀQUINA MÀQUINES 
POTÈNCIA 
(kW) 

      

1  Injectora plàstic HAITIAN HTF 240B 37 

2  Injectora plàstic HAITIAN HTF 240B 37 

3  Injectora plàstic HAITIAN HTF 180B 31 

4  Injectora plàstic HAITIAN HTF 180B 31 

5  Injectora plàstic HAITIAN HTF 150B 22 

6  Injectora plàstic HAITIAN HTF 150B 22 

7  Injectora plàstic HAITIAN HTF 150B 22 

8  Injectora plàstic HAITIAN HTF 150B 22 

9  Injectora plàstic HAITIAN HTF 80B 17 

10  Injectora plàstic HAITIAN HTF 80B 17 

11  Injectora plàstic 17 

12 M. fosa ADER DAV-40 11,04 

13 M. fosa URPE CC125 18,4 

14 M. fosa ADER CFH-25 4,048 

15 M. fosa ADER CFH-80 11,04 

16 Forn trempar Mod. 107 4,5 

17 Esmeril 0,4 

18 Electroerosió ONA Mod. I-260 3,84 

19 Electroerosió ONA Mod. I-260 3,84 

20 Electroerosió ONA Mod. I-260 3,84 

21 Electroerosió A.P 5,5 
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22 Torn LAFAYET Mod. MAC 60 1,472 

23 Fresadora copiadora Mod. CM3D 180a 3 

24 Afilador HELITE 0,552 

25 Afilador ET-224 0,25 

26 Fresadora LEOPOLD Mod. MRF 5,704 

27 Afiladora HELITE Mod. AR5-E 0,552 

28 Rectificadora KAIR Mod. TMA 10,5 

29 Rectificadora KAIR 1,472 

30 Esmeril 0,4 

31 Trepant ERLO 0,552 

32 Trepant IBAR MIA Mod. A-50 3,1 

33 Trepant ARA-MON Mod. 502 0,25 

34 Serra sense fi 0,736 

35 Metalitzadora d'alt buit METALVAC 16 

36 Forn fixador 10 

37 Estampadora TAMPO PRINT Mod. TT-80/31 3 

38 Estampadora IMPAK 3 

39 Estampadora IMPAK 3 

40 Maq. IMPAK 1,4 

41 Maq. GENERAL 1,7 

42 Polidora 0,736 

43 Estampadora KURZ 3,8 

44 Excèntrica AITOR Mod. RMM 5,5 

45 Excèntrica FERGI Mod. FT-4 0,736 

46 Excèntrica  0,736 

47 Serra sense fi IBERMAC S-0/12 0,736 
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48 Maq. Fulles espasa 4 

49 Maq. serrar fi UNIZ 1,5 

50 Envasadora SORETRAC 2,9 

51 Envasadora MINIPAK Mod. FM76 4 

52 Precintat 0,13 

53 Guillotina C-12-13 2,2 

54 Encuny de pont F63 2,6 

55 Encuny de braç HI-LOW 1,84 

56 Maq. Floca 3,1 

57 Polidora 7 

58 Braç cuba 0,092 

59 Braç cuba 0,092 

60 Braç cuba 0,092 

61 Rectificador  5,5 

62 Rectificador  4,8 

63 Rectificador  20,7 

64 Cuba estany 2 

65 Bombo vibro 1,1 

66 Secador vibro 5 

67 Secador vibro 5 

68 Cuba vibro UDYMATIC 2,2 

69 Bombo vibro 2,2 

70 Bombo vibro 2,2 

71 Bombo vibro 4,048 

72 Bombo vibro 4,048 

73 Campana vibradora 0,736 
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74 Trepant IBA/25 0,736 

75 Cuba plata 2 

76 Bombo filtro 0,736 

77 Bombo filtro 0,736 

78 Bombo filtro 0,736 

79 Polidora 1,1 

80 Polidora 1,1 

81 Cremador Crisol  0,2 

82 Cremador Crisol  0,2 

83 Cremador Crisol  0,2 

84 Termo aigua calenta 1,2 

85 Trepant DELFOS 1 

86 Túnel secat 2,736 

87 Cremador Crisol 0,2 

88 Bany coure 8 

89 Bany níquel 8 

90 Bany llautó 8 

91 Rectificador 1,472 

92 Centre mecanitzats 48 

93 Cabina pintura 2,2 

94 Cabina pintura 1,84 

   

  TOTAL (kW) 599,802 

 

La nau està preparada per a que treballin 28 operaris. 
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1.8 Reglamentacions 
Normativa elèctrica: 

 

1- Reial Decret 842/2002, de 2 d’Agost, per el qual s’aprova el Reglament 

electrotècnic de baixa tensió. 

2- Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic 

de la Edificació. Normes UNE d’aplicació. 

3- Compliment del REBT: en cada apartat de la memòria es fan referències al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, indicant quina Instrucció Tècnica 

Complementària es compleix en cada cas. 

 

Normativa contra incendis: 

 

1- Reial Decret 2267/2004 , per el qual s'aprova el Reglament de seguretat 

contra incendis en establiments industrials (RESCIEI) de 3 de desembre i 

l’aplicació de la norma NBE-CPI/96 en els casos en la que ha estat remesa 

per el mencionat reglament, així com les diverses normes UNE. 

2- Reglament de senyalització dels centres de treball, aprovat per el Real 

Decret 485/1997. 

 

Normativa per ventilació: 

 

1- UNE 13779/2008 sobre ventilació en edificis no residencials. 

 

Normativa energia solar tèrmica: 

 

1- Document Bàsic HE4 ( Contribució Solar Mínima d’aigua calenta sanitària) 

del CTE. 

2- RITE (Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis) 
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

2.1 Característiques de la instal·lació 
El propòsit no es altre que dimensionar la instal·lacions elèctriques de Baixa 
Tensió de la nau industrial segons la normativa vigent. 

Haurà de donar compliment al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat 
al Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost i publicat en el BOE 224 de 18 de 
setembre del 2002 i instruccions complementàries a més de complir les normes 
de l’empresa subministradora. 

L’alimentació que arribarà a la nau serà del tipus subterrània. S’instal·larà un 
centre de transformació. 

2.2 Subministrament 
El subministrament de la nau serà realitzat per l’empresa subministradora GESA-
ENDESA i serà en MT (15 kV). 

Es reserva un espai per a col·locar un centre de transformació, al ser la potencia 
sol·licitada major a 100 kW, concretament la potencia prevista és de 287,78 kW. 

La instal·lació de Baixa Tensió partirà de les cel·les de Baixa Tensió de la estació 
transformadora. La derivació fins al centre de transformació serà en MT.  En 
sortir de les cel·les de baixa tensió del transformador, s’arriba a la caixa general 
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de protecció, i seguidament al comptador de mesura ( subministrament 
individual, per tant no hi ha línia general d’alimentació). Per arribar al quadre 
general de comandament i protecció tindrem la derivació individual, que 
permetrem una c.d.t de 1,5% al no haver-hi línia general.  

La tensió de servei de la nau és de 230 entre fase i neutre, i de 400V entre fases 
i una freqüència de 50 Hz. 

El règim de neutre utilitzat serà el TT, el qual té una connexió directa de un punt 
d'alimentació a terra, i les masses estaran directament connectades a terra, 
independentment de la posta a terra de l'alimentació. 

2.3 Alimentació fins a transformador 
La línia d'alimentació fins al transformador és de cable de Cu. de  150 mm² de 
26 m. de longitud. 

2.4 Transformador 
Es troba instal·lat un transformador de 15kV/400V de 400kVA en una petita sala 
adjunta a la nau. 

S'instal·la un centre de transformació degut a que la potència a contractar és 
major de 100 kW. 

2.5 Escomesa  
Serà enterrada i de coure de 240 mm2. Discorrerà a l'interior d'un tub de 200mm 
de diàmetre.   

2.6 Caixa de protecció i mesura    
En el cas de subministrament per un únic usuari, en no existir una línia general 
d’alimentació, es podrà simplificar la instal·lació col·locant en un únic element, i 
es denominarà caixa de protecció i mesura i vindrà recollida a la ITC-BT-13. 

Al ser l'escomesa subterrània, la caixa de protecció i mesura s’instal·larà a un 
nínxol a la paret al costat d'una de les portes del darrera de la nau, el més prop 
possible de l’entrada a la nau, cosa prèviament acordada entre la propietat i la 
empresa subministradora GESA-ENDESA. 

El nínxol es tancarà amb una porta preferiblement metàl·lica, amb un grau de 
protecció IK10 segons UNE-EN 50102, revestida exteriorment d’acord amb les 
característiques de l’entorn, i estarà protegida contra la corrosió amb la 
disposició d’una tancadura normalitzada per GESA-ENDESA. La part inferior de la 
porta es situarà a 30 cm  del terra. Els dispositius de lectures dels equips de 
mesura hauran d’estar situats a una alçada compresa entre 0,70 i 1,80 m. 

Les caixes de protecció i mesura a utilitzar correspondrà a un dels tipus recollits 
en les especificacions tècniques de l’empresa subministradora que hagi estat 
aprovada per la Administració Pública competent, en funció del número i 
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naturalesa del subministrament. Dins d’aquestes s’instal·laran curtcircuits 
fusibles en tots els conductors de fase o polars, amb poder de tall com a mínim 
igual a la corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació. 

Dins el nínxol es col·locaran els següents elements de protecció i mesura: 

1. Canal protectora 

2. Conjunt de protecció i mesura TMF10 500-630 de CAHORS 

La caixa de protecció i mesura a instal·lar serà de la classe II, és a dir, doble 
aïllament o aïllament reforçat, precintable i inclourà els elements necessaris per a 
la protecció i aïllament enfront de possibles cops, i penetració de l'aigua. El grau 
de protecció serà IP45 i IK09. S'instal·larà una CPM del tipus TMF 10 de mesura 
indirecta, que inclourà el comptador de la instal·lació elèctrica (amb maxímetre), 
els fusibles i els transformadors de corrent amb un valor de corrent segons la 
guia per a les instal·lacions d'enllaç de GESA ENDESA de fins a 630A . 

Els fusibles seran DIN4 del tipus gG de 500 A. 

 

Figura 2.1: Emplaçament del conjunt de protecció i mesura (CPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Conjunt de protecció i mesura (CPM) del tipus TMF10 500-630 A 
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2.7 Comptador  
Serà un comptador de 230/400V amb maxímetre, ja que per a potències 
superiors a 15kW es contracten amb maxímetre i no amb ICP. Simplement 
s'indica la potència que es vol contractar a la companyia.  

El maxímetre és un dispositiu que registra la potència demandada per a la seua 
facturació a final de mes, amb l'avantatge de que no interromp el subministre en 
el cas de que es superi la potència contractada, com faria un ICP, sinó que 
s'apliquen penalitzacions econòmiques si el maxímetre registra una potència 
superior a la contratada. 

Al ser un subministrament individual, i per tant no hi ha línia general 
d’alimentació, es simplificarà la instal·lació col·locant com a un únic conjunt la 
caixa general de protecció (CGP) i l’equip de mesura, existint així la caixa de 
protecció i mesura (CPM), com s'indica en l'apartat anterior. 

2.8 Equip de compensació de l'energia reactiva 
S'instal·larà un bateria de condesadors tot seguit de la CPM, col·locat dins el 
mateix armari. 

Donat que hi ha càrregues que consumeixen energia reactiva, poden derivar-se 
efectes no desitjats, tal com: 

• Sobrecàrregues a nivell de transformadors 

• Caigudes de tensió a principi de línia 

• Escalfament dels cables d’alimentació, i llavors pèrdues d’energia activa. 

• Incidència al sistema de tarifes: recàrrecs en la facturació 

En el nostre ja que es consumeix la suficient energia reactiva s’ha cregut 
convenient instal·lar una bateria de condensadors per les següents avantatges: 

• Supressió de les sancions per consum excessiu d’energia reactiva 

• Ajust de la necessitat real de la instal·lació 

• Descàrrega del centre de transformació 

Tenint en compte el tipus de receptors que aniran instal·lats a la planta, 
s’aconsellaria una compensació global de tipus automàtica. 

Les càrregues inductives són:principalment tota la maquinària que disposa de 
motors així com els extractors, etc. En definitiva, la càrrega d’energia reactiva és 
variable en el temps per tant, segons la maquinària que s'utilitzi en cada 
moment, i per tant la millor opció és un sistema automatitzat de compensació. 

L’objectiu serà la compensació del factor de potència existent de 0,91 al valor 
desitjat de 0,95. 

Condicions inicials i objectius: 

• Subminstrament de la xarxa: Trifàsic. 

• Tensió composta: 400 V 

• Potència de càlcul activa: 287,78k W 
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• Cos φ = 0,91 

• Cos φ (objectiu)= 0,95 

• Connexió de condensadors: Triangle. 

2.8.1 Càlcul de la bateria de condesadors 

kVArPQc 41,37)33,046,0·(78,287)2tan1·(tan =−=−= ϕϕ  

On: 

P= Potència activa prevista de la instal·lació [kW] 

φ1= Angle desfasament sense compensació 

φ2= Angle desfasament que es vol aconseguir 

Qc= Potència reactiva a compensar [kVAr] 

2.8.2 Equip compensador d'energia reactiva  

S'escolleix un equip de compensació d'energia reactiva de 55 kVAr, de la marca 
Circutor. 

-Característiques de la bateria de condesnadors: 

• Referència R32420    

• Tipus: EUB   

• Tensió (v): 400    

• kvar 60hz: 66    

• kvar 50hz: 55    

• Composició: 5 + 10 + (2 x 20) 

2.9 Derivació individual 
Segons la ITC- BT 15, la derivació individual és la part de la instal·lació que , 
partint de la línia general d’alimentació, subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 

La derivació individual s’inicia en l’embarrat general i comprèn els fusibles de 
seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i 
protecció. 

En el nostre cas, com es tracta d’un subministrament per a un únic usuari, es 
podran simplificar les instal·lacions d’enllaç al coincidir al mateix lloc la Caixa 
General de Protecció i la situació del equip de mesura, i no existir, per tant, la 
línia general d’alimentació. En conseqüència, el fusible de seguretat coincideix 
amb el fusible de la caixa general de protecció. 

Així la derivació individual serà des de el comptador fins el quadre general de 
comandament i protecció. 
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Segons la ITC-BT-15  la derivació individual serà de cables aïllats a l'interior de 
tubs enterrats. El conductor serà de coure amb aïllament XLPE i tensió assignada 
0,6/1kV. Tindrà una longitud de 6 m i una secció de conductor de 4 x 240 mm2, 
a més seran no propagadors d'incendi i amb baixa emissió de fums i opacitat 
reduïda. 

Discorrerà a l’interior d’un tub amb un diàmetre  de 200 mm i que permeti 
ampliar la secció del conductor en un 100%. 

En tenir el subministrament per a un únic usuari, la caiguda de tensió màxima 
serà de 1,5%. 

2.10 Quadre general i interruptor general de 
maniobra  

Segons la ITC-BT-17, els dispositius de maniobra i protecció es situaran el més 
prop possible del punt d’entrada de la derivació individual a la nau. En el nostre 
cas no es col·locarà ICP-M, sinó que hi haurà instal·lat un comptador amb 
maxímetre a dins la caixa de protecció i mesura.  

Els embolcalls dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20451 i  UNE-EN 
60439-3, amb un grau de protecció mínim IP30 segons UNE 20324 i IK07 segons 
UNE-EN 50102.  

En el quadre general s’instal·laran: 

• Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu 
accionament manual y que despongui d’elements de protecció contra 
sobrecàrrega i curtcircuits. Serà de 800A  regulat a 480A de la marca 
hager. 

• Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits interiors, és a dir, la 
protecció dels subquadres. 

• Dispositius de protecció contra sobreintensitats, segons ITC-BT-23, en el 
cas de ser necessari. 

• Dispositius de tall omniopolar i interruptors diferencials per al centre de 
mecanitzats i il·luminació del taller i exterior. 

  

Taula 2.1: Potència instal·lada a la nau 

Circuits instal·lats Potencia (kW) 

VIA SUBQUADRE A 42,122 
 

VIA SUBQUADRE B 73,322 
 

VIA SUBQUADRE C 136 
 

VIA SUBQUADRE D 139 
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VIA SUBQUADRE E 50,46 
 

VIA SUBQUADRE F 58,764 

VIA SUBQUADRE G 38,384 
 

VIA SUBQUADRE H 24,03 

VIA SUBQUADRE I 10,44 

CENTRE MECANITZATS 48 

ENLLUMENAT ZONA (1) 1,092 

ENLLUMENAT ZONA (2) 1,092 

ENLLUMENAT ZONA (3) 1,638 

ENLLUMENAT ZONA (4) 1,092 

ENLLUMENAT ZONA (5) 1,365 

ENLLUMENAT ZONA (6) 1,365 

ENLLUMENAT ZONA (7)  1,092 

ENLLUMENAT ZONA (8) 1,365 

ENLLUMENAT ZONA (9) 1,092 

ENLLUMENAT ZONA 

(10) 

1,365 

ENLLUMENAT ZONA 

(11) 

1,365 

ENLLUMENAT ZONA 

(12) 

1,092 

ENLLUMENAT 

MÀQUINES (DIFÚS) 

1,320 

ENLLUMENAT 

MÀQUINES 

(CONCENTRAT) 

0,825 

ENLLUMENAT FILA 

FLUORECENTS 

1,430 

TOMES TALLER 

MONOFASIQUES 1 

3,68 

TOMES TALLER 

MONOFASIQUES 1 

3,68 

TOMES TALLER 

MONOFASIQUES 3 

1,84 

EXTRACTORS ZONA 1  6,05 

EXTRACTORS ZONA 2 6,05 

EXTRACTORS ZONA 3 6,05 
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ENLLUMENAT 

EMERGÈNCIA TALLER 

0,32 

ENLLUMENTA 

EXTERIOR 1 

 0,825 

ENLLUMENTA 

EXTERIOR 2 

0,825 

ENLLUMENTA 

EXTERIOR 3 

 0,825 

TOTAL 669,259 

2.11 Instal·lació interior receptora 
La instal·lació interior o receptora ve regulada per les instruccions ITC-BT-19 i 20  
referents a les prescripcions generals i el seu sistema de instal·lació. 

2.11.1. Conductors actius 

Els conductors i cables que es facin servir en les instal·lacions seran de coure i 
seran sempre aïllats. 

Taula 2.2: Tipus de conductors utilitzats 

cable RV-K 
(norma UNE 21123-2) cable de tensió assignada 0,6 / 1 kV, 

amb conductor de coure classe 5 (-K), 
aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta policlorur de vinil (V) 

cable H07V-K 
(norma UNE 21031-3) conductor unipolar aïllat de tensió 

assignada 450/750 V, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) i aïllament de 
policlorur de vinil (V) 

 

cable RZ1-K (AS) 
(norma UNE 21123-4) cable de tensió assignada 0,6 / 1 kV, 

amb conductor de coure classe 5 (-K), 
aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força 
de poliolefina amb baixa emissió de 
fums i gasos corrosius (Z1) 

 

 

La secció dels conductors es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre 
l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui del 3% per 
enllumenat i del 5% per als altres usos. El valor de la caiguda de tensió podrà 
compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de les derivacions 
individuals,de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels 
valors límits especificats per ambdues. 
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En instal·lacions interiors, per tenir en compte les corrents harmòniques  
degudes a càrregues no lineals i possibles desequilibris, llevat de la justificació 
per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim igual a la de les fases. 

Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per l’indicat a 
la Norma UNE 20460-5-523 i el seu annex Nacional. 

Els conductors interiors que alimenten els subquadres i màquines seran 
multiconductors RZ1-K(AS), els de les lluminàries i preses de corrent que no 
estan al taller (oficina, direcció, auditori, banys i vestidors, cantina, distribuïdors i 
vestíbul i accés) seran H07V-K unipolars, els endolls del taller també seran 
d'aquest tipus. Les lluminàries del taller seran amb cable multiconductor RV-K. 

Al conductor de protecció se l’identificarà pel color verd - groc. Tots els 
conductors de fase s’identificaran pels colors marró, negre o gris. Al conductor 
neutre se li identificarà amb el color blau clar. 

Les característiques escollides pels conductors es poden veure definides a l’annex 
adjunt de càlculs elèctrics i als plànols. 

2.11.2. Conductors de protecció 

Al conductor de protecció se li aplicarà l’indicat a la Norma UNE 20460-5-54 en el 
seu apartat 543. Pels conductors de protecció que estiguin constituïts pel mateix 
metall que els conductors de fase o polars, com és el cas,  tindran una secció 
mínima igual a la següent taula: 

Taula 2.3. Seccions mínimes del conductor de protecció. 

Seccions dels conductors de 

fase o polars de la instal·lació 

(mm2) 

 

Seccions mínimes dels 

conductors de protecció (mm2) 

 

S ≤ 16  

 

S(*) 

16 <S≤ 35 

 

16 

S > 35  

 

S/2 

(*)Amb un mínim de: 

2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització 

d’alimentació i tenen una protecció mecànica. 

4 mm2 Si los conductores de protecció no formen part de la canalització 

d’alimentació i no tenen una protecció mecànica. 
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2.12 Distribució dels cables i subquadres 

Les instal·lacions es dividiran de forma que les pertorbacions originades per 
averies que puguin produir-se en un punt d’elles, afectin tan sols a certes parts 
de la instal·lació, per exemple, que varies màquines iguals o que realitzen la 
mateixa activitat no es protegeixin per la mateixa protecció, de tal forma que no 
s'interrompi-hi la totalitat de dita activitat en el cas d'una averia. 

