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ANNEX A: IL·LUMINACIÓ 

 

En el present annex s’explicarà el mètode utilitzat per calcular la il·luminació tan interior com 

exterior de la nau, així com també el procediment, càlculs, criteris i hipòtesis que s’han 

utilitzat per tal de calcular l’enllumenat de cada una de les diferents parts que conformen la 

nau industrial. 

 

A.1 MÈTODE DELS LÚMENS  

 

La finalitat d’aquest mètode és calcular el valor mig en servei de la il·luminància en un local 

il·luminat amb enllumenat general. És pràctic i fàcil d’utilitzar, i per això és utilitzat bastant 

en la il·luminació d’interiors quan la precisió necessària no és molt alta com passa en la 

majoria de casos. 

 

A.1.1 DADES D’ENTRADA 

 

Per utilitzar el mètode s’han de conèixer una sèrie de dades: 

 

Dimensions del local: 

S’ha de saber les dimensions del local i l’altura del pla de treball (altura entre el terra i la 

superfície de treball). Aquesta altura normalment va des de 0,8 a 1 metres. Molts cops s’agafa 

com a 0,85 [Ref. 2]. 

 

Figura A.1 – Dimensions necessàries  
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(A.1) 

(A.2) 

Nivell d’il·luminància mitjana: 

S’ha de conèixer el nivell d’il·luminància mitjana (Em). Aquest valor depèn del tipus 

d’activitat que es desenvolupi en el local i es pot trobar tabulat en normes i recomanacions 

que hi ha en llibres i webs. 

 

Làmpada: 

S’ha d’escollir el tipus de làmpada (incandescent, fluorescent, etc.) més adequada i les seves 

característiques com ara el seu flux lluminós o la seva potència. 

 

Lluminària: 

S’ha d’escollir el sistema d’enllumenat que millor s’adapti a les necessitats del local. De la 

lluminària en dependrà la distribució del flux de llum de la làmpada. 

 

Altura de suspensió: 

S’ha de determinar l’altura de suspensió del pla de les lluminàries, o sigui, quina altura (h) hi 

haurà entre el pla de les lluminàries i el pla de treball. 

 

h: alçada entre el pla de treball i lluminàries 

h’: alçada del local 

ht: alçada del pla de treball 

d: alçada entre pla de treball i sostre 

d’: distància entre sostre i lluminàries 

 

Figura A.2 – Altura de suspensió 

 

Depenent de quin sigui el tipus d’il·luminació, aquesta altura h té algunes limitacions: 

- En locals d’alçada normal, com ara oficines, habitatges, aules, etc., s’han de col·locar 

les lluminàries el més altes possibles. 

- En locals amb il·luminació directa, semidirecta o difusa, com a mínim s’ha de complir: 

)'·(
3

2
min hthh  

- En locals amb il·luminació indirecta s’ha de complir: 

)'·(
4

1
' hthd  
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(A.3) 

(A.4a) 

(A.4b) 

)'·(
4

3
hthh  

Índex del local: 

L’índex del local (k) és una ponderació entra la superfície ocupada pel local (terra) i la 

superfície de paret que hi ha entre el pla de treball i el pla de les lluminàries. Aquest índex 

s’ha de calcular segons la geometria del local. En el cas del mètode europeu es calcula com: 

- En locals amb il·luminació directa, semidirecta, directa-indirecta o general difusa: 

)·(

·

bah

ba
k  

- En locals amb il·luminació indirecta o semiindirecta: 

))·(·(2

··3

bahth

ba
k  

 

On k és un nombre comprés entre 1 i 10. Encara que es poden obtenir valors superiors a 10, 

no es consideren ja que la diferència entre utilitzar 10 o un nombre major en els càlculs és 

negligible. 

 

Factor d’utilització: 

El factor d’utilització (η) es troba a partir de l’índex del local. Aquests valors es troben 

tabulats i els subministra el fabricant. Hi ha dues maneres de donar aquests factors: 

 

La primera forma és mitjançant taules on es troben el factor d’utilització en funció de l’índex 

del local i dels coeficients de reflexió. 