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

 

• Evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les 

  conseqüències d’un error. 

• Facilitar les verificacions, assajos i manteniments. 

• Evitar els riscos que podrien resultar de l’error d’un sol circuit que pogués 

  dividir-se, com per exemple, si només hi ha un circuit d’enllumenat. 

2.12.1 Distribució dels cables 

Els cables que subministren les màquines aniran col·locats baix tub protector, 
amb cables muticonductors (B2). 

Els cables per al subministrament de les lluminàries interiors del taller aniran 
col·locats damunt safates metàl·liques de fil d'acer, i per els exteriors, extractors, 
endolls  i mecanismes ,en tub rígid. 

Per la zona d'oficines, direcció , sala d'auditories, banys i vestidors, accés, 
distribuïdors i vestíbul, cantina, sala termo  i sala de polir, es farà sota tub 
protector encastat en obra (B1). 

2.12.2 Distribució dels subquadres   

Es col·locaran 9 subquadres distribuïts per la nau, apart del quadre general. La 
seva distribució es pot veure al plànol 4 

 

-Seguidament es mencionen les característiques de cada subquadre i el quadre 
general:  

Taula 2.4: Característiques del quadre general i subquadres 

Subquadres Tipus de Quadres o 

armaris 

Dimensions dels 

Quadres o armaris. 

(mm) 

Tipus de 

muntatge 

(empotrable

/superficie) 

Quadre 
General 

2 x Armaris QUADRO 5 
(ref. FM219) de la marca 
HAGER 

2 x (2010 x 700 x 400) Superfície 
(suelo) 
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Subquadre A Quadre VEGA sèrie D de 
120 mòduls (ref. FD52D) 
de la marca HAGER 

950 x 400 x 210 Superfície 

Subquadre B Armari de la sèrie 
QUADRO 5 de la marca 
HAGER (ref.FM206) 

1410 x 700 x 260 Superfície 

Subquadre C Armari de la sèrie 
QUADRO 5 de la marca 
HAGER (ref.FM204) 

1110 x 700 x 260 Superfície 

Subquadre D Armari de la sèrie 
QUADRO 5 de la marca 
HAGER (ref.FM204) 

1110 x 700 x 260 Superfície 

Subquadre E Quadre VEGA sèrie D de 
120 mòduls (ref. FD52D) 
de la marca HAGER 

950 x 400 x 210 Superfície 

Subquadre F Quadre VEGA sèrie D de 
72 mòduls (ref. FD32D) 
de la marca HAGER 

500 x 400 x 210 Superfície 

Subquadre G Quadre VEGA sèrie D de 
120 mòduls (ref. FD52D) 
de la marca HAGER 

950 x 400 x 210 Superfície 

Subquadre H Quadre VEGA sèrie D de 
72 mòduls (ref. FD32D) 
de la marca HAGER 

500 x 400 x 210 Superfície 

Subquadre I Quadre VEGA sèrie D de 
72 mòduls (ref. FU32D) 
de la marca HAGER 

500 x 400 x 210 Empotrable 

 

2.12.3 Descripció de la ubicació i maquinària que controla cada 

subquadre: 

-Subquadre A: situat a la paret que separa visualment la zona d’acabats, on es 
realitzen els banys i polits en bombos, de la zona on hi ha màquines com els 
encunys, guillotina i màquina de flocar.  

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 
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Taula 2.5: Potència subquadre A 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
53 Guillotina C-12-13 2,2 
54 Encuny de pont F63 2,6 
55 Encuny de braç HI-LOW 1,85 
56 Maq. Floca 3,1 
57 Polidora 7 
66 Secador vibro 5 
68 Cuba vibro UDYMATIC 2,2 
69 Bombo vibro 2,2 
70 Bombo vibro 2,2 
71 Bombo vibro 4,048 
72 Bombo vibro 4,048 
73 Campana vibradora 0,736 
79 Polidora 1,1 
80 Polidora 1,1 
- Extracció polidores sala polir 2,2 
- Extractor polidora 0,55 

TOTAL 42,122 
 

-Subquadre B: situat a la paret que separa la nau de la cantina.  

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 

 

Taula 2.6: Potència subquadre B 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
58 Braç cuba 0,092 
59 Braç cuba 0,092 
60 Braç cuba 0,092 
61 Rectificador  5,5 
62 Rectificador  4,8 
63 Rectificador  20,7 
64 Cuba estany 2 
65 Bombo vibro 1,1 
67 Secador vibro 5 
75 Cuba plata 2 
76 Bomba filtro 0,736 

77 Bomba filtro 0,736 

78 Bomba filtro 0,736 

86 Tunel secat 2,736 
88 Bany coure 8 

89 Bany níquel 8 

90 Bany llautó 8 

91 Rectificador 1,472 

- Extractor 0,51 

- Extractor 0,51 

- Extractor 0,51 

TOTAL 73,322 
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-Subquadre C: Es situarà a la paret oest, a la zona de les injectores de plàstic. 
Controlarà la força de més o menys la meitat de les màquines de injecció de 
plàstic. 

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 

 

Taula 2.7: Potència subquadre C 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
4  Injectora plàstic HAITIAN HTF 

180B 
31 

5  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
150B 

22 

6  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
150B 

22 

7  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
150B 

22 

8  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
150B 

22 

9  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
80B 

17 

TOTAL 136 

 

-Subcuadre D: Es situa just al costat del subquadre C, i controlarà la força de 
les injectores de plàstic que no controla el subquadre C. 

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 

 

Taula 2.8: Potència subquadre D 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
1  Injectora plàstic HAITIAN HTF 

240B 
37 

2  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
240B 

37 

3  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
180B 

31 

10  Injectora plàstic HAITIAN HTF 
80B 

17 

11  Injectora plàstic 17 

TOTAL 139 

 

-Subquadre E: Es situarà a la paret oest de la nau, a la zona de les màquines 
de manufactura de metalls, com son les afiladores, fresadores, màquines 
d’electroerosió,etc.  

 

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 
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Taula 2.9: Potència subquadre E 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
16 Forn trempar Mod. 107 4,5 
17 Esmeril 0,4 
18 Electroerosió ONA Mod. I-260 3,84 
19 Electroerosió ONA Mod. I-260 3,84 
20 Electroerosió ONA Mod. I-260 3,84 

21 Electroerosió A.P 5,5 

22 Torn LAFAYET Mod. MAC 60 1,472 

23 Fresadora copiadora Mod. 
CM3D 180a 

3 

24 Afilador HELITE 0,552 

25 Afilador ET-224 0,242 

26 Fresadora LEOPOLD Mod. MRF 5,704 

27 Afiladora HELITE Mod. AR5-E 0,552 

28 Rectificadora KAIR Mod. TMA 10,5 

29 Rectificadora KAIR 1,472 

30 Esmeril 0,4 

31 Trepant ERLO 0,552 

32 Trepant IBAR MIA Mod. A-50 3,1 

33 Trepant ARA-MON Mod. 502 0,242 

34 Serra sense fi 0,736 

TOTAL 50,46 

 

-Subquadre F: Es situarà a la paret que separa el taller de la sala del termo, de 
forma que el quadre estarà dins el taller.  

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 

Taula 2.10: Potència subquadre F 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
12 M.fosa DAV-40 11,04 
13 M.fosa URPE CC125 18,4 
14 M.fosa ADER CFH-25 4,048 
15 M.fosa ADER CFH-80 11,04 
44 Excèntrica AITOR Mod. RMM 5,5 

74 Trepant IBA/25 0,736 

81 Cremador Crisol ELCO 0,2 

82 Cremador Crisol ELCO 0,2 

83 Cremador Crisol ELCO 0,2 

87 Cremador Crisol 0,2 

84 Termo aigua calenta 1,2 

- Extractors maquines fund. 2 

- Sist. Reg. energia solar 4 

TOTAL 58,764 
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-Subquadre G:  Situat a una columna del centre de la nau. 

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 

 

Taula 2.11: Potència subquadre G 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
36 Forn fixador 10 
37 Estampadora TAMPO PRINT 

Mod. TT-80/31 
3 

38 Estampadora IMPAK 3 
39 Estampadora IMPAK 3 
40 Maq.IMPAK 1,4 

41 Maq. GENERAL 1,7 

42 Polidora 0,736 

43 Estamapdora KURZ 3,8 

45 Excèntrica FERGI Mod. FT-4 0,736 

46 Excèntrica  0,736 

47 Serra sense fi IBERMAC S-0/12 0,736 

48 Maq. Fulles espasa 4 

49 Maq.serrar fi UNIZ 1,5 

93 Cabina 
pintura(bomba+extractor) 

2,2 

94 Cabina 
pintura(bomba+extractor) 

1,84 

TOTAL 38,384 

 

-Subquadre H: Es situarà al costat del quadre general, i controlarà la força de la 
metalitzadora, les envasadores, trepant i la màquina de precintats del costat de 
les taules de treball. 

Màquinaria que controlarà aquest subquadre: 

 

Taula 2.12: Potència subquadre H 

Nº MÀQUINA MÀQUINA POTÈNCIA (kW) 
35 Metalitzadora d'alt buit 

METALVAC 
16 

50 Envasadora SORETRAC 2,9 
51 Envasadora MINIPAK 

Mod. FM76 
4 

52 Precintat 0,13 
85 Trepant DELFOS 1 

TOTAL 24,03 
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-Subquadre I: Situat al vestíbul d’accés a la nau. Controlarà la força de tomes 
de corrent de la sala del termo, banys, cantina, sala d’auditories, oficines i 
direcció, i la il·luminació de la sala d’espera, oficina i direcció , de la sala 
d’auditories, de la sala del termo, distribuïdors 1 i 2,  vestidors i banys, cantina i 
de la sala de polir i extractors d'aquestes zones.  

Càrregues que controlarà aquest subquadre: 

Taula 2.13: Potència subquadre I 

TIPUS DE CÀRREGA POTÈNCIA (kW) 
Tomes aux. bany , sala 
d'espera i distribuïdor 2. 

0,552 

Tomes aux. bany i 
vestidor masculí. 

0,736 

Tomes aux. bany, 

vestidor femení i cantina. 

1,288 

Tomes aux. sala termo, 
vestíbul i distribuïdor 1. 

0,920 

Tomes aux. oficina. 1,104 
Tomes aux. sala 
auditories i direcció. 

1,288 

Tomes aux. sala polir. 0,552 
Aire condicionat oficina. 2,28 
Aire condicionat direcció. 2,28 
Extractor vestidor femení. 0,04 

Extractor vestidor 

masculí. 

0,04 

Extractor cantina. 0,04 

Enllumenat accés, sala 

d'espera i distribuïdor 2 i 

bany primer pis 

0,572 

Enllumenat bany i 

vestidor femení i cantina 

0,375 

Enllumenat sala termo i 

vestíbul i distribuïdor 1. 

0,36 

Enllumenat sala auditories 0,468 

Enllumenat bany i 

vestidor masculí 

0,266 

Enllumenat oficina. 0,576 

Enllumenat direcció 0,624 

Enllumenat sala polir. 0,288 

Enllumenat senyalització 

emergència planta baixa. 

0,11 
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2.13    Equilibrat de càrregues 
Per a què es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors 
que formen part d’una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre 
les seves fases o conductors polars.  

Aquest equilibri es pot veure a l’annex adjunt de càlculs elèctrics i als plànols 
Esquemes unifilars 

2.14 Caixes de connexions  
En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o 
derivacions per simple retorçament o enrotllament entre sí dels conductors, sinó 
que hauran de realitzar-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats 
individualment o constituent regletes de connexió; podent permetre's així, la 
utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se a l'interior de 
caixes d'empalmar i/o de derivació menys si es fan dins de canals protectores. 

Les caixes de derivació constaran dels elements d'ajust per a l'entrada dels tubs i 
les seves dimensions permetran que càpiguen tots els conductors que hagi de 
contenir. La seva profunditat serà al menys igual al diàmetre del tub més gran 
més un 50%, amb un mínim de 40mm. El seu diàmetre al costat intern mínim 
serà de 60mm. Quan es vulguin fer estanques, les entrades dels tubs al les 
caixes, hauran d'utilitzar-se premsaestopes o recobres adequats. 

2.15 Sistema d'instal·lació 
La informació necessària pel que fa als sistemes d'instal·lació es troba a la ITC-
BT-20. 

Els conductors que discorrin per l'interior tindran un aïllament de 450/750 V i de 
0,6/1 kV quant discorrin per l'exterior, llevat dels conductors que alimenten les 
màquines i els subquadres, que seran d'aquest tipus ( com es diu a l'apartat 
2.8.1). 

Enllumenat senyalització 

d'emergència primera 

planta. 

0,058 

Centraleta d'incendi 0,1 

TOTAL 14,92 

TOTAL A TENIR EN 

COMPTE(Simult. de 

0,7) 

10,44 
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Els cables utilitzats per alimentar les màquines seran cables multiconductors de 
coure amb aïllament de XLPE de tensió assignada 0,6/1kV i s'instal·laran baix tub 
protector encastat en obra (com es diu en l'apartat 2.8.1). 

Els cables utilitzats per alimentar les lluminàries del taller aniran col·locats sobre 
safata metal·lica, i seran multiconductors  de coure (la safata, al ser metàl·lica 
anirà protegida a terra). La resta de cables del taller aniran en tub rígid en 
muntatge superficial de tenisó asignada de 450/750 V. 

Els cables per alimentar l'enllumenat i preses de corrent de les oficines, direcció, 
sala exposicions, sala d'espera, distribuïdors, accés a oficines, vestíbul, vestidors 
i banys,cantina i sala de polir, seran baix tub protector, col·locats damunt dels 
falsos sostres per a l'enllumenat, i per dins les parets per la resta. Seran de 
tensió assignada de 450/750 V. 

2.16 Tubs i canals protectores  
La informació necessària sobre les característiques mínimes dels tubs  i canals 
protectores ve recollida a la ITC-BT-21. 

El material utilitzat per a les safates i tubs seran de la marca GEWISS. 

Els tubs seran de PVC, corrugats en les instal·lacions encastades ( per paret i pel 
terra) i rígids quant siguin canalitzacions superficials. Així a l' instal·lació hi haurà 
conductors aïllats en tubs en muntatge superficial o encastats (B1) i cables 
multiconductors en tubs encastats en obra (B2). També, per a la instal·lació 
d'enllumenat del taller s'utilitzaran cables multiconductors en safata metàl·lica 
perforada a una distancia de la paret no inferior a 0,3D (D es el diàmetre del 
cable). 

Els tubs hauran de tenir un diàmetre mínim per tal que permetin un fàcil 
allotjament i extracció dels cables o conductors aïllats. Els diàmetres mínims 
exteriors dels tubs en funció del número i secció dels conductors o cables a 
conduir els podem trobar a les taules 21.2 per a tubs en canalitzacions en 
muntatge superficial i 21.5 per a tubs en canalitzacions encastades de la ITC-BT-
21. 

Els tubs aniran convenientment fixats mitjançant els accessoris corresponents de 
manera que la introducció i retirada dels conductors es realitzi mitjançant la 
forma més segura. 

Quant els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte les 
següents prescripcions: 

• Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores 
protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre 
elles serà, com a màxim, de 0,50 m. Es disposarà de fixacions de una i 
altre part en els canvis de direcció, empalmes i en la proximitat immediata 
a les entrades en caixes o aparells. 

• Els tubs es col·locaran de forma que s'adaptin a les superfícies sobre les 
quals s'instal·len, corbant-los o utilitzant els accessoris necessaris. 

• En alineacions rectes, les desviacions del eix del tub respecte a la línia que 
uneix els punts extrems no seran superiors al 2%. 
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• Es convenient disposar dels tubs, sempre que sigui possible, a una altura 
mínima de 2,5 m. sobre el terra, amb objecte de protegir-los de possibles 
danys mecànics. 

• En el creuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, 
hauran d'interrompre's  els tubs, quedant així separats els extrems uns 5 
cm, i empalmant-se posteriorment amb maneguets lliscants que tinguin 
una longitud mínima de 20 cm. 

 

Quant els tubs es col·loquin en muntatge fixe encastat es tindran en compte les 
recomanacions de la taula 21.10 de la ITC-BT-21 i les següents prescripcions: 

 

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

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

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

• En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé 
prevists de colzes o "T" apropiats, però en aquest darrer cas només 
s'admetran els prevists amb tapes de registre. 

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

• En el cas d'utilitzar tubs encastats en parets es convenient disposar els 
recorreguts horitzontals a 50 cm. com a màxim, del terra o sostre, i els 
verticals a una distància dels angles de les cantonades no superior a 20 
cm. 

 

Les canalitzacions en muntatge superficial que s'utilitzaran estaran formades per 
tubs rígids i safates. Els conductors que conduiran tindran un aïllament mínim de 
750 V. 

Les safates seràn metàl·liques en fil d'acer soldat, de la sèrie BFR de GEWISS, i 
es dimensionaran segons el nombre de conductors que hagin de canalitzar. 
Seràn d'entre 50 i 150mm x 60 mm, com es diu 2.11.1. 

2.16.1 Tipus de canalitzacions de la instal·lació 

Els diàmetres dels tubs que han de portar cables multiconductors, s'han 
dimensionat segons els diàmetres dels cables multiconductors. 



Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

 

- 34 - 

 

Nomenclatura dels conductors: 

1x: negre 
2x: blau + marró 
3G: blau + marró + groc/verd 
3x: marró + negre + gris  
3x+1x: marró + negre + gris + blau (secció reduïda)  
4G: marró + negre + gris + groc/verd 
4x: marró + negre + gris + blau 
5G: marró + negre + gris + groc/verd + blau 

 

Taula 2.14: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza-

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata  
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

DI enterrada RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x240 200 6 0,08 

 

Taula 2.15: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza

-ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.Gen.

1 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x25 + 

TTx16 

50 37 0,77 

L.Gen.

2 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x35 + 

TTx25 

50 60 1,52 

L.Gen.

3 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x95 + 

TTx50 

75 46 0,82 

L.Gen. Sota tub RZ1-K(AS) 4x120 + 75 46 0,68 
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4 protector 

corrugat 

encastat 

unipolars TTx70 

 

L.Gen.

5 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x25 + 

TTx16 

50 58 1,39 

L.Gen.

6 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x25 + 

TTx16 

50 57 1,28 

L.Gen.

7 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x16 + 

TTx16 

40 20 0,62 

L.Gen.

8 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x10 + 

TTx10 

32 2 0,14 

L.Gen.

9 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x10 + 

TTx10 

32 60 0,87 

L.Gen. 

10 

Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

RZ1-K(AS) 

unipolars 

4x35 + 

TTx25 

50 17 0,34 

L.Gen. 

11 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2  

 

 

 

60mm x 

100 mm 

(1) 

 

48 1,15 

L.Gen. 

12 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 50 1,19 

L.Gen. 

13 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 87 2,97 

L.Gen. 

14 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 100 2,30 

L.Gen. 

15 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 32 0,97 
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L.Gen. 

16 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 60mm x 

150 mm 

(2) 

 

50 1,47 

L.Gen. 

17 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 50 1,19 

L.Gen. 

18 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 70 2,02 

L.Gen. 

19 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 70 1,63 

L.Gen. 

20 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 60mm x 50 

mm (3) 

42 1,25 

L.Gen. 

21 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 52 1,52 

L.Gen. 

22 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 60mm x 

150 mm 

(2) 

 

70 1,63 

L.Gen. 

23 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 60mm x 50 

mm (3) 

76 2,12 

L.Gen. 

24 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 6mm2 60mm x 

100 mm 

(1) 

 

87 1,54 

L.Gen. 

25 

En safata 

metàl·lica 

RV-K 

multiconductors 

3G 2,5mm2 60mm x 50 

mm 

30 2,17 

L.Gen. 

26 

Sota tub 

rígid 

H07V-K 

unipolars 

2x6+TTx6 20 64 3,40 

L.Gen. 

27 

Sota tub 

rígid 

H07V-K 

unipolars 

2x6+TTx6 20 90 4,74 

L.Gen. 

28 

Sota tub 

rígid 

H07V-K 

unipolars 

2x2,5+TTx2,

5 

16 35 2,26 

L.Gen. 

29 

Sota tub 

rígid 

H07V-K 

unipolars 

4x2,5+TTx2,

5 

16 80 2,24 
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L.Gen. 

30 

Sota tub 

rígid 

H07V-K 

unipolars 

4x2,5+TTx2,

5 

16 65 1,84 

L.Gen. 

31 

Sota tub 

rígid 

H07V-K 

unipolars 

4x2,5+TTx2,

5 

16 71 2,00 

L.Gen. 

32 

Sota tub 

rígid 

H07V-K 

unipolars 

2x1,5+TTx1,

5 

16 30 

 

0,53 

 

L.Gen. 

33 

Sota tub 

rígid 

RV-K 

multiconductor 

3G 4mm2 20 84 2,19 

L.Gen. 

34 

Sota tub 

rígid 

RV-K 

multiconductor 

3G 4mm2 20 77 2,01 

L.Gen. 

35 

Sota tub 

rígid 

RV-K 

multiconductor 

3G 4mm2 20 85 2,21 

 

Taula 2.16: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza

-ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor    

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.A.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 3 0,83 

L.A.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 6 0,92 

L.A.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 6 0,87 

L.A.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 19 1,32 
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L.A.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 21 1,59 

L.A.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 15 1,19 

L.A.7 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 12 1,02 

L.A.8 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 6 0,89 

L.A.9 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 8 0,93 

L.A.10 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 4 0,92 

L.A.11 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 7 1,03 

L.A.12 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 3 0,79 

L.A.13 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 30 1,08 

L.A.14 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 30 1,08 
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L.A.15 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 30 1,38 

 

Taula 2.17: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza

-ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.B.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 9 1,77 

L.B.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 13 1,65 

L.B.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 5 0,14 

L.B.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 10mm2 32 8 1,95 

L.B.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 9 1,53 

L.B.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5 mm2 20 11 1,84 

L.B.7 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 7 1,71 
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L.B.8 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 9 1,58 

L.B.9 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 10mm2 32 10 2,06 

L.B.10 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 11 1,53 

L.B.11 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5 mm2 20 13 1,89 

L.B.12 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 10 1,83 

L.B.13 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 11 1,60 

L.B.14 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 10mm2 32 14 2,28 

L.B.15 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 15 1,53 

L.B.16 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 18 2,04 

L.B.17 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 16 1,74 
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L.B.18 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 15 1,62 

L.B.19 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 9 2,33 

L.B.20 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 7 2,15 

L.B.21 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 10 1,78 

 

Taula 2.18: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza-

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor    

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.C.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 

7 1,06 

L.C.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 

6 0,97 

L.C.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 

8 1,02 

L.C.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 

10 1,06 
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L.C.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 

12 1,11 

L.C.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 6mm2 32 

12 1,20 

Taula 2.19: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza-

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor    

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.D.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G  16mm2 

 

50 11 0,96 

L.D.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G  16mm2 

 

50 13 1,01 

L.D.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

 

- 40 - - 

L.D.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS)  

multiconductor 

 

5 G 10mm2 40 6 0,89 

L.D.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 14 1,12 

L.D.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 6mm2 32 17 1,22 
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Taula 2.20: Característiques  conductors i canalitzacions 

 
 
 
 

Línia Tipus de 
canalitza-

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor 

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.E.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 16 1,93 

L.E.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 9 1,42 

L.E.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 14 1,79 

L.E.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 13 1,76 

L.E.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 12 1,73 

L.E.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 20 9 1,61 

L.E.7 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 4 1,45 
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L.E.8 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 4 1,50 

L.E.9 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 7 1,61 

 

L.E.10 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 8 1,43 

L.E.11 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 8 1,41 

L.E.12 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 8 1,43 

L.E.13 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 6mm2 32 8 1,59 

L.E.14 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 10 1,53 

L.E.15 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 11 1,43 

L.E.16 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 11 1,45 

L.E.17 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 11 1,71 
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Taula 2.21: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor    

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.F.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 4mm2 25 17 

 

1,93 

L.F.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 20 1,46 

L.F.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 17 1,71 

L.F.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 20 1,46 

L.F.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 20 2,03 

 

L.E.18 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 11 1,42 

L.E.19 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 9 1,45 



Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

 

- 46 - 

 

 

L.F.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 24 1,49 

L.F.7 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 4mm2 25 14 1,81 

L.F.8 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 15 1,41 

L.F.9 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 17 1,80 

L.F.10 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 12 1,36 

L.F.11 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 32 1,75 

L.F.12 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 4 mm2 25 13 1,71 

L.F.13 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

3 G 1,5mm2 20 13 1,98 

Taula 2.22: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor    

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 
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L.G.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 8 0,78 

L.G.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 2,5mm2 25 2 0,71 

L.G.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 12 0,95 

L.G.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 6 0,70 

L.G.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 34 0,85 

L.G.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 8 0,76 

L.G.7 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 7 0,81 

L.G.8 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 34 0,85 

L.G.9 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 36 0,87 

L.G.10 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 30 1,74 
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L.G.11 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 29 1,02 

L.G.12 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 8 0,84 

L.G.13 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 15 0,86 

L.G.14 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 19 0,75 

L.G.15 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 18 1,26 

 
Taula 2.23: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor     

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.H.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 10mm2 40 22 0,63 

L.H.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 13 0,49 

L.H.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 16 0,73 
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L.H.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 19 0,16 

L.H.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

cable RZ1-K (AS) 

multiconductor 

5 G 1,5mm2 20 23 0,35 

 

Taula 2.24: Característiques  conductors i canalitzacions 

Línia Tipus de 
canalitza

ció 

Tipus de 
conductor 

Secció i 
nombre de 
conductors 

(mm2) 

Diàmetre 
tub 

(mm) o 
mides 
safata 

i/o canal 
(mm) 

Longitud 
conductor    

(m) 

C.d.t 
total 
(%) 

L.I.1 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 25 1,62 

L.I.2 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 16 1,19 

L.I.3 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 14 1,36 

L.I.4 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 22 1,42 

L.I.5 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 20 1,47 

L.I.6 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 15 1,74 



Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

 

- 50 - 

 

L.I.7 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 15 1,15 

L.I.8 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 10 1,49 

L.I.9 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x2,5+TTx2,

5 

20 7 1,30 

L.I.10 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 6 0,88 

L.I.11 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 13 0,89 

L.I.12 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 6 0,88 

L.I.13 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 30 2,20 

L.I.14 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 14 1,30 

L.I.15 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 23 1,54 

L.I.16 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 23 1,74 
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L.I.17 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 27 1,45 

L.I.18 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 33 2,41 

L.I.19 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 27 2,24 

L.I.20 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 20 1,34 

L.I.21 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 28 1,01 

L.I.22 Sota tub 

protector 

corrugat 

encastat 

Cable H07V-K 

unipolar 

2x1,5+TTX1,

5 

16 28 0,94 

2.17 Protecció contra sobreintensitats i 
sobretensions 

La protecció de la instal·lació contra sobreintensitats ve regulada a la ITC-BT- 

22. 

A partir del quadre general de comandament i protecció (inclòs aquest), la 
protecció contra sobreintensitats i curtcircuits es realitzarà mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics de corba C. 

En el cas de protecció de la maquinaria, aquesta vindrà amb els seus 
corresponents guardamotors segons la seva potencia, encara que la instal·lació 
fins aquests estarà protegida amb els corresponents magnetotèrmics i 
diferencials. 

En tots els casos s’hauran de complir les següents regles: 

 

• El poder de tall serà igual o superior al previst en aquest punt de la 
instal·lació. 
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• Coordinació de la protecció – conductor: s’haurà d’aplicar la següent 
igualtat: 

 

 znb III ≤≤  

on: 

 

Ib= intensitat d’ús del circuit a protegir. 

Iz= intensitat màxima admissible de la canalització. 

In= intensitat nominal del dispositiu de protecció o la corrent de regulació 

en dispositius regulables. 

 

La protecció de la instal·lació contra sobretensions ve regulada a la ITC-BT-23. 

 

El dispositiu instal·lat de protecció actuarà en els següents casos: 

 

• Les degudes a la influència de la descàrrega llunyana de raigs. 

• Degudes a commutacions de la red, defectes de red, efectes inductius, 
capacitatius, etc. 

2.18 Protecció contra contactes directes i 
indirectes 

La proteció contra contactes directes i indirectes ve reflectida a la ITC-BT24. 

La proteció contra contactes indirectes s'aconsegueix mitjançant l'aplicació de la 
protecció per tall automàtic de a l'alimentació. Està destinat a impedir que una 
tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui 
donar com a resultat un risc. 

S'ha instal·lat un esquema de connexionat tipus TT, en el qual totes les masses 
dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció han d'estar 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de 
terra. Si diversos dispositius de protecció van muntats en sèrie, aquesta 
prescripció s'aplica per separat a les masses protegides per cada dispositiu. 

El punt de neutre de cada generador o transformador ha de conectar-se a terra. 

 

Es complirà la següent condició: 

UIaRa ≤⋅  
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On: 

Ra: és la suma de les resistències de la toma de terra i dels conductors de 
protecció de masses. 

Ia: és la corrent que assegura el funcioament automàtic del dispositiu de 
protecció. 

 

U: És la tensió de contacte límit convencional (50V) 

 

La protecció davant de contactes indirectes es realitzarà mitjançant interruptors 
diferencials del calibre adequat a la corrent prevista; l’últim diferencial serà de 
sensibilitat 300 mA. La classe dels diferencials serà de tipus AC. 

 

- Selectivitat: es coordinaran els dispositius per a què només la part del defecte 
sigui posada fora de tensió; s’utilitzarà el sistema cronomètric (retràs en el 
temps de dispar) per a tal fi. 

 

Es prendran les següents mesures per evitar els contactes directes: 

 

• Protecció per aïllament de les parts actives: hauran d’estar recobertes d’un 
aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo. Les pintures, 
vernissos, laques, etc. no es consideren aïllants per a tal efecte. 

• Protecció per mitjà de barreres i embolcalls: les parts actives hauran 
d’estar situades a l’interior dels embolcalls o darrera de les barreres que 
tinguin, com a mínim, un grau de protecció IP XXB (segons UNE 20.324). 
Si es necessiten obertures majors per a la reparació de peces o per al bon 
funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per impedir 
que persones toquin les parts actives i  es garantirà que les persones 
siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades 
voluntàriament. 

Les superfícies superiors de les barreres o embolcalls horitzontals, que són 
fàcilment accessibles , hauran de respondre, com a mínim, al grau de 
proteccióIP4X o IP XXD. 

Quant sigui necessari suprimir les barreres, obrir els embolcalls o treure 
parts d'aquestes, no ha de ser possible a no ser que: 

a) Amb l'ajuda d'una clau o eina. 

b) Después de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes 
barreres o embolcalls, no poguent ser reestablerta la tensió fins después 
de tornar a col·locar les barreres o embolcalls. 

c) Si hi ha interposada una segona barrera que poseeixi com a mínm el grau 
de protecció IP2X o IP`XXB, que no pugui ser treta més que amb l'ajuda 
d'una clau o eina i que impedeixi el contacte amb les parts actives. 
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• Protecció mitjançant obstacles: Els obstacles estàn destinats a impedir els 
contactes fortuits amb les parts actives, però no els contactes voluntaries 
per una tentativa de salvar l'obstacle. 

2.19 Proteccions magnetotèrmiques i 
diferencials de cada circuit 

Els magnetotèrmics generals de cada subquadre a dins del quadre general seran  
magnetotèrmics de caixa moldejada així com també qualsevol interruptor 
magnetotèrmic major a 125A d'intensitat nominal i de 100A per a interruptors 
diferencials. La resta seran modulars. En el cas del centre de mecanitzats, el 
magnetotèrmic de 125A també serà modular, ja que el diferencial ho serà. 

Taula 2.25: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet. 

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. 

DI 800 480 - 

Taula 2.26: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  
(In) (A) 

Magnet. 
(Ir) (A) 

I.difer. Circuit Magnet.  
(In) 

Magnet. 
(Ir) 

Idifer. i 
sensib. 

L.Gen.1 80 - 
125A 

300mA 
L.Gen.19 16 - 

 

L.Gen.2 125 - 
125A 

300mA 
L.Gen.20 16 - 

L.Gen.3 250 200 
250A 

300mA 
L.Gen.21 16 - 

25A 

30mA 

L.Gen.4 250 - 
250A 

300mA 
L.Gen.22 16 - 

L.Gen.5 100 - 
125A 

300mA 
L.Gen.23 16 - 

L.Gen.6 125 - 
125A 

300mA 
L.Gen.24 16 - 

L.Gen.7 63 - 
63 

300mA 
L.Gen.25 16 - 

L.Gen.8 63 50,4 
63 

300mA 
L.Gen.26 25 - 

25A 

30mA 
L.Gen.9 32 - 

40A 

30mA 
L.Gen.27 25 - 

L.Gen.10 125 - 
125A 

300mA 
L.Gen.28 16 - 
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L.Gen.11 32 - 

25A 

30mA 

L.Gen.29 20 - 
25A 

30mA 
L.Gen.12 32 - L.Gen.30 20 - 

L.Gen.13 32 - L.Gen.31 20 - 

L.Gen.14 32 - L.Gen.32 10 - 

25A 

30mA 

L.Gen.15 32 - L.Gen.33 10 - 

L.Gen.16 16 - 
25A 

30mA 

L.Gen.34 10 - 

L.Gen.17 16 - L.Gen.35 10 - 

L.Gen.18 16 - L.Gen.36 10 - 
25A 

30mA 
    L.Gen.37 10 - 

    L.Gen.38 10 - 

 

Taula 2.27: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.A.1 10 - 

25A 

300mA 

L.A.9 10 - 
 

L.A.2 10 - L.A.10 16 - 

L.A.3 10 - L.A.11 10 - 

40A 

300mA 

L.A.4 10 - L.A.12 10 - 

L.A.5 10 - L.A.13 10 - 

L.A.6 10 - 
25A 

300mA 

L.A.14 16 - 

L.A.7 10 - L.A.15 10 - 25A 

300mA L.A.8 10 - L.A.16 10 - 

 

Taula 2.28: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.B.1 16 - 
63A 

300mA 

L.B.12 16 - 
 

L.B.2 10 - L.B.13 10 - 

L.B.3 50 - L.B.14 40 - 

40A 

300mA 

L.B.4 40 - 

63A 

300mA 

L.B.15 10 - 

L.B.5 10 - L.B.16 10 - 

L.B.6 10 - L.B.17 10 - 

L.B.7 16 - L.B.18 10 - 

L.B.8 10 - L.B.19 10 - 25A 
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L.B.9 40 - 
63A 

300mA 

L.B.20 10 - 300mA 

L.B.10 10 - L.B.21 10 - 

L.B.11 10 -     

 

Taula 2.29: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.C.1 50 - 
125A 

300mA 

L.C.4 50 - 
100A 

300mA 
L.C.2 50 - L.C.5 50 - 

L.C.3 50 - L.C.6 32 - 

 

Taula 2.30: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.D.1 63 - 
125A 

300mA 

L.D.4 50 - 
100A 

300mA 
L.D.2 63 - L.D.5 32 - 

L.D.3 63 - L.D.6 32 - 

 

Taula 2.31: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.E.1 10 - 

40A 

300mA 

L.E.11 10 - 

40A 

300mA 

L.E.2 10 - L.E.12 10 - 

L.E.3 10 - L.E.13 32 - 

L.E.4 10 - L.E.14 10 - 

L.E.5 10 - L.E.15 10 - 

L.E.6 16 - 

40A 

300mA 

L.E.16 10 - 

25A 

300mA 

L.E.7 10 - L.E.17 10 - 

L.E.8 10 - L.E.18 10 - 

L.E.9 16 - L.E.19 10 - 

L.E.10 10 -     

Taula 2.32: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.F.1 25 - 63A L.F.8 10 -  
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L.F.2 10 - 300mA L.F.9 16 - 
25A 

300mA 
L.F.3 40 - L.F.10 10 - 

L.F.4 10 - L.F.11 10 - 

L.F.5 10 - 

40A 

300mA 

L.F.12 25 - 
25A 

300mA 

L.F.6 10 - L.F.13 10 - 
25A 

300mA 

L.F.7 25 -     

 

Taula 2.33: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.G.1 10 - 

40A 

300mA 

L.G.9 10 - 
 

L.G.2 16 - L.G.10 10 - 

L.G.3 10 - L.G.11 10 - 

25A 

300mA 

L.G.4 10 - L.G.12 10 - 

L.G.5 10 - L.G.13 10 - 

L.G.6 10 - 
25A 

300mA 

L.G.14 10 - 

L.G.7 10 - L.G.15 10 - 

L.G.8 10 -     

 
Taula 2.34: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.H.1 40 - 
63A 

300mA 

L.H.4 10 - 
 

L.H.2 10 - L.H.5 10 - 

L.H.3 10 -     

 

Taula 2.35: Proteccions de les línies 

Circuit Magnet.  

(In) (A) 

Magnet. 

(Ir) (A) 

Idifer. Circuit Magnet.  

(In) 

Magnet. 

(Ir) 

Idifer. i 

sensib. 

L.I.1 16 - 
25A 

30mA 

L.I.12 10 - 
25A 

30mA 
L.I.2 16 - L.I.13 10 - 

L.I.3 16 - L.I.14 10 - 

L.I.4 16 - 25A 

30mA 

L.I.15 10 - 25A 

30mA L.I.5 16 - 
L.I.16 

10 - 
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L.I.6 16 - 
L.I.17 10 - 

L.I.7 16 - 
L.I.18 10 - 

L.I.8 16 - 25A 

30mA 
L.I.19 10 - 

25A 

30mA 
L.I.9 16 - 

L.I.20 10 - 

L.I.10 10 -  
L.I.21 10 - 

L.I.11 10 - 
L.I.22 10 - 

Taula 2.36: Poders de tall de les línies 

Corrents de curtcircuit 
fins al subquadres 

Corrent de curtcircuit 
trifàsica (kA) 

Poder de tall mínim 
normalitzat dels 
magnetotèrmics 
trifàsics de dintre 
dels subquadres 

(kA) 
Subquadre A 6,12 10 
Subquadre B 5,40 6 
Subquadre C 9,03 10 
Subquadre D 9,37 10 
Subquadre E 4,43 6 
Subquadre F 5,59 6 
Subquadre G 6,97 10 
Subquadre H 12,52 15 
Subquadre I 2,00 6 

Corrents de curtcircuit 
fins als subquadres 

Corrent de curtcircuit  
monofàsica(kA) 

Poder de tall mínim 
normalitzat dels 
magnetotèrmics 

monofàsics de dintre 
dels subquadres 

(kA) 
Subquadre A 

- 
No hi ha mag. 

monofàsics 
Subquadre B 

3,10 
6 
 

Subquadre C 
- 

No hi ha mag. 
monofàsics 

Subquadre D 
- 

No hi ha mag. 
monofàsics 

Subquadre E 
- 

No hi ha mag. 
monofàsics 

Subquadre F 
3,24 

6 
 

Subquadre G 
- 

No hi ha mag. 
monofàsics 

Subquadre H 
- 

No hi ha mag. 
monofàsics 

Subquadre I 1,03 6 
Corrents de curtcircuit 
fins al quadre general 

Corrent de curtcircuit 
trifàsica (kA) 

Poder de tall mínim 
normalitzat dels 
magnetotèrmics 

trifàsics de dintre del 
quadre general (kA) 

Tots els magnetotèrmics 
trifàsics del quadre general  

13,73 15 
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Corrents de curtcircuit 
fins al quadre general 

Corrent de curtcircuit 
monofàsic (kA) 

Poder de tall mínim 
normalitzat dels 
magnetotèrmics 

trifàsics de dintre del 
quadre general 

 
Tots els magnetotèrmics 
monofàsics del cuadre 

general 

13,04 15 

 

2.20 Grup electrogen 

S’instal·larà un grup electrogen a l’exterior d'una de les entrades de la nau, al 
costat de la CPM, el qual es posarà en funcionament en cas de falta de 
subministrament elèctric i al que anirà connectat el subquadre I corresponent als 
serveis d'enllumenat i preses de corrent, i extractors dels vestidors i cantina de 
la zona d'oficines, vestíbul, distribuïdors,cantina, sala d'auditories, banys, accés, 
sala termo i sala de polir.  

Serà un grup electrogen  de la marca Electra Molins de 21 KVA  de potència 
màxima. El cable fins al quadre general serà de 4x10mm2+10mm2 sota tub 
protector de 32mm de diàmetre. 

2.21 Presa de terra 

Segons la ITC-18, les preses de terra s’estableixen amb l’objecte, principalment, 
de limitar la tensió que amb respecte a terra poden ocasionar, en un moment 
donat, les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar 
el risc que suposa una averia en el material utilitzat. 

La connexió a terra es la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, 
d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al mateix 
mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats al 
terra. 

La xarxa de terra s’estendrà per tota la instal·lació, i a ella s’hi connectaran totes 
les masses dels elements amb parts metàl·liques, així com son les màquines, 
lluminàries i endolls. 

La resistència de terra es calcularà amb la següent fórmula, considerant que la 
resistivitat del terreny és de  de 500 Ω·m, corresponent a sorra argilosa i que 
tenim 2 piques enterrades de 2m separades cada una de l'altre 30 m. El 
conductor d'unió entre piques serà de 35 mm2: 

 

  
2

2

L
Rconductor

ρ=  

 

ρ: resistivitat del terreny.    

Ln
Rpicas

⋅
= ρ
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n: número de piques a col·locar (n=2). 

L: longitud de la pica (L=2m). 

L2: longitud del conductor (L2=30m). 

 

  

 

 

  

 

 

  

-Sensiblitat diferencial= 300 mA 

Tensió de contacte:  VRVc T 89,729,263.0 =⋅=⋅∂∆=  

2.22 Definició de les càrregues elèctriques 
A continuació s’indiquen els consums elèctrics de cada sector de la nau: 

Taula 2.37: Potència elèctrica instal·lada 

TALLER 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 18,590 kW 

Maquinària (subquadres 
A,B,C,D,E,F,G,H I centre de 
mecanitzats) 

610,082kW(inclosos extractors 
màquines) 

Ventilació 18,15 kW (només extractors generals  
taller) 

Preses de corrent 9,2 kW 

Taula 2.38: Potència elèctrica instal·lada 

SALA DE POLIR 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,288kW 

Ventilació 2,2 kW(inclòs en maquinària taller) 

Preses de corrent 0,552kW 

 

Ω=
⋅

=
⋅

= 125
22

500

Ln
Rpicas

ρ

Ω=⋅== 3,33
30

50022

2L
Rconductor

ρ

Ω=
+
⋅

== 29,26//
RconductorRpicas

RconductorRpicas
RRRtotal conductorpicas
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Taula 2.39: Potència elèctrica instal·lada 

CANTINA 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,180 kW 

Climatització i ventilació 0,04 kW 

Preses de corrent 1,288 kW (comú amb bany i ves. fem.) 

Taula 2.40: Potència elèctrica instal·lada 

VESTIBUL I DISTRIBUIDOR 1 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,216 kW 

Preses de corrent 0,92 kW (comú amb sala termo) 

Taula 2.41: Potència elèctrica instal·lada 

VESTIDOR FEMENÍ 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,072kW 

Preses de corrent 1,288 kW (comú amb bany fem. i 
cantina) 

Ventilació 0,04 kW 

Taula 2.42 Potència elèctrica instal·lada 

BANY FEMENÍ 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,1226 kW 

Preses de corrent  1,288 kW (comú amb vest. fem. i 
cantina) 

Taula 2.43: Potència elèctrica instal·lada 

VESTIDOR MASCULÍ 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,144 kW 

Preses de corrent 0,736 kW (comú amb bany masc.) 
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Ventilació 0,04 kW 

Taula 2.44: Potència elèctrica instal·lada 

BANY MASCULÍ 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,1226 kW 

Preses de corrent  0,736 kW (comú amb vest. masc.) 

Taula 2.45: Potència elèctrica instal·lada 

SALA TERMO 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,144 kW 

Preses de corrent 0,92 kW  (comú amb vestíbul i dist.1)  

Taula 2.46: Potència elèctrica instal·lada 

ACCÉS A OFICINES (ESCALES) 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,196 kW 

Taula 2.47: Potència elèctrica instal·lada 

SALA D’ESPERA I DISTRIBUIDOR 2 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,351 kW 

Preses de corrent 0,552 kW (comú amb bany pis) 

Taula 2.48: Potència elèctrica instal·lada 

OFICINA  

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,576 kW 

Climatització i ventilació  

(aire condicionat) 

2,28 kW 

Preses de corrent 1,104 kW  

Centraleta d'incendis 0,1 kW 
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Taula 2.49: Potència elèctrica instal·lada 

DIRECCIÓ 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,624 kW 

Climatització i ventilació 2,28 kW 

Preses de corrent  1,288 kW (comú amb sala d'auditories) 

Taula 2.50: Potència elèctrica instal·lada 

SALA D’AUDITORIES 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,468 kW 

Preses de corrent  1,288  kW (comú amb direcció) 

Taula 2.51: Potència elèctrica instal·lada 

BANY PIS 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 0,0253 kW 

Preses de corrent  1,104 kW (comú amb  sala d'espera i 
dist. 2) 

Taula 2.52: Potència elèctrica instal·lada 

EXTERIOR 

Càrregues Potencia 

Lluminàries 2,475 kW 

Taula 2.53: Potència elèctrica instal·lada 

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

Càrregues Potencia 

Grup hidràulic 4 kW (inclòs a maquinaria taller) 

Equip auxiliar 1,2 kW (inclòs a maquinaria taller) 
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En les taules anteriors no estan incloses les potències de l'enllumenat 
d'emergència, que seran de 0,32kW per al taller,  de 0,11kW per a la planta 
baixa i de 0,058kW per a la primera planta. 

La potència total instal·lada a la nau serà de 673,73 kW, encara que la que tenim 
en compte serà  669,26 kW, degut a un factor de simultaneïtat dels equips del 
subquadre I.  24,59 kW dels quals corresponen a il·luminació. A l’hora de 
contractar una potència s’aplicarà un coeficient de simultaneïtat de 0,43, ja que 
mai es necessitarà tota la maquinària al mateix temps. Així la potencia total 
prevista serà de 287,78 kW. 

2.23 Il·luminació 

2.23.1 Il·luminació interior 

-Solució adoptada 

Per a tots sectors industrials s'utilitzaran lluminàries suspeses de la família 
PerformaLux de PHILIPS i es muntaran amb llums de vapor de mercuri, 
apropiades per a activitats industrials i amb una bona reproducció de colors, 
llevat de la zona de les taules de treball que seran fluorescents de la família 
TMS022. El grau de reflexió de totes les parets de la nau serà d’un 50%, del 
terra d’un 20%, i del sostre d’un 70%.  Per  al sector de les taules de treball es 
col·locarà una línia de fluorescents. 

Per a les oficines (oficina i direcció) s’utilitzen lluminàries d’encastar modulars de 
la família Efix de PHILIPS. 

Per a l'accés a les oficines s’utilitzen lluminàries d’encastar modulars de la família 
Indolight  i Celino de PHILIPS. 

Per la sala d’espera i distribuïdor del pis de dalti sala d'auditories, s'utilitzaran 
lluminàries d'encastar modulars de la família TBS de Philips amb tubs 
fluorescents. Tot el pis de dalt estarà dotat d’un fals sostre col·locat a 2,5 m del 
terra de la planta pis. 

El bany del pis de dalt  tindrà instal·lada una lluminària de la família Europa2 de 
Philips. 

Per als vestidors, banys, habitació de polir i sala termo s’utilitzaran lluminàries 
adossades de la família Pacífic de Philips. A part els banys també tindran dues 
lluminàries cada bany de la família Indolight. 

I per al vestíbul i distribuïdor 1 s'utilitzaran lluminàries adossades de la família 
Centura2 de Philips. 

Per a la cantina es col·locaran lluminàries adossades de la família Pacífic de 
Philips.  

Per a l'exterior s'han utilitzat lluminàries de la família OptiFlood de Philips. 

Per al càlcul de quantitat de lluminàries i de la seva distribució s'utilitzarà el 
programa Dialux juntament amb el catàleg electrònic de Philips. 

Com a norma general, la altura on es realitza el treball serà de 0,85 m del terra, 
i en vies de circulació  serà a nivell del terra.  
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Taula 2.54: nivells d’il·luminació de les diverses zones de la nau. 

DEPENDENCIES 

 

 

ILLUMINANCIA 

(LUX) 

IL·LUMINANCIA 

REAL MITJA 

ACONSEGUIDA 

(LUX) 

COEF. 

UNIFORMITAT 

TALLER  (GENERAL) 300 369 (*) 

TALLER (ZONA 

MÀQUINES 

MANUFACTURA) 

500 580 (*) 

TALLER (ZONA TAULES 

TREBALL) 

1000 1100 (*) 

SALA POLIR 400 392 0,502 

BANY MASC. 150 195 0,412 

BANY FEM. 150 195 0,417 

VESTIDOR MASC. 150 224 0,434 

VESTIDOR FEM. 150 165 0,414 

CANTINA 200 214 0,509 

VESTÍBUL I 

DISTRIBUIDOR 1 

200 226 0,363 

DISTRIBUIDOR 2 I 

SALA ESPERA 

200 364 0,589 

BANY PIS 100 109 0,412 

OFICINA  500 535 0,460 

DIRECCIÓ 500 490 0,540 

SALA AUDITORIES 400 441 0,459 

ACCÉS OFICINES 200 211(*) (*) 

SALA TERMO 150 147 0,630 

 

(*) Al haver-hi zones amb mes il·luminació que d'altres, ja que en el cas del 
taller zones necessiten més il·luminació que d'altres, i en el cas de l'accés a les 
oficines, al haver-hi escales, a baix d'aquestes la il·luminació es bastant menor, 
els valors d'il·luminació reals obtinguts no es poden justificar amb un valor mitjà, 
i per tant el coeficient d'uniformitat és baix. (Veure annex càlculs lumínics) 
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-Tipus de lluminàries utilitzades 

Taula 2.55: Tipus de lluminàries escollides per a cada zona. 

LLUMINÀRIES UTILITZADES 

ZONA Nº LLUMINÀRIES 

TALLER  

  
Philips MPK380 1xCDM-T150W P-MB 

+GPK380 R D350 +GC (1.000) 
 

5 

Philips MPK380 1xCDM-T150W P-WB 

+GPK380 R D350 +GC (1.000) 

8 

Philips MPK380 1xCDM-T250W P-WB 
+GPK380 R D350 +GC (1.000) 

55 

Philips TMS022 2xTL-D58W HFS 
+GMS022 R (1.000) 

13 

SALA POLIR  

Philips TCW216 2xTL-D36W HFP (1.000) 4 

CANTINA  

Philips TCW216 1xTL-D36W HFP (1.000) 5 

VESTÍBUL I DISTRIBUIDOR  

Philips TCS160 1xTL-D36W HFP C3 

(1.000) 

6 

VESTIDORS FEMENÍ I MASCULÍ  

Philips TCW216 1xTL-D36W HFP (1.000) 2+4 

BANYS FEMENÍ I MASCULÍ  

Philips FBS120 1xPL-C/2P18W PG 

(1.000) 

2+2 

Philips TCW216 1xTL-D36W HFP (1.000) 2+2 

SALA TERMO  

Philips TCW215 2xTL-D18W HFS (1.000) 3 

ACCÉS OFICINES  

Philips FBS335 2xPL-L18W HFP M2 

(1.000) 

4 

Philips TWS680 1xTL5-20W HFP PC-MLO 

(1.000) 

2 

SALA D’ESPERA I DISTRIBUIDOR 2  

Philips TBS625 1xTL5-35W HFP C6 

(1.000) 

9 

OFICINA  

Philips TBS260 3xTL5-14W HFP C6 

(1.000) 

12 
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DIRECCIÓ  

Philips TBS260 3xTL5-14W HFP C6 

(1.000) 

13 

SALA D’AUDITORIES  

Philips TBS625 1xTL5-35W HFP C6 

(1.000) 

12 

BANY PIS  

Philips FBS120 1xPL-C/2P18W PG 

(1.000) 

1 

EXTERIOR  

Philips MVP506 1xCDM-T150W OR 15 

2.23.2 Il·luminació exterior 

-Solució adoptada 

A l’exterior de la nau es col·locaran 15 lluminàries de la família OptiFlood, model   
Philips MVP506 1xCDM-T150W OR de Philips, 6 de les quals es situaran a la 
façana nord, i 5 de les quals es col·locaran a la façana sud, 2  a la façana est, 
col·locant una de les dues dalt la sortida d’emergència, i 2 a la façana oest (com 
es veu en plànols). Es col·locaran a 5  metres d’altura. 

2.23.3 Maniobra de les  lluminàries 

 
Taula 2.56: Maniobra de la il·luminació del taller 

Enllumenat Tipus de maniobra Quadre de maniobra 

Enllumenat 1 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 2 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 3 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 4 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 5 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 6 Polsadors amb Telerruptor Quadre General 

Enllumenat 7 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 8 Polsadors amb Telerruptor Quadre General 

Enllumenat 9 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 10 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 11 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat 12 Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat màquines 

(difús)   

Interruptor de maniobra Quadre General 
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Enllumenat màquines 

(concent.) 

Interruptor de maniobra Quadre General 

Enllumenat fila fluorescents Interruptor  - 

Enllumenat exterior 1 Interruptor horari Quadre General 

Enllumenat exterior 2 Interruptor horari Quadre General 

Enllumenat exterior 3 Interruptor horari Quadre General 

2.23.4 Il·luminació d’emergència  

Permetrà en cas de fallada d'enllumenat general, l'evacuació segura i fàcil  
del públic cap a l'exterior. Serà alimentat per la font de subministrament de  
reserva i tindrà el seu funcionament mínim d'una hora, proporcionant una  
il·luminació mínima de 5 lux en els punts on estiguin situats els equips de les 
instal·lacions de protecció contra incendis que requereixin d’ utilització manual i 
de quadres generals de força i enllumenat, i per l'evacuació serà d'1 lux. 

L’enllumenat d’emergència serà alimentat per línies que seran protegides 
mitjançant interruptors automàtics. En cap cas una mateixa línia no alimentarà a 
més de dotze equips d’enllumenat d’emergència. 

Aquest enllumenat estarà en servei mitjançant un sistema automàtic, compost 
per un comptador i una fotocèl·lula per cadascuna de les línies repartidores que 
surten del Quadre General de Distribució que actuarà al produir la fallada dels 
enllumenats generals o quan la tensió d'aquests baixi a menys del 70% del seu 
valor nominal. 

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran 
les següents condicions: 

 

a) Es situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del terra. 

b) Es disposarà una a cada porta de sortida. 

c) En els recorreguts d'evacuació. 

d) En les escales, en qualsevol canvi de nivell, direcció i intersecció. 

e) En els punts on hi hagi equips d'actuació manual contra incendis, 
així com en els quadres elèctrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandro Rotger Vinent 

 

- 69 - 

 

 

 

CAPÍTOL 3: 

INSTAL·LACIÓ CONTRA 

INCENDIS 

3.1 Introducció 
En aquest apartat es calcularà el risc de incendi mitjançant les dades referents a 
la construcció i explotació, així com de els relatius ales efectius d’intervenció 
disponibles. Els valors numèrics que obtinguem ens diran si els riscs són 
tolerables. 

Si no fos així la fórmula que ens serveix de base al mètode de càlcul ens indicarà 
de manera simple si es pot arribar a la reducció del risc millorant les mesures 
preventives.  I si no es possible reduir el risc els valors obtinguts establiran la 
base per decidir si s’han d’aplicar mesures suplementàries i quins han de ser els 
mètodes a aplicar (detecció o extinció). 

3.2 Normativa 
S’aplicarà el  Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments 
Industrials ( Reial Decret 2267/2004 , de 3 de desembre) i l’aplicació de la 
norma NBE-CPI/96 en els casos en la que ha estat remesa per el mencionat 
reglament, així com les diverses normes UNE. 
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3.3 Mètode utilitzat 
Per a la caracterització dels establiments industrials en relació a la seguretat 
contra incendis i els requisits constructius segons la seva configuració, ubicació i 
nivell de risc intrínsec s’utilitzarà el mètode proposat a l’Annex I del Reial Decret 
2267/2004 referents al Reglament de Seguritat Conta Incendis en els 
Establiments Industrials (BOE n.303 de 17/12/2004). 

3.4 Determinació de les característiques de 
l'establiment industrial 

S'entén per establiment industrial al conjunt d'edificis, edifici, zona d'aquest, 
instal·lació o espai obert d'utilitat industrial o magatzem, destinat a ser utilitzat 
sota una titularitat diferenciada, i el projecte de construcció o reforma del qual, 
així com el començament de l'activitat prevista, sigui objecte de control 
administratiu. 

Els establiments industrials es caracteritzen per: 

 

a. La seva configuració i ubicació en relació al seu entorn. 

b. El seu nivell de risc intrínsec. 

3.5 Tipus d'establiment industrial 
Tal i com s'indica en els apartats 1.3 i 1.4, la nau industrial està situada en el 
polígon industrial Parc 1, de Ferreries (Menorca) propietat de Kolser S.A, situada 
a la parcel·la numero 1, i en tractar-se d’una activitat industrial ens regirem pel 
Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), 
aprovat pel RD 2267/2004 del 23 de desembre. 

La superfície de la parcel·la és de 8121 m2. La cara sud de la nau comunica amb 
el torrent que passa per Ferreries, i la nord dona a dos carrers que fan cantó 
amb una petita rotonda, (camí de Sant Patrici i carrer dels Trencadors). Al costat 
esquerra de la nau hi ha una zona verda i al dret una parcel·la amb una altra nau, 
dedicada a la fabricació del diari “Ultima hora Menorca”. L’entrada és al  camí de 
Sant Patrici nº 2. 

La nau està dedicada a l’activitat de bijuteria i conta amb 2862,13m2 de 
superfície útil, distribuïts com s'indica a l'apartat 1.4. 

Segons la seva ubicació l'establiment es classifica de TIPUS C (l’establiment 
industrial ocupa totalment un edifici i està a una distància major a tres metres de 
l’edifici més pròxim) segons el Reial Decret 2267/2004. 
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Fig. 3.1: establiment de tipus C. 

3.6 Accessibilitat per als bombers 
L'accés a l'establiment es realitza pel camí de Sant Patrici, i els requisits mínims 
de les condicions de l'entorn de l'edifici vindran recollits en l'apartat A de l'anex 
II del RSCIEI aprovat pel Reial Decret 226772004. 

El disseny i construcció del entorn immediat de la nau, els accessos, entrades a 
la façana, etc, han de possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis d'extinció 
d'incendis. 

Les autoritats locals podran regular les condicions que estimin correctes per a 
complir lo dit anteriorment, i en absència de normativa de les autoritats locals, 
es pot adoptar les següents mesures: 

Es consideren façanes accessibles d'un edifici aquelles que disposin de forats que 
permetin l'accés des de l'exterior al personal de servei d'extinció d'incendis. 

Els forats a la façana hauran de complir les següents condicions: 

 

• Facilitar l'accés a cada una de les plantes de l'edifici de forma que l'altura 
de l'ampit respecte el nivell de la planta a la que s'accedeix no sigui major 
a 1,20 m. 

• Les seves dimensions horitzontal y vertical han de ser al menys 0,80 m i 
1,20 m, respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals dels 
forats consecutius no ha d'excedir de 25 m, mesurada sobre la façana. 

• No s'han d'instal·lar elements a la façana que impedeixin o dificultin 
l'accessibilitat a l'interior de l'edifici a través del forats, a excepció els 
elements de seguretat situats als forats de les plantes l'alçada d'evacuació 
de la qual no excedeixi de 9 metres. 

Condicions d'aproximació a edificis: 

Els vials d'aproximació fins a les façanes accessibles dels establiments 
industrials, així com dels espais de maniobra han de complir les condicions 
següents: 
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1. Alçada mínima lliure: 5 m. 

2. Alçada mínima lliure o de gàlib: 4,5 m.3. Capacitat portant del vial: 2000 
kp/m2 

 

En els trams curvilinis, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traça 
d'una corona circular de radis mínims de 5,3m i 12, 5m, amb una amplada lliure 
per a la circulació de 7,2 m. 

El parc de bombers que està més prop és el de Ciutadella de Menorca a 15,1 km, 
a 15 minuts amb vehicle per carretera. Encara que el parc de bombers de 
Ciutadella disposa d'un helicòpter que arribaria molt abans. 

3.7 Càlcul de la densitat de càrrega ponderada al 
foc 

-Risc intrínsec:  

Per als sectors amb activitats de producció i transformació ( tots els sectors de al 
nau, llevat el sector dedicat a l’emmagatzematge) s’avaluarà la densitat de 
càrrega de foc ponderada i corregida mitjançant la següent expressió: 

 

                             a

i

iisi

S R
A

CSq
Q

∑= 1
·

 (MJ/m2) o (Mcal/m2)  

On: 

qsi = densitat de carga al foc de cada zona amb processos diferents ,en MJ/m2 

Si = superfície de cada zona amb processos diferents y densitat de carga al foc 
diferent, en m2  

A = superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada del àrea 
d’incendi, en m2 (Taller, cantina, oficines, sala caldera). 

Ci = coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat de cada un dels 
combustibles (C=1 en tots els casos amb activitats de producció i transformació) 

 

Per als sectors amb activitats d'emmagatzematge (magatzem de líquids) 
s'avaluarà la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, a partir de la 
següent expressió. 
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i

i

iivi
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A

shCq
Q

··
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On: 

 
qvi = densitat de càrrega de foc aportada per cada m3, amb MJ/m3  

hi = alçada de l'emmagatzematge de cada un dels combustibles  

si = superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 
d'emmagatzematge existent en el sector d'incendi, en m2. 

A = superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada del àrea 
d’incendi, en m2 (magatzem). 

Ci = coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat de cada un dels 
combustibles (C=1,6) 

 

3.8 Càrrega ponderada al foc 
Taula 3.1: Càrrega ponderada al foc del les diferents zones 

VALORS DE DENSITAT DE CARGA AL FOC MITJA DELS PROCESOS 
INDUSTRIALS A L’ESTABLIMENT 

TALLER 

Activitat Tipus 
Superfície 
(m2) 

qsi (MJ/m2) qvi (MJ/m3) Ra 

Fosa de 
metalls 

Fabricació 150 40 - 1 

Manufactura 
metalls 

Fabricació 1250 200 - 1 

Estampat 
de metalls 

Fabricació 100 100  1 

Injecció 
plàstic 

(articles de 
plàstic) 

Fabricació 900 600 - 1,5 

Cabina de 
pintura 

Fabricació 20 500 - 1,5 

CANTINA 

Cantina Fabicació i 
venta 

32,35 300 - 1 

OFICINES 
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Oficines 
tècniques 

Producció i 
venta 

40,6 600 - 1 

Procés de 
dades 

Producció 43,7 400 - 1,5 

SALA TERMO 

Sala termo Fabricació 17,7 200 - 1 

    

 

2/56,444*
)**(

1 mMJRa
A

SiCiqsi
Qs == ∑  

 
 

Taula 3.2: Càrrega ponderada al foc del magatzem 

 

 

 

2/4800*
)***(

2 mMJRa
A

SiCihqvi
Qs == ∑  

 

 

A partir de les càrregues ponderades al foc obtingudes per les diferents zones, 
obtenim el nivell de risc intrínsec de la nau a partir de la següent expressió: 

 

∑

∑ ∗
=

Ai

AiQsi
Qe  

Obtenim que el risc d’incendi de la nau és de nivell baix 2 (QE= 454,41 MJ/m2) 

MAGATZEM DE LÍQUIDS  

Activitat Tipus Superficie 
(m2) 

qsi 

(MJ/m2) 
h qvi 

(MJ/m3) 
Ra 

Emmagat
-zematge 
de líquids  

Emmagat
-zematge 

8,02 - 1 1000 3 

Qs=4800 MJ/m2,  RISC ALT 6   
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3.9 Sectorització de la nau 
Tot establiment industrial constituirà almenys un sector quan adopti 
configuracions de tipus A,B o C, o constituirà una àrea d'incendi quan adopti les 
configuracions de tipus D i E, segons l'annex I. 

Les màximes superfícies construïdes admissibles a cada sector d'incendi serà el 
que s'indica a continuació: 

 

Taula 3.3: màxima superfície construïda admissible de cada sector d'incendis. 

Risc intrínsec del 
sector d'incendi 

Configuració de l'establiment 

TIPUS A (m2) TIPUS B (m2) TIPUS C (m2) 

BAIX (1)(2)(3) (2)(3)(5) (3)(4) 

1 2000 6000 SENSE LÍMIT 

2 1000 4000 6000 

MITJÀ (2)(3) (2)(3) (3)(4) 

3 500 3500 5000 

4 400 3000 5000 

5 300 2500 3500 

ALT  

 

NO ADMÈS 

(3) (3)(4) 

6 2000 3000 

7 1500 2500 

8 NO ADMÈS 2000 

 

1. Si el sector està situat en primer nivell baix rasant del carrer, la màxima 
superfície construïda admissible és de 400 m2, que es pot incrementar per 
l'aplicació de les notes (2) i (3). 

2. Si la façana accessible de l'establiment industrial és superior al 50% del 
seu perímetre, les màximes superfícies construïdes admissibles poden 
multiplicar-se per 1,25. 

3. Quant s'instal·lin sistemes de ruixadors automàtics d'aigua que no siguin 
exigits prèviament per aquet reglament (annex III del RSCIEI) , les 
màximes superfícies construïdes admissibles poden multiplicar-se per 2. 

4. Les notes (2) i (3) es poden aplicar simultàniament 
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5. A configuracions de tipus C, si l'activitat ho requereix, el sector d'incendis 
pot tenir qualsevol superfície , sempre que tot el sector conti amb una 
instal·lació fixa automàtica d'extinció i la distància a límits de parcel·les 
amb possibilitat d'edificar sigui superior a 10 m . 

6. Per a establiments industrials  de tipus B, de risc intrínsec baix 1, l'activitat 
del qual sigui únicament  l'emmagatzematge de materials de classe A i en 
el que tots els materials de construcció utilitzats, inclosos els revestiments, 
siguin de classe A en la seva totalitat, es podrà augmentar la superfície 
màxima permesa del sector d'incendis fins a 10000 m2. 

 

En el nostre cas, al ser el risc intrínsec de nivell baix 2, ens es permès considerar 
tota la nau com un únic sector d'incendis, ja que és inferior a 6000 m2. En el cas 
de que la zona administrativa hagués estat major a 250m2 s'hauria d'haver 
considerat com a un sector diferent, com ens diu l'article 3 del RSCIEI , però en 
aquet cas la zona d'oficines és menor a 250m2.  

S'hauran de realitzar les inspeccions en períodes no majors a 5 anys, tal i com 
diu l'article 7 del Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials (RSCIEI). 

3.10 Estabilitat al foc 
Les exigències de comportament davant el foc d'un element constructiu portant 
es defineixen per el temps en minuts, durant el que dit element ha de mantenir 
l'estabilitat mecànica (o capacitat portant) a l'assaig normalitzat conforme a la 
norma corresponent de les incloses a la Decisió 2000/367/CE de la Comissió, de 
3 de maig de 2000, modificada per la Decisió 2003/629/CE de la Comissió: 

a) Capacitat portant: R 

b) Integritat al pas de les llames i gasos calents: E 

c) Aïllament tèrmic:I 

L'estabilitat al foc dels elements estructurals amb funció portant i escales que 
siguin de recorregut d'evacuació no tindran un valor inferior a l'indicat a la taula 
2.2 de l'annex II del RSCIEI. 

 

Taula 3.4: Estabilitat al foc dels elements estructurals 

Nivell de risc intrínsec TIPUS C 

Planta sobre rasant 

BAIX R 30  (EF-30) 

 

L'estructura està formada per encavallades metàl·liques i tancament a base de 
blocs de formigó de 20 cm. de gruix, revocats i pintats, garantint així un RF 30 
(EF-30). 
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Per a l'estructura principal de cobertes lleugeres (pes propi no superior a 100 
kg/m2) i els seus suports en plantes sobre rasant, no previstes per a ser 
utilitzades en l'evacuació dels ocupants, sempre i quant es justifiqui que un fall 
no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments pròxims, ni comprometin 
l'estabilitat d'altres plantes inferiors o la sectorització d'incendis, i si el seu risc és 
mitjà o alt, disposi d'un sistema d'evacuació de fums, es podran adoptar els 
següents valors, segons la taula 2.3 del RSCIEI: 

 

Taula 3.5: estabilitat al foc de cobertes lleugeres 

NIVELL DE ISC 

INTRÍNSEC 

TIPUS C 

Sobre rasant 

Baix NO S'EXIGEIX 

Mitjà R 15 (EI-15) 

Alt R 30 (EF-30) 

 

Per tant, al ser el nostre cas un edifici de tipus C i de risc intrínsec baix, no 
s'exigeix que la coberta sigui estable al foc. 

Per al magatzem de líquids com que es troba en una caseta adossada a la nau, i 
és d'un risc intrínsec alt, s'optarà, encara que no sigui necessari, de que els murs 
de tal caseta siguin EF-90. 

La resistència al foc dels elements constructius de tancament es defineixen igual 
que en el cas dels elements estructurals, i no serà inferior a l'estabilitat al foc 
exigida per als elements constructius amb funció portant (taula 3.4). 

3.11 Evacuació 
Segons l’Annex II del RSCIEI aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de 
desembre, (BOE n.303 de 17/12/2004), per a l'evacuació de l'edifici es tindrà 
disposat un pla d'evacuació per a cada zona de treball. Els plans d'evacuació 
consistiran en el traçat del recorregut d'evacuació a cada zona de treball des d'un 
punt qualsevol fins a la sortida d'evacuació més pròxima. 

Per l’aplicació a les exigències relatives a l’evacuació es determina la ocupació de 
la nau, P, sent P=1,10 p, quant p < 100.  Per al nostre cas p es de 28 
treballadors, per tant la ocupació de la nau serà de P= 30,8 persones.  

Tal i com es diu en l’apartat 1.4, la nau disposa de 6 sortides o entrades. El 
recorregut màxim d'evacuació, al ser de risc intrínsec baix i ocupació de l'edifici 
de 31 persones, serà de 50 m quan es disposa de 2 sortides alternatives o més, i 
de 35 m quan es disposa d' 1 sortida alternativa. 
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Taula 3.6: Recorreguts màxims d'evacuació segons risc i sortides 

Longitud del recorregut d'evacuació segons el nombre de sortides 

Risc intrínsec 1 sortida de recorregut 

únic 

2 sortides alternatives 

Baix(*) 35m(**) 50m 

Mitjà 25(***) 50m 

Alt - 25m 

 

(*) Per a activitats de producció o emmagatzematge classificades com a risc 
baix nivell 1, en què es justifiqui que els materials implicats siguin 
exclusivament de classe A i els productes de construcció, inclosos els 
revestiments, siguin igualment de classe A, podrà augmentar la distància 
màxima de recorreguts d'evacuació fins a 100 m. 

(**) La distància es podrà augmentar a 50 m si l'ocupació és inferior a 25 
persones. 

(***) La distància es podrà augmentar a 35 m si l'ocupació és inferior a 25 
persones. 

 

Dimensionat de les vies, segons el CTE: 

 

- PASSADISSOS:  A = P/200 ≥ 1 m. 

Per l'ocupació haurien de ser de 0,15 m, per tant hi haurà prou amb complir el 
mínim de 1m,encara que en el nostre cas els dos passadissos que hi ha son de 
1,5 m. 

- PORTES:  A = P/200 ≥ 0,8m. 

En el nostre cas les portes seran de 0,9 m a 4 m (les d'entrada i sortida de 
matèries primes, que seran portes que s'eleven). Al tenir una ocupació inferior a 
100 persones no serà necessari que les portes obrin cap a l'exterior. 

-ESCALA NO PROTEGIDA PER EVACUACIÓ DESCENDENT : Al ser d'una alçada 
d'evacuació descendent inferior a 20 m ( per a risc baix), no cal que sigui una 
escala protegida. A≥ P/160. En el nostre cas A=0,19m però la mínima es de 1m 
per a escales per a més de 10 persones. En el nostre cas l'escala és de 1,5 m. 
d'amplada. 

 

A: Amplada de l'element. 

P: Nombre total de persones el pas de les quals està previst per el punt el qual 
es dimensiona l'amplada. 
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3.12 Instal·lació de protecció contra incendis 
Per determinar les instal·lacions contra incendis necessàries per a la nau s’utilitza 
l’annex III del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, per al que s’aprova el 
reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (BOE 
n.303 de 17/12/2004). 

 

Taula 3.7: Instal·lacions necessàries per les instal·lacions de contra incendis. 

3.12.1 Sistemes automàtics de detecció d'incendis 

Al ser un edifici de tipus C i de nivell intrínsec baix, no cal la dotació d'un sistema 
automàtic de detecció d'incendis. 

3.12.2 Sistema manual d'alarma d'incendis 

S'instal·laran sistemes manuals d'alarma d'incendi en els sectors d'incendi dels 
establiments industrials quan es desenvolupin en ells: 

 

a) Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació o altres 
diferents a l'emmagatzematge, si la seva superfície total construïda es 
major o igual a 1000 m2. 

b) Activitats d'emmagatzematge, si la superfície total construïda es de 800 
m2 o superior. 

En el nostre cas, al ser una nau dedicada a la producció, i ser major a 1000 m2 
caldrà la instal·lació de sistemes manuals d'alarma. 

Instal·lació Sector únic (tota la nau) 

Sistemes automàtics de detecció 

d’incendis  

NO 

Sistemes manuals d’alarma d’incendi SI 

Sistemes de comunicació d’alarma NO 

Sistema d’hidrants exteriors NO 

Extintors d’incendi  SI 

BIES NO 

Sistemes de columna seca  NO 

Sistemes de ruixadors automàtics 

d’aigua 

NO 

Sistemes d’enllumenat d’emergència SI 

Senyalització SI 

Evacuació de fums NO 
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Els polsadors es col·locaran al costat de cada sortida d'evacuació del sector 
d'incendi, i la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt de la nau fins a 
un polsador no ha de superar els 25 m. 

3.12.3 Sistema de comunicació d'alarma 

No s'instal·laran sistemes de comunicació d'alarma, perquè en cap cas la 
superfície serà major o igual a 10000 m2. 

3.12.4 Sistema d'hidrants exteriors 

No caldrà la instal·lació d'un sistema d'hidrants al ser un edifici de tipus C, major 
de 2000 m2 i de risc intrínsec baix. 

3.12.5 Extintors d'incendi 

S'instal·laran extintors d'incendi portàtils a tots els sectors d'incendi dels 
establiments industrials. 

L'agent extintor utilitzat serà seleccionat d'acord la taula I-1 de l'apèndix 1 del 
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel RD 
1492/1993. 

Quan en el sector d'incendi coexisteixin combustibles classe A i classe B, es 
considerarà que la classe de foc del sector d'incendi és A o B, quan la càrrega de 
foc aportada pels combustibles classe A, o classe B, respectivament, sigui, 
almenys, el 90 per 100 de la càrrega de foc del sector. En altre cas, la classe de 
foc del sector d'incendi es considerarà AB. 

Si la classe de foc del sector d'incendi és A o B, s'ha de determinar la dotació 
d'extintors del sector d'incendi d'acord amb les taules de l'annex III (taula 3.8  i 
3.9  d'aquest projecte) del RSCIEI, respectivament. 

Si la classe de foc del sector d'incendi és AB, es determinarà la dotació de 
extintors del sector d'incendi sumant els necessaris per a cada classe de foc (A i 
B), avaluats independentment, segons la taula 3.1 i la taula 3.2, respectivament. 

 

DETERMINACIÓ DE LA DOTACIÓ D'EXTINTORS PORTÀTILS EN ELS 

SECTORS D'INCENDI AMB CÀRREGA DE FOC APORTADA PER 

COMBUSTIBLES DE CLASSE A 

 

Taula 3.8:Extintors necessaris segons el risc intrínsec 

GRAU DE RISC 
INTRÍNSEC DEL SECTOR 

EFICÀCIA MÍNIMA DE 
L'EXTINTOR 

ÁREA MÁXIMA 
PROTEGIDA DEL SECTOR 
D'INCENDI 

BAIX 21 A FINS A 600m2 (un 
extintor per cada 200 m2, 
o fracció, en excés) 
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MITJÀ 21 A FINS A 600m2 (un 
extintor per cada 200 m2, 
o fracció, en excés) 

ALT 34 A FINS A 600m2 (un 
extintor per cada 200 m2, 
o fracció, en excés) 

 

DETERMINACIÓ DE LA DOTACIÓ D'EXTINTORS PORTÀTILS EN ELS 

SECTORS D'INCENDI AMB CÀRREGA DE FOC APORTADA PER 

COMBUSTIBLES DE CLASSE B 

 

Taula 3.9:Extintors necessaris segons volum de combustible de classe B 

 
Quan en el sector d'incendi existeixin combustibles classe C que puguin aportar 
una càrrega de foc que sigui, almenys, el 90% de la càrrega de foc de l' sector, 
s'ha de determinar la dotació d'extintors d'acord amb la reglamentació sectorial 
específica que els afecti. En altre cas, no es incrementarà la dotació d'extintors, 
si els necessaris per la presència de altres combustibles (A i / o B) són aptes per 
a focs de classe C. 

Com en el nostre cas, dins la nau hi ha combustibles te tipus A B i C, però com 
que cap d'aquests correspon al 90% o més de la càrrega de foc de la nau, 
s'instal·laran  extintors de tipus AB que també siguin aptes per a combustibles de 
classe C. El nombre d'extintors s'incrementarà al haver-hi la presència de 
combustibles de classe C i es col·locarà almenys un a cada sala, i serà el següent: 

 

-Un extintor amb rodes de pols ABC de 50kg. 

-Un extintor de pols ABC de 12 kg. (34A-233B) 

-vint-i-dos extintors de pols ABC de 6kg (21A-113B) 

-Un extintor de neu carbònica (CO2) (34B) 

 

La seva distribució es grafia en plànols. 

 VOLUM MÀXIM, V(1), DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS EN EL SECTOR 
D'INCENDI (1) (2) 

V≤20 20<V≤50 50<V≤100 100<V≤200 

EFICÀCIA 
MÀXIMA DE 
L'EXTINTOR 

113B 113B 144B 233B 
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3.12.6 Sistema de boques d'incendi (BIES) 

No caldrà la instal·lació d'aquest sistema, al ser un edifici de configuració C, 
major a 2000m2 i de risc intrínsec baix. 

3.12.7 Sistema de columna seca 

No s'instal·larà un sistema de columna seca al ser un establiment industrial de 
risc intrínsec baix i amb una altura d'evacuació menor a 15 m. 

3.12.8 Sistema de ruixadors automàtics d'aigua 

No caldrà la instal·lació d'aquest sistema, al ser un edifici de configuració C, 
major a 2000m2 i de risc intrínsec baix. 

3.12.9 Sistema d'enllumenat d'emergència 

Disposaran d'una instal·lació d'enllumenat d'emergència de les vies de evacuació 
els sectors d'incendi dels edificis industrials quan: 

 

a) Estiguin situats en planta baix rasant. 

b) Estiguin situats en qualsevol planta sobre rasant, quan l'ocupació P, sigui 
igual o major de 10 persones i siguin de risc intrínsec mitjà o alt. 

c) En qualsevol cas, quan l'ocupació P, sigui igual o major de 25 persones. 

 

En el nostre cas es compleix el requisit "c". 

 

Comptaran amb una instal·lació d'enllumenat d'emergència: 

 

a) Els locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de control o 
comandaments de les instal·lacions tècniques de servei o dels processos 
que es desenvolupen en l'establiment industrial. 

b) Els locals o espais on estiguin instal·lats els equips centrals o els quadres 
de control dels sistemes de protecció contra incendis. També s'aprofita per 
instal·lar llums d'emergència porp dels equips d'extinció 

 

La instal·lació del sistema d'enllumenat d'emergència complirà les següents 
condicions: 

 

• Serà fixa, estarà prevista d'una font pròpia d'energia i entrarà 
automàticament en funcionament al produir-se un fall del 70% de la seva 
tensió nominal de servei. 

• Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del 
moment en el que es produeix el fall. 
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• Proporcionarà una il·luminància de 1 lux, com a mínim, en el nivell del 
terra en els recorreguts d'evacuació. 

• La il·luinància serà, com a mínim, de 5 lux en els espais definits 
anteriorment ( locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de 
control o comandaments de les instal·lacions tècniques de servei o dels 
processos que es desenvolupen en l'establiment industrial, i locals o espais 
on estiguin instal·lats els equips centrals o els quadres de control dels 
sistemes de protecció contra incendis i equips d'extinció). 

• La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de 
cada zona serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la 
mínima serà menor que 40. 

• Els nivells d'il·luminació establerts han de ser obtinguts considerant nul el 
factor de reflexió de les parets i sostre i contemplant un factor de 
manteniment que comprengui la reducció del rendiment lluminós degut al 
envaïment de les làmpades i la brutícia de les lluminàries. 

 

D'aquesta manera s'instal·larà en el present projecte enllumenat d'emergència 
en les zones esmentades, aconseguint almenys 1 lux en els recorreguts 
d'evacuació, i de 5 lux en quadres elèctrics, punts de seguretat i equips 
d'extinció. 

3.12.10 Senyalització 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d'ús habitual o d'emergència, així 
com dels mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual, quan no siguin 
fàcilment localitzables des d'algun punt de la zona protegida, tenint en comte el 
dispost en el Reglament de senyalització de centres de treball, aprovat per el 
Reial Decret 485/1997, del 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

3.12.11 Evacuació de fums 

No es disposarà d'uns sistema d'evacuació de fums al ser un edifici de més de 
2000m2 però de risc intrínsec baix. 
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CAPÍTOL 4:      

VENTILACIÓ 

4.1 Objecte 
Dimensionar i assegurar una correcta ventilació a totes les zones de la nau 
industrial, col·locant i justificant en cada cas el sistema de ventilació considerat. 
 
En totes les zones que no es comentin a continuació es justifica la renovació 
d'aire mitjançant renovació natural mitjançant portes i finestres segons norma 
UNE 13779/2008. 

4.2 Banys i vestidors 
Pel que fa a la renovació i ventilació de banys, la renovació d’aire serà natural 
segons norma UNE 13779/2008 en el cas dels banys mitjançant les finestres que 
hi ha en aquests emplaçaments, havent, en els banys masculí i femení dues 
finestres de 107x90 cm a cada un. 

Els vestidors ventilaran mitjançant un extractor cada un. 

S’ha estimat un caudal de ventilació de 10 l/(s · taquilla)  

Els caudals a renovar en els vestidors seran de 100 l/s en el vestidor femení i de 
180 l/s en el vestidor masculí. Considerant 10 l/(s·taquilla).  
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Característiques dels extractors escollits per als vestidors:` 

 

Taula 4.1: Característiques dels extractors escollits per als vestidors 

Model 
Velocitat 
(rpm) 

Potència 
motor 
(W) 

Imàx(A) Tensió 
Caudal 
màxim 

(m3/h) 
Pes(kg) 

Dimensions 
màx. (cm) 

HXBR/4-
250 

1450 40 0,21 230 930 6,5 
□315 i ∅ 
290 

 

Per a l'entrada d'aire als vestidors es col·loquen una reixeta a dalt de cada porta 
dels vestidors. Aquestes reixetes agafen aire del vestíbul i distribuïdor 1 ( una 
reixeta de la cantina també agafa aire de la mateixa zona). 

Entrada d'aire:reixetes a dalt de cada porta 

Nº reixetes:1 a per cada vestidor 

Dimensions de les reixetes:0,8m x 0,2m  

Velocitat a les reixetes: 

sm
hm

reixetesnreixetaS

Q
V

SCULÍVESTIDORMA
/11,1

2,0*8,0*3600

/643

º*.*3600

3

===
 

sm
hm

reixetesnreixetaS

Q
V

MENÍVESTIDORFE
/625,0

2,0*8,0*3600

/360

º*.*3600

3

===
 

 

D'aquesta forma, es troba instal·lada una reixeta per a l'entrada d'aire al vestíbul 
i distribuïdor 1 de dimensions 2,2m x 0,2m 

 

La velocitat a través d'aquesta reixeta serà: 

 

sm
hm

reixetesnreixetaS

Q
V

MENÍVESTIDORFE
/77,0

2,0*2,2*3600

/3,1221

º*.*3600

3

===
 

El caudal considerat és la suma dels caudals dels vestidors més la meitat del 
caudal de la cantina, ja que la cantina, al tenir dues reixetes, només una dona 
amb el vestíbul, la qual serveix per a l'entrada d'aire  de la meitat del caudal 
d'aquesta. 

4.3 Sala de polir 
A causa de que aquesta operació genera partícules metàl·liques, es necessari fer 
una ventilació localitzada a les dues polidores presents a la sala de polir. 
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Aquesta ventilació es realitzarà mitjançant una connexió d'un tub a la màquina i 
un extractor amb un separador de partícules. Les partícules de metall van a 
parar a un depòsit a fora de la nau. 

Les dues polidores son iguales, amb un diàmetre del disc de 200 mm i d'amplada 
30mm, amb un diàmetre de la tuberia de 100mm. Necessitem un caudal 
d'extracció de Q= 600m3/h per a cada polidora. La velocitat de transport i de 
captació serà de 20 m/s. 

Per als càlculs s'utilitzen les següents fórmules: 

 

20083,0
203600

600

3600
)1( mS

V

Q
polidoraS =

⋅
=→

⋅
=

mmm
S

D
D

lidoraconductePoS 100103,0
4

4
)1(

2

≈=⋅=→⋅=
π

π
 

20083,0
203600

600

3600
)2( mS

V

Q
polidoraS =

⋅
=→

⋅
=  

mmm
S

D
D

lidoraconductePoS 100103,0
4

4
)2(

2

≈=⋅=→⋅=
π

π
 

 

2017,0
203600

1200

3600
)( mS

V

Q
ttramconjunS =

⋅
=→

⋅
=  

mmm
S

D
D

ttramconjunS 150145,0
4

4
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2

≈=⋅=→⋅=
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Taula 4.2: característiques  de les polidores 

Màquina Nombre d'orificis 
Diàmetre de l'orifici 
d'aspiració (mm) 

Polidora 1 1 100 

Polidora 2 1 100 

 

Taula 4.3: elements ubicats per a la ventilació de les polidores 

Ventilació localitzada de les polidores 

Elements per a la ventilació de la 
polidora 1 

1 captador amb ∅ entrada 100 mm 

1 colze de 90 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm  

1 colze de 60 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

1 colze de 45 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

Tub aspiració recte de l = 0.94 m; ∅ 
100 mm 
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Elements per a la ventilació de la 
polidora 2 

1 captador amb ∅ entrada 100 mm 

1 colze de 90 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm  

1 colze de 60 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

1 colze de 45 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

Tub aspiració recte de l = 0.94 m; ∅ 
100 mm 

1 entroncament amb ∅ entrada 100 mm 
i  ∅ sortida 150 mm. 

 

Tram general Tub aspiració recte de l=0.56m; ∅150 
mm. 

1 colze de 90º de R= 225 mm; ∅150 
mm 

1 Separador partícules 

 

 

Taula 4.4: equivalència a tram recte dels elements de ventilació 

Longitud equivalent de tots els elements a un tram recte (en m) 

element Longitud equivalent 

1 captador amb ∅ entrada 100 mm 

 

10,6 m amb tub de ∅ 100 mm 

1 colze de 90 º de R = 200 mm; ∅ 100 1,2m amb tub de ∅ 100mm 

1 colze de 60 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

 

0,8m amb tub de ∅ 100mm 

1 colze de 45 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

 

0,6m amb tub de ∅ 100mm 

Tub aspiració recte de l = 0.94 m; ∅ 
100 mm 

 

0,94 m amb tub de ∅ 100mm 

Total metres equivalents tram de 
polidora 1 fins a entroncament 

14,14 m amb tub de ∅∅∅∅ 100mm 

1 captador amb ∅ entrada 100 mm 

 

10,6 m 

1 colze de 90 º de R = 200 mm; ∅ 100 1,2m amb tub de ∅ 100mm 

1 colze de 60 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

 

0,8m amb tub de ∅ 100mm 

1 colze de 45 º de R = 200 mm; ∅ 100 
mm 

0,6m amb tub de ∅ 100mm 
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Tub aspiració recte de l = 0.94 m; ∅ 
100 mm 

 

0,94 m amb tub de ∅ 100mm 

1 entroncament amb ∅ entrada 100 mm 
i  ∅ sortida 150 mm. 

 

0,6 m amb tub de ∅100mm 

Total metres equivalents tram de 
polidora 2 fins a entroncament 

14,74 m amb tub de ∅∅∅∅ 100mm 

Tub aspiració recte de l=0.56m; ∅150 
mm 

0,56m amb tub de  ∅ 150 mm 

1 colze de 90º de R= 225 mm; ∅150 
mm 

 

3,7 m amb tub de  ∅150 mm 

Total metres equivalents de tram 
general 

4,26 m amb tub de ∅∅∅∅150 mm 

 

Taula 4.5: pèrdues de pressió en tubs de les polidores 

Pèrdues de pressió en el sistema 

Tram Polidora 1 14,14 m; ∅100mm;  

V=20 m/s (abac-> 
5,6mmcda per cada m) 

14,14 ·5,6=79,18 mmcda 

Tram Polidora 1 14,74 m; ∅100mm;  

V=20 m/s  (abac-> 
5,6mmcda per cada m) 

14,74 ·4,5=82,54 mmcda 

Tram conjunt 4,26m ;∅150 mm; 

V=20 m/s (abac-> 3,4 
mmcda per cada metre) 
+ (30mmcda del 
separador de partícules) 

4,26·3,4+30=44,48 
mmcda 

TOTAL 206,20 mmcda 

Per tant el ventilador a col·locar, que funcionarà com a extractor haurà de 
superar una pèrdua de càrrega de 206,20 mmcda. Per tant el ventilador serà un 
ventilador centrífug. 

Necessitats de servei: 

 

Taula 4.6: característiques generals de la ventilació de les polidores 

Ventilació localitzada de les polidores 

Caudal total d'extracció 1200m3/h 

Velocitat de transport i captació 20 m/s 

Pèrdues de carga totals 206,20 mmcda 
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Extractor escollit: 

Taula 4.7: característiques del extractor escollit 

Modelo 
Velocidad 
(rpm) 

Potencia 
motor 
(kW) 

Intensidad 
nominal 
del motor 
a 400 V 

(A) 

Caudal 
máximo 

(m3/h) 

Peso 
(kg) 

Sección 
cuadrada 

de 
entrada  
(mm2) 

Soler y 
Palau 

CKRT-300 
2860 2,2 4,6 3220 35,5 190 x 180 

Aquest ventilador , en règim el règim de treball establert, tindrà una pressió 
estàtica d'uns 240 mmcda. 

 

 

Figura 4.1: Gràfic de pèrdues de carrega en conductes en tram recte. 
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4.4 Cantina 
La ventilació d’aquesta sala serà mitjançant un extractor. Les renovacions d’aire 
que calen per a una activitat d’aquest tipus son de 4-6 renovacions/hora. Per al 
nostre cas considerarem 5 renovacions/hora. El caudal d’extracció necessari serà 
de 436,7 m3/h. Per tant s’instal·larà un extractor de la família HXBR de l’empresa 
Soler i Palau. 

 

Característiques de l’extractor: 

 

Taula 4.8: característiques del extractor de la cantina 

Model Velocitat 
(rpm) 

Potència 
motor 
(W) 

Imàx(A) Tensió 
Caudal 
màxim 

(m3/h) 

Peso 
(kg) 

Dimensions 
màx. (cm) 

HXBR/4-
250 1450 40 0,21 230 930 6,5 

□315 i ∅ 
290 

 

Per a l'entrada d'aire a la cantina es col·loquen dues reixetes, una que dona amb 
la sala de polir, d'on agafarà l'aire, i aquesta l'agafarà de l'exterior mitjançant 
una altra reixeta, i una altra que dona al vestíbul, agafant així aire del vestíbul, i 
el vestíbul de l'exterior mitjançant una altra reixeta. 

Entrada d'aire:reixetes 

Nº reixetes:2 

Dimensions de les reixetes:0,3m x 0,2m  

Velocitat a les reixetes: 

sm
hm

reixetesnreixetaS

Q
V /01,1

2*2,0*3,0*3600

/7,436

º*.*3600

3

===
 

 

Així la velocitat a cada reixeta serà de 1,01m/s.  

La velocitat a través de la reixeta col·locada a la sala de polir serà la calculada 
considerant la meitat del caudal de la cantina, ja que l'altre meitat s'aconsegueix 
amb l'entrada d'aire a través de la reixeta que dona amb el vestíbul, i el caudal 
necessari per a les polidores de la sala de polir. 

 

Entrada d'aire:reixeta  

Nº reixetes:1 

Dimensions de les reixetes:1m x 0,3m  

Velocitat a la reixeta: 
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sm
hm

reixetesnreixetaS

Q
V /31,1

3,0*1*3600

/35,1418

º*.*3600

3

===
 

 

I la velocitat de l'aire a través de la reixeta col·locada a dalt de la porta del 
vestíbul, queda justificada a l'apartat 4.2. 

 

4.5 Taller 

4.5.1 Ventilació general 

En el taller es realitzen activitats relacionades amb la manufactura de metalls. 
Així que aquesta zona es ventilarà mitjançant ventiladors distribuïts per tota la 
nau. 

 

Taula 4.9:Valors necessaris per al càlcul de la ventilació 

Volumen zona Renovaciones de aire Caudal extracción 

16393,5 m3 8 renovaciones/hora 131148 m3/h 

Per al taller, per el tipus d’activitat que es desenvolupa, s’han de mantenir 
circulacions d’aire, per aquesta raó es col·locarà un sistema de reixetes que 
aportin aire a la zona de fabricació, permetent una circulació d’aire fins a tots els 
ventiladors col·locats al sostre.  

Es col·locaran 15 fumerals amb el seu extractor corresponent en el sostre de la 
nau. Seran extractors helicoïdals. Cada extractor tindrà un cabal a extreure de 
8743,2 m3/h. Per tal de que entri aire a la nau, es col·locaran 13 reixetes 
metàl·liques, les quals no deixaran entrar l'aigua, davall una de cada dues 
finestres de les façanes nord-est i sud-oest. Aquestes reixetes seran de 2,5 m 
(igual que les finestres) per 0,5 m. 

 

sm
hm

reixetesnreixetaS

Q
V /24,2

)13*5,0*5,2(*3600

/131148

º*.*3600

3

===  

 

La velocitat de l'aire a traves de les reixetes en general  serà de 2,24  m/s.  
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Ventiladors utilitzats: 

 

Taula 4.10:Característiques dels extractors escollits per la ventilació general del taller 

Modelo 
Velocidad 
(rpm) 

Potencia 
motor 
(kW) 

Intensidad 
nominal 
del motor 
a 400 V 

(A) 

Caudal 
máximo 

(m3/h) 

Peso 
(kg) 

Diámetro 
(mm) 

Soler y 
Palau 

HCTT/4-
560-B 

1320 1,210 2,30 9820 40 560 

 

 4.5.2 Ventilació de zones concretes 

-Zona cubes electrolítiques 

A la zona de les cubes electrolítiques, on es realitzen banys amb diferents 
metalls, cal una ventilació major, de 30 renovacions/hora. Considerant que amb 
els ventiladors del sostre s'aconsegueixen 8 renovacions/hora, els extractors que 
es col·loquin  a dalt de les cubes electrolítiques ens han de garantir 22 
renovacions/hora. 

S'instal·laran tres extractors murals a dalt de les finestres on hi ha les cubes 
electrolítiques, un a dalt de cada finestra. El caudal d’aire a renovar serà de 
16419,7 m3/h. 

 

Taula 4.11:Característiques dels extractors escollits per la ventilació de les cubes 

Modelo 
Velocidad 
(rpm) 

Potencia 
motor 
(kW) 

Intensidad 
nominal 
del motor 
a 230 V 

(A) 

Caudal 
máximo 

(m3/h) 

Peso 
(kg) 

Diámetro 
(mm) 

Soler y 
Palau 

HCFB/6-
630/H 

800 0,510 2,6 10750 25 630 

 

-Zona màquines de fosa 

A la zona de fosa de metalls, on hi ha 4 màquines de fosa i els seus 
corresponents cremadors crisol es realitzarà una ventilació addicional a traves 
d'extractors al sostre. 
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En aquesta zona, apart de la ventilació general del taller, s'hi sumarà una vent 
il·lació addicional, ja que es una zona on es desprèn bastant energia calorífica. 
S'instal·laran 4 extractors al sostre que garanteixin 22 renovacions/h d'aire 
d'aquesta zona.  

 

Taula 4.12:Valors necessaris per al càlcul de la ventilació de les màquines de fosa 

Volum zona Renovaciones d' aire Caudal extracció 

835 m3 22 renovaciones/hora 18370 m3/h 

 

Taula 4.12:Característiques dels extractors escollits per la ventilació addicional de les                  

        màquines de fosa. 

Modelo 
Velocidad 
(rpm) 

Potencia 
motor 
(kW) 

Intensidad 
nominal 
del motor 
a 400 V 

(A) 

Caudal 
máximo 

(m3/h) 

Peso 
(kg) 

Diámetro 
(mm) 

Soler y 
Palau 

HCTT/4-
450/B 

1230 0,5 1 5600 23,5 450 

 

Entrada d'aire: En aquesta zona hi ha tres reixetes. 

Nº reixetes: 3 

Dimensions de les reixetes: 2,5m*0,5m 

Velocitat de l'aire a les reixetes: 

 

sm
hm

reixetesnreixetaS

Q
V /36,1

2*1*5,2*3600

/18370

º*.*3600

3

===  

 

Com aquestes reixetes son dues de les mateixes que hi ha per a la ventilació 
general del taller, la velocitat d'aire a través d'elles serà la suma de les dues. 

La velocitat en aquestes reixetes serà de 3,6m/s 

 

-Ventilació de la polidora del taller 

A causa de que aquesta operació genera partícules metàl·liques, es necessari fer 
una ventilació localitzada a la polidora del taller, al igual que les de la sala de 
polir. 



Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

 

- 94 - 

 

Aquesta ventilació es realitzarà mitjançant una connexió d'un tub a la màquina i 
un extractor amb un separador de partícules. Les partícules de metall van a 
parar a un depòsit a fora de la nau. 

La polidora té un disc de diàmetre de 250 mm i d'amplada 60 mm, amb un 
diàmetre de la tuberia de 120mm. Necessitem un caudal d'extracció de Q= 750 
m3/h. La velocitat de transport i de captació serà de 18 m/s. 

 

Per als càlculs s'utilitzen les següents fórmules: 

 

20104,0
203600

750

3600
)( mS

V

Q
polidoraS =

⋅
=→

⋅
=

mmm
S

D
D

lidoraconductePoS 120115,0
4

4
)(

2

≈=⋅=→⋅=
π

π
 

 

Taula 4.13:Característiques de la polidora del taller 

Màquina Nombre d'orificis Diàmetre de l'orifici 
d'aspiració (mm) 

Polidora  1 120 

 

Taula 4.14:elements per a la ventilació de la polidora del taller 

Ventilació localitzada de la polidora del taller 

Elements per a la ventilació de la 
polidora  

1 captador amb ∅ entrada 120 mm 

2 colzes de 90 º de R = 240 mm; ∅ 120 
mm  

Tub aspiració recte de l = 1,96 m; ∅ 
120 mm 

 

 

Taula 4.15:longitud equivalent a tram recte dels elements que intervenen a la  

          ventilació de la polidora del taller 

Longitud equivalent de tots els elements a un tram recte (en m) 

Element Longitud equivalent 

1 captador amb ∅ entrada 120 mm 

 

10,92 m amb tub de ∅ 120 mm 

2 colze de 90 º de R = 240 mm; ∅ 120 1,56m*2 =3,12m amb tub de ∅ 120mm 
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Tub aspiració recte de l = 1,96 m; ∅ 
120 mm 

 

1,96 m amb tub de ∅ 120mm 

Total metres equivalents  16 m amb tub de ∅∅∅∅120 mm 

 

Taula 4.16:pèrdues de pressió en el tub de ventilació 

Pèrdues de pressió del sistema 

Sistema de ventilació 16m ;∅120 mm; 

V=20 m/s (abac-> 4,6 
mmcda per cada metre) 
+ (30mmcda del 
separador de partícules) 

16·4,6=73,6 mmcda 

TOTAL 73,6 mmcda 

 

Necessitats de servei: 

Taula 4.17:Necessitats mínimes de servei per a la ventilació de la polidora 

Ventilació localitzada de la polidora del taller 

Caudal total d'extracció 750 m3/h 

Velocitat de transport i captació 20 m/s 

Pèrdues de carga totals 73,6 mmcda 

 

Extractor escollit: 

Taula 4.18:característiques del extractor escollit 

Modelo Velocidad 
(rpm) 

Potencia 
motor 
(kW) 

Intensidad 
nominal 
del motor 
a 400 V 

(A) 

Caudal 
máximo 

(m3/h) 

Peso 
(kg) 

Sección 
de 

entrada  
(mm2) 

Soler y 
Palau 

CKRT-100 

2800 0,55 1,35 1135 14 125 

Aquest ventilador , en règim el règim de treball establert, tindrà una pressió 
estàtica d'uns 130 mmcda. 
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4.6 Oficina i direcció 
En ambdues sales  s'instal·larà un aparell d'aire condicionat, per tal de que 
l'estància en aquestes zones sigui més confortable alhora de treballar. 

Es col·locarà un aparell d'aire condicionat a cada sala (oficina i direcció) de les 
següents característiques: 

 

Taula 4.19:característiques dels aparells d'aire condicionat 

Modelo Tensión 
(V) 

Potencia 
eléctrica 

(W) 

Potencia 
calorífica 
(kcal/h) 

Tipo de 
refrigerante 

Unidad interior: Daikin 
FAQ71B  

Unidad exterior: Daikin 
RZQ71D  

230 2280 Refrig. Calfe. R410A 

   6160 6880  

4.7 Magatzem de líquids  
Aquesta sala renovarà l’aire de forma natural mitjançant finestres, ja que no 
s’opta per instal·lar extractors degut a que es una zona molt poc freqüentada per 
les persones. 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL·LACIÓ DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓ 

D'ENERGIA SOLAR 

TÈRMICA 

5.1 Objecte 
L’objectiu d’aquest estudi es el càlcul i dimensionament de una instal·lació 
d’energia solar tèrmica per a l’ abastiment d’aigua calenta sanitària a la nau, com 
el cas de les dutxes i lavabos. La freda ve directa de la red pública. 

Per realitzar els càlculs es tindrà en compte la normativa aplicable a instal·lacions 
d’aquesta naturalesa, com son el Reglament d’instal·lacions tèrmiques a edificis 
(RITE) i el codi tècnic d’edificació (CTE), i altres reglaments d’ordre municipal. 

Els factors que es tindran en compte per al càlcul i dimensionament de la 
instal·lació seran: 

1. Dades meteorològiques 

2. Consum i necessitats del consum d’aigua calenta sanitària 

3. Sistema actual (termòstat elèctric) 

4. Instal·lació solar tèrmica proposada 
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5. Ubicació dels elements 

6. Balanç energètic 

5.2 Descripció de la instal·lació 
La instal·lació s’ha realitzat amb l’ajuda de les eines informàtiques Calsolar2 de 
Saunier Duval i Solever de Dugopa. La instal·lació estarà formada per un conjunt 
de captadors solars plans, intercanviador, depòsit d’acumulació centralitzat, un 
conjunt de canonades, bombes i vàlvules, un sistema de regulació, depòsit d’ 
aigua calenta sanitària i suport amb termòstat elèctric. 

La instal·lació de col·lectors solars es projecta implantar-la en la coberta de 
l'edifici. 

En el nostre cas es dimensionarà el sistema de captació amb la finalitat de 
calentar aigua calenta sanitària (ACS). 

El camp de col·lectors es disposa orientat al sud, 0 º, i amb una inclinació del pla 
del captador de 45º, ja que són la inclinació i orientació òptimes. En el cas de ser 
necessari, encara que no es creu per al nostre cas, ja que només tenim una fila 
de col·lectors, es disposarien en diverses files separades un espai e ≥ D, que es 
pot obtenir mitjançant l'expressió: 

 

L) - (61 tg
h

 =D  

 Sent:  
h: alçada total del col·lector inclinat, més l' increment de cota produïda per 
l'estructura de subjecció.  

L: latitud del lloc.  

El sistema disposarà d'un circuit primari de captació solar i un secundari en el 
qual s'acumularà l'energia produïda pel camp de captadors en forma de calor. No 
cal un circuit terciari de dissipació de calor perquè en cap més es supera el 110% 
de la demanda energètica. 

5.2.1 Sistema d'acumulació  

Segons les dades de consum d'ACS calculats, s'ha optat per instal·lar un 
acumulador/intercanviador de 500 litres i un altre de capacitat 100 l per l'energia 
de suport auxiliar  ja que al tractar-se de l’electricitat l’energia de suport, 
aquesta no es pot aplicar directament a l’acumulador solar, sinó en un altre 
acumulador. El segon acumulador, es col·locarà en sèrie amb l’acumulador solar. 

La  demanda total d'ACS a 60 º C és de 420.0 litres / dia. 
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5.2.2 Sistema de termotransferència 

- Intercambiador 

 
Per la seva posició en la instal·lació, els intercanviadors poden ser interiors o 
exteriors. Els paràmetres que defineixen a un intercanviador són bàsicament el 
rendiment i l'eficàcia d'intercanvi. 

Per a les instal·lacions amb intercanviador de calor intern, és a dir amb 
interacumulador, s'ha de comprovar segons el punt 3.3.4 de l'HE-4 del CTE que 
el quocient entre la superfície d'intercanvi i la superfície total instal·lada sigui 
major de 0,15. I si es menor serà exterior. En el nostre cas el quocient es major 
a 0,15. 

- Fluid caloportador 

La temperatura mínima històrica a les Balears, és de -4 º C, per tant es 
considera zona amb risc de gelades. El percentatge en pes de propilenglicol que 
ha de tenir el fluid caloportador serà del 45.0%, el qual es barrejarà amb aigua 
desionitzada.  

La densitat aproximada d'aquesta dissolució 1,032-1,035 g/cm3 a 20 º C. 

Per tal de garantir sempre la mateixa concentració de anticongelant en el circuit 
primari, es pot instal lar un sistema d'emplenat automàtic, format per un dipòsit 
plàstic, amb barreja d'aigua i anticongelant, una electrovàlvula i una bomba, 
comandades ambdues per una sonda de pressió en el circuit primari. 
 
5.2.3 Circuit hidràulic 

- Canonada 

Les canonades utilitzades per realitzar aquest càlcul són de Cu ja que s'ha tingut 
en compte el àbac de pèrdues descàrrega per aquest material. 

-Aïllament 

És un element fonamental en la instal·lació té com a finalitat la de disminuir les 
possibles pèrdues calorífiques tant en els col·lectors, l'acumulador i les 
conduccions. 

Els valors més importants per a l'elecció apropiada de l'aïllament són: el 
coeficient de conductivitat, la gamma de temperatures, la seva resistència, la 
seva fàcil col·locació i el cost. 

El gruix de l'aïllament ha de complir les normes indicades en el RITE, a la IT 
1.2.4.2 

-Vas d'expansió 

El volum mínim del vas d'expansió serà de 31 litres, considerant una altura 
estàtica dels col·lectors respecte el vas d'expansió de 6 metres, i una longitud de 
tuberia de 20 metres. 
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Mentre que el volum mínim del vas amortiguador serà de 18 litres. 

El diàmetre escollit per els tuberies serà de 18x1 mm amb un volum total de 
38,66 litres. 

-Vàlvules de pas 

Són els elements encarregats d'interrompre totalment o parcialment el pas del 
fluid a través de les conduccions. Els diferents tipus de les vàlvules són de seient, 
comporta, de bola o esfera i de papallona. 

-Vàlvula de seguretat 

La seva funció és la de limitar la pressió en el circuit i així protegir els 
components del mateix. En el nostre cas els punts més delicats són el camp solar 
i el got d'expansió, de manera que s'ha de marcar a una pressió inferior a la 
màxima suportada pels esmentats elements. 

El fluid evacuat per la vàlvula de seguretat anirà conduït cap a un tanc que 
emmagatzemarà el propilenglicol i així eviti possibles accidents. 
En el circuit primari cal posar una per bateria. 

-Vàlvules antiretorn 

Encarregades de permetre el pas del fluid en un sentit i impedir al contrari. 
Fonamentalment n'hi ha de dos tipus, de clapeta i d'obús, sent aquestes últimes 
poc aconsellables per al circuit primari causa de la seva elevada pèrdua de 
càrrega. 

-Vàlvules d'equilibrat 

Es muntaran vàlvules de equilibrat en la impulsió de la bomba i en les bateries 
de captadors si no s'ha usat retorn invertit com a mètode d'equilibrat. 

-Aixeta de buidatge 

El seu ús es posa de manifest quan és necessari buidar el circuit, ja sigui el 
primari o el secundari per tasques de manteniment o reposició del algun element 
del circuit. 

-Sistema d'ompliment 

Pot ser manual o automàtic. En el segon cas, es proposa un sistema d'ompliment 
automàtic compost per una bomba de multietapa regulada per dos pressòstats 
(un de mínima i un altre de màxima) els quals pressuritzar el circuit hidràulic en 
cas de buidatge. 

-Purgador 

El purgador té com a funció evacuar els gasos continguts en el fluid caloportador, 
els quals poden donar lloc a la formació de bosses que impedeixen la correcta 
circulació del fluid, a més de provocar corrosions. Per al seu correcte 
funcionament cal col·locar el purgador en el punt més alt de la instal·lació. 
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-Sistema de bombeig 

El tipus de bomba a instal lar serà de cos simple. Serà una estació de bombeig 
amb grup de seguretat, completa, premuntada sobre caixa aïllant provada per a 
instal·lacions 
solars tèrmiques amb connexió per impulsió i retorn de circuit primari, 
possibilitat de connexió d'un sistema de expansió en el grup de seguretat. 

-Sistema de regulació i control 

Serà la central de còmput i emmagatzematge d'informació. Generarà i enviarà 
les ordres als elements elèctrics externs. Ens permetrà visualitzar en pantalla la 
temperatura dels punts vitals de la instal·lació, i realitzar el control diferencial de 
temperatura entre la sortida dels captadors, i el sistema d'acumulació. 

5.2.4 Circuit d’ ACS 

-Circuit primari 

En el circuit primari els col·lectors a instal lar es connectaran en paral·lel, 
equilibrats hidràulicament mitjançant retorn invertit o vàlvules d'equilibrat. El 
circulador proporcionarà el cabal i la pressió necessaris per fer efectiu la 
circulació forçada per obtenir el flux de càlcul i vèncer la pèrdua de càrrega.  El 
caudal unitari serà de 53,15 l/h per metre cuadrat de captadors. 

Per a la producció del ACS, es projecta fer l’intercanviï de calor del circuit primari 
al secundari mitjançant un intercanviador de plaques. L'energia produïda pels 
captadors servirà per elevar l'aigua de la xarxa fins al major nivell tèrmic 
possible a emmagatzemar en l'acumulador solar. L'aigua escalfada servirà com a  
aigua preescalfada cuan passi per el termo elèctric, el qual treballarà com 'equip 
complementari per elevar la seva temperatura, si fos necessari fins a la 
temperatura de consum prefixada.  

Entre el l'acumulador  solar i l'equip auxiliar (Termo) que serà un depòsit de 100 
l  està prevista la instal·lació d'una bomba de transvasament, la funció d'aquesta 
bomba serà: 

• Transvasar l'aigua calenta preescalfada des del termo fins l'acumulador 
solar. D'aquesta manera en la mesura del possible, s'evitarà que sigui 
l'equip complementari qual reposi les pèrdues de disposició de 
l'acumulador d'ACS. 

Per garantir el subministrament d'ACS a la temperatura operativa, el sistema 
disposarà d'un equip complementari, suport amb termo elèctric que, si fos 
necessari acabarà de preparar l'aigua preescalfada pel camp de captadors fins al 
nivell tèrmic de confort.  

- Circuit secundari 

El circuit secundari ha de ser totalment independent de manera que el disseny i 
l'execució impedeixin qualsevol tipus de barreja dels diferents fluids, el del 
primari (captadors) i el d'ACS de l'acumulador solar i d'ACS  
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La instal·lació dels captadors solars es projecta amb circulació forçada mitjançant 
grup de bombament al circuit primari.  

Atès que el fluid primari sobrepassarà fàcilment els 60 º C, i que el secundari es 
projecta per impedir que l'aigua calenta sanitària sobrepassi una temperatura de 
60 º C acord amb normativa vigent, aquest nivell tèrmic impedeix l'ús de 
canonades d'acer galvanitzat en tota la instal·lació. Així mateix, és obligatori el 
calorifugat de tot el traçat de canonades, vàlvules, accessoris i acumuladors 
(RITE - IT 1.2.4.2).  

Atès al canvi de temperatures que es produeixen en aquestes instal·lacions, el 
circuit primari solar estarà protegit mitjançant la instal·lació de vas d'expansió 
tancat i vàlvula de seguretat.  

Tot el circuit hidràulic es realitzarà en canonada metàl·lica, les vàlvules de tall i 
de regulació, purgadors i altres accessoris seran de coure. No s'admetrà la 
presència de components d'acer galvanitzat. S'hauran instal·lat maneguets 
electrolítics entre els elements de diferents metalls per evitar el parell galvànic. 

La regulació del circuit primari estarà gestionada per un control diferencial de 
temperatura que procedirà a l'activació de la bomba quan el salt tèrmic entre 
captadors i la part freda del circuit de distribució permeti una transferència 
energètica superior al consum elèctric de la bomba. Marcant un diferencial de 
temperatura màxim i mínim, segons característiques de la instal·lació, per 
l'activació i parada de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: esquema del circuit d'escalfament d'ACS 

5.3 Dades d'entrada 
Per al càlcul i dimensionament es té en compte les dades facilitades pel client i 
les dades climàtiques corresponents a la zona (Ferreries), calculades amb l’ajuda 
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de les aplicacions informàtiques Calsolar 2 de Saunier Duval, i Solever de 
Dugopa. 

 

Dades facilitades pel client: 

1. L'edifici està compost per 28 persones. 

2. Es considerarà un consum diari de 15 litres per personasy dia a una 
temperatura de 60 º C. 

 

Taula 5.1:Dades d'entrada 

Tipus d'edificació Fàbriques i tallers 

Consum unitari diari 15 l/dia 

Nº usuaris 28 persones 

Consum diari 420 l/dia 

Temperatura de preparació 60ºC 

Dades climàtiques: 

Les dades de radiació solar global incident, així com la temperatura ambient 
mitjana per a cada mes s'han pres del Programa de Càlcul d'instal·lacions 
d'Energia Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2, els quals procedeixen de la 
base de dades meteorològiques de l' IDAE o en el seu defecte de dades locals 
admesos oficialment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: zones climàtiques d'Espanya 
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Taula 5.2: Dades de la zona climàtica de Ferreries de Menorca (Balears) 

Ciutat Balears (Prov)  

Latitud 39,6 

Zona climàtica IV 

 

Taula 5.3: Condicions en que es troba Ferreries, per mesos. 

Radiació horitzontal mitjana diària: 4,2 kWh/m2 día  

Radiació en el captador mitjana diària 5,031 kWh/m2 día  

Temperatura mitjana diürna anual: 18,8 ºC  

Temperatura mínima històrica: 
 

-4 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun 

Radiació global horitzontal (kWh/m2dia): 2,0 3,0 4,0 4,5 5,8 6,3 

Radiació en el pla de captador (kWh/m2dia): 3,849 4,441 5,314 4,749 5,646 5,573 

Temperatura ambient mitjana diària (º C): 
 12 13 14 17 19 23 

Temperatura mitjana aigua de xarxa (º C): 8 9 11 13 14 15 

 

Radiació horitzontal mitjana diària:  

Radiació en el captador mitjana diària  

Temperatura mitjana diürna anual:  

Temperatura mínima històrica: 
  

 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiació global horitzontal 
(kWh/m2dia): 6,7 5,7 4,6 3,4 2,4 1,8 

Radiació en el pla de captador 
(kWh/m2dia): 6,275 5,970 5,447 5,120 4,326 3,658 
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Temperatura ambient mitjana 
diària (º C): 
 26 27 25 20 16 14 

Temperatura mitjana aigua de 
xarxa (º C): 

16 15 14 13 11 8 

 

Temperatura mínima històrica: -4ºC 

Les dades de Radiació mitjana en el pla de captadors és la radiació referida a una 
inclinació de 45 º respecte a la horitzontal i una desviació azimutal de 0 º pel que 
fa a l'orientació sud. 

5.4 Demanda energètica 
Les dades que es presenten a continuació han estat obtinguts, a partir de les 
condicions de partida presentades en l'apartat anterior, utilitzant el Programa de 
Càlcul d'instal·lacions d'Energia Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2.  

Les dades s’han agafat respecte a la ciutat de Ciutadella de Menorca, molt 
pròxima a Ferreries, ja que aquesta no es considera ciutat, i no es present al CTE, 
i son les següents: 

I. Poble: Ferreries de Menorca 

II. Latitud: 39,57º 

III. Zona climàtica: IV 
IV. Radiació solar global: 16,6 ≤ H < 18,0 MJ/m2 

 

S'estableix un consum de 15 l / persones i dia a una temperatura d'ús de 60 º C, 
segons CTE o si no n'hi ordenances locals i autonòmiques. El consum Diari 
d'Aigua Total en litres és de: 420 l / dia. 

Es presenten a continuació els resultats de necessitats energètiques per a cada 
instal·lació: 

 

Taula 5.4: Demanda energètica per a la nau. 

 OCUPACIÓ 
(%) 

CONSUM 
(l/mes) 

CONSUM 
(l/dia) 

DEMANDA 
(kWh) 

Gener 100 13020 420 787,44 

Febrer 100 11760 420 697,55 

Març 100 13020 420 742,01 

Abril  100 12600 420 688,76 
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Maig 100 13020 420 696,58 

Juny 100 12600 420 659,45 

Juliol 100 13020 420 666,29 

Agost 0 0 420 0 

Setembre 100 12600 420 674,11 

Octubre 100 13020 420 711,72 

Novembre 100 12600 420 718,07 

Desembre 100 13020 420 787,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Demanda energètica per a la nau. 

 

Es considera un consum diari de 15 litres per persona i dia a una temperatura de 
60ºC. 
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Taula 5.5: Anàlisis de la demanda amb relació a la temperatura de l'aigua de la xarxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura exigida CTE: 70%  ; Cobertura obtinguda : 81,7% 

Rendiment: 40,5% 

 

Taula 5.6: cobertura mínima exigida per el CTE per a equip auxiliar elèctirc (Efecte 
joule) 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS DE LA DEMANDA PER MESOS (litros/mes) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun 

CONSUM 
TOTAL ACS 

(l/mes): 
13020 11760 13020 12600 13020 12600 

Temperatura 
mitja aigua 

de xarxa 
(ºC): 

8 9 11 13 14 15 

ANÀLISIS DE LA DEMANDA PER MESOS (litros/mes) 

 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CONSUM 
TOTAL ACS 

(l/mes): 
13020 0 12600 

1302
0 

12600 13020 

Temperatura 
mitja aigua 

de xarxa 
(ºC): 

16 15 14 13 11 8 
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5.5 Aportació solar 
A continuació s'exposen les dades referents a l'aportació solar a cada mes: 

 

Taula 5.7: aportació solar per mesos, indicant al cobertura 

 DEMANDA 
(kWh) 

PRODUCCIÓ 

(kWh) 

COBERTURA 

(%) 

Gener 787,44 489,9 62,2 

Febrer 697,55 544,7 78,1 

Març 742,01 624,9 84,2 

Abril  688,76 577,4 80,9 

Maig 696,58 636,2 91,3 

Juny 659,45 624,6 94,7 

Juliol 666,29 679,2 101,9 

Agost 0 - - 

Setembre 674,11 631,7 93,7 

Octubre 711,72 604,7 85,0 

Novembre 718,07 530,1 73,8 

Desembre 787,44 472,6 60,0 

TOTAL 7829,41 6396,0 81,7 
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Figura 5.4: Representació de l'aportació solar al mes. 

 

Es veu que es compleix amb la reglamentació del CTE al tenir una cobertura de 
81,7%, més que el 70% exigit per el CTE. 

En el cas d'ocupacions parcials d'instal·lacions, s'han de detallar els motius, 
modificacions de disseny, càlculs i resultats  prenent com a criteri de 
dimensionament que la instal·lació haurà d'aproximar-se al màxim al nivell de 
contribució solar mínima. El dimensionat de la instal·lació estarà limitat pel 
compliment de la condició de que en cap mes de l'any l'energia produïda per la 
instal·lació podrà superar el 110% de la demanda energètica i en no més de tres 
mesos el 100%  i a aquests efectes no es prendran en consideració aquells 
períodes de temps en els quals la demanda energètica situï un 50% per sota de 
la mitjana corresponent a la resta de l'any, prenent mesures de  
protecció. 

D'aquesta manera, en el nostre cas no es supera mai el 110% de la demanda 
energètica, ni tampoc es supera el 100% en mes de tres mesos, per tant no 
s'han de prendre mesures de protecció en els mesos d'ocupació, però com 
l'ocupació de la nau no es total en tots els mesos, sinó que al mes d'agost es 
nul·la, sí que haurem de prendre una solució en aquest mes, que consistirà en: 

a)  Tapat total dels col·lectors. En aquest cas el captador està aïllat de l' 
escalfament produït per la radiació solar i al seu torn evacua els possibles 
excedents tèrmics residuals a través del fluid del circuit primari (que 
seguirà travessant el captador). 

b) Buidat total del camp de captadors. Aquesta solució permet evitar el 
sobreescalfament,però donada la pèrdua del fluid del circuit primari, ha de 
ser reposat per un fluid de característiques similars havent d'incloure 
aquest treball en aquest cas entre les labors del contracte de manteniment. 
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5.6 Superfície de captació i volum d'acumulació 
La superfície de captació es dimensiona de manera que l'aportació solar anual 
mínim sigui superior al 70% de la demanda energètica, segons s'indica en el 
"Codi Tècnic de l'Edificació" (CTE) en la seva taula 2.2 del HE-4, sense perjudici 
de la normativa local o autonòmica aplicable per al terme municipal de Ferreries 
de Menorca.  

El nombre de captadors s'ajusta de manera que s'obtingui una configuració 
homogènia i equilibrada del camp d'aquests, el més propera possible en nombre 
a la superfície que cobreixi el requisit de demanda solar.  

Per l'edifici s'estableix una instal·lació de 4 captadors de 2,352 m2 de superfície 
útil, resultant una superfície total de captació de 9,408 m2.  

El grau de cobertura aconseguit per la instal·lació dels captadors és del 81,7%, 
major al exigit per el CTE, que era de 70%.  

L'acumulació d'Aigua Calenta Sanitària procedent de l'aportació solar es farà 
mitjançant sistema d'acumulació centralitzat de 500 litres de capacitat total, que 
servirà per fer front a la demanda diària . 

5.6.1 Captadors solars 

La instal·lació s'ha dimensionat per a 4 captadors, marca SAUNIER DUVAL, 
model SRH 2.3. col·lectors d'alt rendiment que s'adapten perfectament als 
 nostres requeriments, ja que un dels seus camps d'aplicació fonamentals es la 
generació d' ACS. 

 

Taula 5.8: característiques dels captadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l'edifici s'estableix una instal·lació de 4 captadors de 2,352 m2 de superfície 
útil, resultant una superfície total de captació de 9,408 m2.  

Els captadors es col·locaran a la coberta de l'edifici, quedant orientats amb una 
desviació de 0 º respecte al Sud i amb una inclinació de 45 º respecte a 
l'horitzontal. 

η 0,801 

K1 (W/m2K) 3,320 

K2 (W/m2K2) 0,023 

Superficie Total (m2) 2,51 

Superficie Neta (m2) 2,352 
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5.6.2 Connexionat dels captadors 

Abans de res s'ha de prestar especial atenció a l'estanquitat i durabilitat de 
les connexions del captador. Els captadors es disposaran en files constituïdes, 
preferentment, pel mateix nombre d'elements (en el nostre cas tenim una fila de 
4 captadors).  

Dins de cada fila els captadors es connectaran en sèrie o en paral·lel. El nombre 
de captadors que es poden connectar en paral·lel tindrà en compte les limitacions 
del fabricant. En el cas de que l'aplicació sigui exclusivament de ACS es podran 
connectar en sèrie fins a 10 m2 a les zones climàtiques I i II, fins a 8 m2 a la 
zona climàtica III i fins a 6 m2 a les zones climàtiques IV i V. 

Els captadores es connectaran en paral·lel, ja que en el nostre cas tenim més de 
6 m2 de superfície de captadors, i s'instal·laran vàlvules de tall a l'entrada i 
sortida de cada bateria, per tal de poder aïllar de la resta per a possibles 
manteniments o reparacions. Es preveuen també purgadors, vàlvules de 
seguretat i vàlvules per omplir i buidatge del circuit. 

La connexió entre captadors es realitzarà de manera que el circuit resulti 
equilibrat hidràulicament recomanant el retorn invertit davant de la instal·lació 
de vàlvules de equilibrat. 

5.6.3 Pèrdues per inclinació, orientació i ombres 

- Pèrdues per orientació i inclinació 

La inclinació de disseny del camp de captadors és de β = 45 º. L'azimut dels 
col·lectors és α = 0 º. 

Tenint en compte la inclinació, l'orientació del camp de captadors i la latitud de la 
instal·lació, les pèrdues degudes a l'orientació i inclinació del camp són del 
1,56%. 

- Pèrdues per ombres 

Segons la carta cilíndrica de la trajectòria solar (Diagrama de trajectòries del Sol), 
un cop introduïts tots els punts dels perfils dels obstacles que estan situats al 
voltant del camp de col·lectors, aquests produiran les següents ombres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Diagrama de trajectòries dels Sol 
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Les ombres produeixen unes pèrdues per ombrejat al llarg de tot l'any del 0%. 
Això es deu a que només tenim una fila de captadors, i que s'han col·locat a una 
zona del sostre on no hi influeix cap element pel que fa a ombres, com podria ser 
un fumeral. 

- Pèrdues totals 

 

Taula 5.9: pèrdues per ombres i inclinació 

 OMBRES ORIENTACIÒ I  
INCLINACIÓ 

TOTAL 

Límit 
màxim 

20 15 % 30 % 

Calculades 0 % 1,56 % 1,56 % 

 

El sumari de pèrdues per ombrejat, orientació i inclinació de la  instal·lació 
compleix amb el que estableix la taula 2.4 de l'apartat 2.1. 8 del CTE. 

Taula 5.10: pèrdues màximes segons CTE 

 

 

 

 

5.6.4 Ancoratge i col·locació dels captadors 

El muntatge dels col·lectors solars per a ACS és una de les operacions més 
importants, en quant a instal·lacions d’aquest tipus. Els col·lectors es col·locaran 
en l’angle d’inclinació òptim per tenir major rendiment, i es col·locaran encarats 
al sud. 

Es disposaran sobre una estructura metàl·lica en la coberta . Les plaques estaran 
ancorades sobre aquesta estructura de forma que l’ancoratge sigui lo suficient 
sòlid perquè el vent no pugui provocar danys. 

L'estructura suport dels captadors es compon de perfils prefabricats d'alumini, 
dimensionats pel fabricant. 

5.6.5 Volum d'acumulació 

L'acumulació solar es porta a terme, mitjançant la instal·lació d'un sistema 
d'acumulació central comú a tot l'edifici amb un volum d'acumulació total de 500 
litres de capacitat, format per un dipòsit de la marca SAUNIER DUVAL, model (s): 
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- 1 unitat (s) - FE 500 S 
Dipòsit interacumulador horitzontal d'acer vitrificat. 
Aïllament tèrmic de PU de 50 mm (lliure de CFC) 
Capacitat ACS (l): 496 
Superfície serpentí (m2): 2,1 
Pes en buit (kg): 165 
Temperatura màx. ACS (º C): 85 
Pressió màx. ACS (bar): 10 
Temperatura màx. Serpentí (º C): 110 
Pressió màx. Serpentí (bar): 10 
Volum serpentí (l): 14,2 

 

El CTE, en el seu Document Bàsic HE, Exigència Bàsica HE4, Contribució solar 
mínima d'aigua calenta sanitària estableix que per a l'aplicació d'ACS, l'àrea total 
dels captadors tindrà un valor tal que es compleixi la condició:  
   
50 <V / A <180  

Sent:  
A la suma de les àrees dels captadors [m²];  

V el volum del dipòsit d'acumulació solar [litres]. 

 

Aquest volum d'acumulació suposa una relació de 53,15 litres per metre quadrat 
de captadors. 

5.7 Sistema d'intercanvi 
Per realitzar l'intercanviï de l'energia absorbida pel líquid caloportador en els 
captadors solars a l'Aigua Calenta Sanitària acumulada en el dipòsit, es fa ús 
d'un intercanviador de plaques de d'alta eficiència. 

Les condicions nominals de disseny seran: 

- Potència: 6585,60 W 

- Eficàcia: 65,46% 

Taula 11: Caracteristiques de l'intercanviador de plaques 

 Circuit Primari Circuit Secundari 

Caudal 376,32 l/h 471, l/h 

Flux de treball Aigua + Propilenglicol AIGUA 

Temperatura d'entrada 48,00 ºC 22 ºC 

Temperatura de 

sortida 
32 ºC 34,00 ºC 
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5.8 Circuits hidràulics 
Per fer la interconnexió entre tots els sistemes que s'han descrit, s'ha de 
preveure el traçat corresponent de canonades entre ells així com tots els 
elements auxiliars d'una instal·lació hidràulica, vegeu, bombes de circulació, vas 
d'expansió, purgadors, valvuleria i accessoris . 

La configuració del sistema elegit és una instal·lació en la qual el sistema de 
captació i acumulació d'aigua escalfada mitjançant aportacions solar i la 
preparació de l'ACS és centralitzat mitjançant suport amb termo elèctric. 
 

Es troben per tant 4 circuits: 

 
- Circuit primari: entre camp de captadors i l'intercanviador. 
- Circuit secundari: entre l'intercanviador i el dipòsit d'acumulació solar. 
- Circuit d'acumulació d'ACS: Entre el dipòsit d'acumulació ACS i l'equip 
complementari centralitzat (Termo). 
- Circuit de distribució: entre el dipòsit de disposició d'ACS i els punts de consum. 
 

Per a les instal·lacions objecte de l'estudi, la unió entre el circuit primari i 
secundari es durà a terme mitjançant un Grup hidràulic que integrarà els 
elements d'intercanvi, bombament i regulació solar. Entre l'acumulador  el termo 
s'intercalarà una bomba de transvasament. 

5.8.1 Circuit primari 

El traçat de canonades del circuit primari va des dels col·lectors solars ubicats a 
la coberta de l'edifici, fins a l' intercanviador de plaques, situat al costat del 
dipòsit acumulador, en un local destinat a aquesta finalitat, on s'ubiquen els 
diferents elements de la instal·lació (bomba , vas d'expansió, regulador, ...). 

El dimensionament dels components del circuit primari es realitza per a un cabal 
unitari de disseny de 40 l /h i metre quadrat de superfície de captació, el que 
significa un cabal total de 376,32 l/ hora, amb la configuració de captadors en 
paral·lel proposta . 

Per a aquest cabal tenim una pèrdua de càrrega inferior a 20 mmca/m en les 
canonades que circulen per l'interior de l'edifici.  

Les canonades del circuit primari seran de coure amb les unions soldades per 
capilaritat. En la unió de materials diferents, per evitar la corrosió, s'instal·laran 
maniguets antielectrolítics (mitjançant accessoris de PPR o altres materials). 

Les canonades utilitzades per realitzar aquest càlcul són de Cu ja que s'ha tingut 
en compte l'àbac de pèrdues de càrrega per aquest material i seran de 18 mm. 

L'aïllament de les canonades que discorren per l'exterior es realitzarà amb 
coquilla de llana de vidre de 40 mm de gruix, recobert amb xapa d'alumini, per 
evitar la seva degradació, a causa de l'exposició als agents exteriors. En les 
canonades no exposades a la intempèrie, l'aïllament serà de cautxú microporós 
(Armaflex HT o similar) de 27 mm, apte per al funcionament a altes 
temperatures. 
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S'ha de posar un vas d'expansió tancat, adequat per a l'ús amb barreja 
anticongelant de les següents característiques: 

 

Taula 5.1: característiques del got d'expansió 

Capacitat 30 l 

Pressió 
màxima 

6,0 bar 
 

Pressió del 
gas 

1,60 bar 
 

Pressió 
d'ompliment 

2,10 bar 
 

 
Per protegir la membrana de temperatures excessives així com de l'entrada de 
fluid caloportador en fase vapor s'ha d'instal·lar un got amortidor de temperatura 
en sèrie amb el got d'expansió: 

- Capacitat 18 l 

Amés s'ha de fer ús de vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, purgador en el punt 
més alt de la instal·lació i en la sortida de cada bateria de captadors (1 sola 
bateria en el nostre cas), així com manòmetre de pressió del circuit solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Exemple de circuit primari. 
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5.8.2 Circuit secundari 

El traçat de canonada d'aquest circuit connecta la sortida de l' intercanviador de 
plaques amb el dipòsit d'acumulació. 

Les canonades del circuit primari seran de coure amb les unions soldades per 
capilaritat.  

Sempre que hagi de realitzar una unió entre elements de diferent material, 
s'hauran instal·lar maniguets electrolítics, a fi d'evitar la corrosió. 

Per l'aïllament de les canonades, es col·locarà una coquilla d'escuma 
elastomèrica de 20 mm de gruix en les canonades el diàmetre exterior sigui 
menor de 60 mm, i de 30mm de gruix en aquelles amb un diàmetre exterior 
superior a 60mm. No necessiten la col·locació d'un acabat amb protecció a la 
intempèrie ja que discorreran per l'interior de l'edifici. 

La bomba del circuit secundari serà la integrada en el Grup hidràulic. 

 

5.8.3 Circuit d'acumulació d'ACS 

El traçat de canonada d'aquest circuit connecta la sortida de l' intercanviador de 
plaques d'ACS de l'equip complementari amb el dipòsit d'acumulació. 
En aquest circuit, s'instal·larà un vas d'expansió amb prou volum per a absorbir 
la dilatació de l'aigua des de la seva temperatura d'ompliment fins a la seva 
temperatura màxima. 

5.9 Sistema convencional d'energia 
Es preveu la utilització del sistema d'energia convencional, per a complementar a 
la instal·lació solar en els períodes de baixa radiació solar o d'alt consum. El 
sistema auxiliar està compost per suport amb termo elèctric que escalfarà l'ACS 
a través d'un intercanviador de plaques, i emmagatzemada aquesta energia en el 
dipòsit  acumulador Saunier Duval. 

La connexió hidràulica es realitzarà de manera que tant l'aigua de consum sigui 
escalfada i / o emmagatzemada en l'acumulador solar, passant al sistema 
d'energia convencional per arribar a la temperatura d'ús, quan sigui necessari. 

L'equip complementari connectat mitjançant un intercanviador de plaques al 
dipòsit solar, només aportarà a l'aigua procedent d'aquest dipòsit, la quantitat 
d'energia necessària per arribar a la temperatura de confort. 

Segons CTE 3.3.6 l'equip complementari ha de disposar d'un equip d'energia 
convencional complementari que ha de complir amb els següents requeriments: 

 

1) No es podrà connectar l'equip complementari al circuit primari de 
captadors. 

2) S'haurà de dimensionar com si no es disposés del sistema solar. 

3) Només entrarà en funcionament quan sigui estrictament necessari i 
de manera que s'aprofiti al màxim possible l'energia extreta del 
camp de captació 
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4) Ha de disposar d'un termòstat de control sobre la temperatura de 
preparació que en condicions normals de funcionament permetrà 
complir amb la legislació vigent en cada moment referent a la 
prevenció i control de la legionel·losi. 

5) En el cas que el sistema d'energia convencional complementari sigui 
instantani (com n'és el cas), l'equip serà modulant, és a dir, capaç 
de regular la seva potència de manera que s'obtingui la temperatura 
de manera permanent amb independència de quina sigui la 
temperatura de l'aigua d'entrada l'esmentat equip. 

 

5.10 Regulació del sistema elèctric 

El funcionament de la instal·lació estarà controlat per la centraleta de control que 
compararà les sondes de temperatura i actuarà sobre les bombes i vàlvules 
corresponents. 

La centraleta comandarà la instal·lació mitjançant un control diferencial que 
actuarà posant en funcionament les bombes de circulació quan el salt de 
temperatura entre la sortida del camp de captadors i la sonda de menor 
temperatura sigui superior a 5 º C. 

Cal assegurar-se que les sondes de temperatura a la part baixa dels acumuladors 
i en el circuit estiguin afectades per l'escalfament. Per això la ubicació de les 
sondes es realitzarà de manera que es detectin exactament les temperatures que 
es desitgen, instal·lant els sensors a l'interior de beines, que s'ubicaran a la 
direcció de circulació del fluid i en sentit contrari (a contracorrent). 

La precisió del sistema de control, ha d'assegurar que les bombes estiguin en 
marxa amb salts de temperatura superiors a 7 º C i parades amb diferències de 
temperatura menors de 2 º C. 

El sistema de control assegurarà, mitjançant la parada de les bombes, que en 
cap cas s'assoleixin temperatures superiors a les màximes suportades pels 
materials i components. 

La instal·lació disposarà d'un comptador d'aigua calenta solar situat en el circuit 
primari que quantifiqui l'energia produïda per la instal·lació solar. Aquest 
comptador estarà constituït pels següents elements: 

• Comptador d'aigua. 

• Dues sondes de temperatura. 

•  Un microprocessador electrònic (en alguns casos anirà connectat a la 
pròpia centraleta). 

 

Per al control i la regulació del sistema d'ACS s'ha utilitzat un grup de 
control GHC 1 utilitzable per a instal·lacions amb menys de 5 captadors. La 
utilització del  CHG redueix al màxim la mà d'obra necessària per a realitzar la 
instal·lació solar i minimitza la possibilitat d'una incorrecta instal·lació.  
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El comptador d'aigua i una de les sondes es situaran a l'entrada del camp de 
captadors. L'altra sonda es situarà a la sortida del mateix (aigua calenta). El 
microprocessador electrònic podrà estar situat a la part superior del comptador o 
per separat (inclòs a la centraleta). 

El quadre elèctric disposarà de selectors per controlar el funcionament de les 
bombes amb commutació automàtica i manual de parada i marxa. Es col·locaran 
elements de senyalització per visualitzar l'estat de funcionament de les bombes i 
proteccions elèctriques (interruptors magnetotèrmics i diferencials) adequades a 
cada element de la instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: esquema complet del circuit de captació i escalfament d'ACS 

 

5.11: Conclusions del sistema d'escalfament 
d'ACS 

5.11.1 Dades de l'instal·lació 

• Client: Alejandro Rotger 

• Localitat: Balears (Prov) 

• Tipus de sistema ACS: - Edifici terciari - - - Suport amb termo elèctric 

• Nombre de captadors: 4 
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• Superfície neta total: 9,408 m2 

5.11.2 Captador 

• Model:  SRH 02/03 

• Fabricant: Saunier Duval 

• Inclinació: 45 (º) 

• Azimut: 0 (º) 

5.11.3 ACS 

• Volum acumulació: 500 (l) 

• Ràtio acumulació: 53,15 (l/m2) 

• Temperatura consum: 60 (º C) 

• Demanda energètica: 7.829,41 (kWh / any) 

• Producció solar: 6.396,0 (kWh / any) 

• Cobertura assolida: 81,7 (%) 

5.11.4 Estalvi d'emissions 
 

Tipus de combustible:        Electricitat 
 
                                           Kg/CO2 
Gener                                 391,91 
Febrer           435,80 
Març                                  499,94 
Abril                                  445,91 
Maig                                  508,97 
Juny                                   499,68 
Juliol                                 543,39 
Agost                                 0,00 
Setembre                           505,35 
Octubre                             483,74 
Novembre                         424,05 
Desembre                         378,06 
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CAPÍTOL 6:         

ESTUDI D'IMPACTE 

AMBIENTAL 

6.1 Repercusions sobre l'entorn i mesures 
correctores 

S’entén per repercussió sobre l’entorn, l’acció que engloba una estimació dels 
efectes sobre la població humana, la fauna, la flora, la vegetació, la gea, el sòl, 
l'aigua, l'aire, el clima, el paisatge i l'estructura i funció d'ecosistemes presents 
en l'àrea previsiblement afectada. Així mateix, ha de comprendre estimació de la 
incidència que el projecte, obra o activitat té sobre els elements que componen 
el Patrimoni Històric Espanyol, sobre les relacions socials i les condicions de 
assossec públic, com ara sorolls, vibracions, olors i emissions lluminoses, i la de 
qualsevol altra incidència ambiental derivada de la seva execució.  

6.2 Estudi d'impacte ambiental 
Es descriu de forma genèrica, mitjançant un estudi d’impacte ambiental, els 
efectes i  impactes ambientals que pot produir l’activitat per un una nau 
industrial amb processos per a la fabricació d'articles de bijuteria. 
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6.3 Objectius 
L’objectiu principal de l’estudi és el de reduir la quantitat de residus emesos a 
l’atmosfera, tot prenent les mesures bàsiques i informant al personal sobre la 
gestió dels residus, millorant-la i adequant-la, fent ús de materials reutilitzables i 
reciclables.  

Aquest apartar ajudarà a buscar un millor aprofitament dels materials, buscant 
una major sostenibilitat del medi ambient i una minimització de la quantitat de 
residus generats.  

Es pretendrà també una amplia selecció dels residus sòlids tot classificant-los i 
dipositant-los en el corresponent contenidor. 

 

D'aquesta forma els principals objectius de la realització de l'estudi d'impacte 
ambiental son: 

 

• Millora de la gestió ambiental 

• Reduir la quantitat de residus, impartint programes d' informació als 

• treballadors, sobre la generació i gestió de residus 

• Fer ús de materials reciclables. 

• Fomentar el tractament de residus com a subproducte. 

• Fer ús del reciclatge de materials. 

• Traslladar els desfets no aprofitables al vertader autoritzat corresponent. 

 

D'aquesta manera es pretén que les matèries primeres que arriben a la nau 
siguin reciclades, i que les deixalles que produeix, com son plàstics, i metalls, 
com alumini, zamac, etc. es recolleixin i s'enviïn a la planta de reciclatge més 
propera.  

Així com procurar fer els mínims residus possibles, optimitzant les materies 
primes. 

Es pot minimitzar la quantitat de residus generats, mitjançant canvis en els 
àmbits de compra, consum, reutilització i reciclatge, com també efectuant un 
seguiment dels seus processos mitjançant informes mensuals. 

Les activitats de reciclatge donen lloc a una millor conservació dels recursos 
naturals, degut a la selecció i a l’aprofitament dels diferents materials. 

El trasllat i eliminació responsable dels residus disminueix la contaminació que 
provoquen habitualment les pràctiques de vertit e incinerat il·legals a l’atmosfera, 
a la terra i a l’aigua. 
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6.4  Identificació dels impactes ambientals 
Per identificar els impactes es parteix del coneixament del present projecte. 

 

Taula 6.1:Coneixement dels tipus d'impactes 
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Contaminació 
de l'aire 

 X  X  X X  X  X  Compatible 

Increment de 
renous 

 X X  X  X  X  X  Compatible 

Risc d'incendis  X X   X X  X  X  No 
significatiu 

Nivell de 
residus 

 X X  X  X   X X  Compatible 

Treball i renta X  X  X  X  X  X  Positiu 

Contaminació 
de les aigües 

 X  X X  X  X  X  Compatible 

6. 5  Millora continua 
Es pretén millorar la pròpia estructura del model de tractament proposat: 

 

• Realitzar progressos a nivell físic i ambiental, en relació amb la disposició i 
el disseny de la instal·lació de tractament de residus urbans, de terminals 
de treball (eficiència, ergonomia, salut i seguretat),  l’ impost de reciclatge, 
la gestió de residus i el tractament d’aigües residuals. 

• Aconseguir millores a nivell econòmic i en termes d’eficiència, capacitat, 
qualitat dels productes obtingut, rendibilitat i salaris. 

• Perfeccionar l’estructura organitzativa, en relació a la presa de dades, 
l’elaboració del informes, la gestió, la supervisió, els tipus de processos 
operatius i la consciència ambiental dels treballadors. 
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6.6 Mesures mediambientals a aplicar 
A continuació enumerem les principals mesures mediambientals possibles 
adaptades: 

6.6.1 Direcció 

1. L’ecologia i la sostenibilitat ha de formar part de la gestió. S’ha de 
considerar sempre a l’hora de prendre qualsevol decisió de l’activitat. 

2. Formació ecològica i de conscienciació mediambiental del personal. És 
l’obligació de la direcció fer-se càrrec de la formació ecològica dels seus 
treballadors, com també assegurar-se de que aquesta informació es 
assimilada i posada en pràctica. 

3. Informació als clients sobre les innovacions ecològiques. La direcció ha de 
facilitar tota l’ informació al seus clients sobre aquest àmbit. 

4. Implantació del Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001. Es recomana 
l’ implantació d’aquest sistema per una millor gestió mediambiental. 

5. Assegurar un bon manteniment de la maquinària a fi de reduir la 
contaminació acústica. 

6.6.2 Energia 

1. Procurar l' utilització  de lluminàries de baix consum. 

2. Instal·lació d’equips compensadors d’energia reactiva. 

3. Us de reguladors de temperatura a la sala d'oficines, direcció i auditori. 

4. Es col·loca un sistema de captació d'energia solar tèrmica per a escalfar 
aigua, per l'abastiment de l'ACS de la nau. 

6.6.3 Aigua 

1. Control de la qualitat de l’aigua.  

2. S’utilitzen sistemes de descàrrega en les cisternes de WC. 

6.6.4 Compra de materials 

1. Ús de materials reciclables o reaprofitables. 

2. Ús de paper ecològic. 

3. Elecció de proveïdors amb criteris ecològics. 

6.6.5 Equipaments 

1. Utilització de col·lectors d'energia solars per la producció d’ACS. 

6.6.6 Exteriors 

1. Reducció de zones asfaltades. 

2. Integració a l’hàbitat natural de la zona. 
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3. Recollida dels petits residus generats pels clients per mantenir la neteja 
del recinte. 

6.6.7 Residus 

1. Preferència de productes amb poc embalatge. 

2. Recollida selectiva productes sobrants de plàstic 

3. Recollida selectiva de  productes sobrants de metall. 

4. Recollida selectiva de productes de paper i cartró. 

5. Recollida selectiva de residus orgànics 

6. Gestió adequada dels residus perillosos a través dels gestors autoritzats. 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 

En aquest apartat es detallaran algunes prescripcions de caràcter general que 
s'haurien d'haver tingut en compte a l'hora de realitzar el projecte. 

7.1 Conclusions 
Cal destacar que els armaris elèctrics han estat dissenyats tots amb un 
30% d'espai lliure per si algun dia es volgués ampliar la instal·lació. 

Finalment comentar que hi ha una sèrie de càrregues elèctriques que no s'han 
considerat com poden ser algunes bombes de circulació d'aigua o gas-oil, ja que 
en el present projecte, no s'ha considerat en l'abast la instal·lació d'aigua ni la de 
gas-oil, encarregada d'abastir gas-oil als 4 cremadors crisol de la nau.  
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