Els coeficients de reflexió (ρ) són valors que es troben normalment tabulats pels diferents 

tipus de materials, superfícies i acabats. Si no es disposen d’ells, es poden prendre de la 

següent taula: 
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(A.5) 

 Color Factor de reflexió 

Sostre 

Blanc o molt clar 0,7 

Clar 0,5 

Mig 0,3 

Parets 

Clar 0,5 

Mig 0,3 

Fosc 0,1 

Terra 
Clar 0,3 

fosc 0,1 

Taula A.1 – Coeficients de reflexió 

 

Un cop obtinguts els coeficients de reflexió i l’índex del local s’entra a la taula subministrada 

pel fabricant i s’obté el factor d’utilització: 

 

 

Figura A.3 – Taules de factor d’utilització 

 

L’altre forma és mitjançant dos rendiments proporcionats pel fabricant.  

El primer d’aquests rendiments, anomenat rendiment de la lluminària (ηL), és únic per cada 

lluminària i indica el percentatge de llum que és enviada cap al pla de treball. 

El segon rendiment, anomenat rendiment del local (ηR), depèn de l’índex del local i indica el 

percentatge de llum directa i reflectida en les parets del local que arriba al pla de treball. 

Llavors, el factor d’utilització és el producte dels dos rendiments: 

RL ·  

 

Terra 0,3 0,1 

Sostre 0,7 0,5 0,7 0,5 0,3 

Paret 0,7 0,5 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 

K Factor d’utilització (η) 

0,6 .51 .23 .17 .24 .16 .48 .23 .18 .22 .16 .16 

0,8 .65 .36 .27 .36 .28 .61 .34 .28 .34 .28 .26 

1 .76 .47 .36 .45 .37 .70 .44 .37 .42 .36 .35 

1,25 .87 .57 .48 .54 .46 .80 .55 .47 .52 .45 .44 

1,5 .89 .66 .56 .62 .55 .86 .64 .55 .60 .53 .52 

2 .91 .79 .69 .75 .67 .94 .75 .68 .72 .66 .64 

2,5 .93 .88 .79 .83 .86 .95 .82 .76 .79 .74 .72 

3 .95 .90 .86 .89 .82 .96 .87 .81 .83 .78 .77 

4 .97 .93 .95 .95 .89 .97 .93 .88 .89 .85 .84 

5 .99 .97 .96 .96 .94 .98 .96 .92 .92 .88 .88 
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(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 

En tots dos casos moltes vegades no es poden obtenir els factors per lectura directa donat que 

l’índex del local no és un nombre enter i per tant serà necessari interpolar amb la fórmula: 

12

13

1213 )·(
xx

xx
yyyy  

 

Factor de manteniment o conservació: 

El factor de manteniment (fm) indica el grau de brutícia i la freqüència de neteja del local. Per 

una neteja periòdica anual podem agafar els següents valors: 

 

Ambient Factor de manteniment 

Net 0,8 

Brut 0,6 

Taula A.2 – Factors de manteniment 

 

A.1.2 CÀLCULS 

 

En l’aplicació del mètode s’han de realitzar els següents càlculs: 

 

Flux lluminós necessari: 

El flux lluminós total necessari (ΦT) és la quantitat de llum total que és necessitada per 

il·luminar el local. Aquest flux lluminós total, depèn de la il·luminància (E) requerida per 

l’activitat, de la superfície del pla de treball (S), del factor d’utilització (η) i del factor de 

manteniment (fm). Aquest flux lluminós ve donat per la fórmula: 

m

T
f

SE

·

·
 

 

Nombre de lluminàries: 

El nombre de lluminàries (N) és el nombre de punts de llum que s’han de posar en el local per 

tal de tenir la il·luminació desitjada. Aquest nombre de lluminàries depèn del flux lluminós 

total (ΦT), el flux lluminós d’una làmpada (ΦL)i del nombre de làmpades per lluminària (n). 

Aquest nombre de lluminàries ve donat per la fórmula: 

L

T

n
N

·
 arrodonit per excés 
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(A.9) 

(A.10) 

 

(A.11) 

(A.12) 

A.1.3 EMPLAÇAMENT DE LES LLUMINÀRIES 

 

Un cop ja s’ha calculat el nombre mínim de làmpades i lluminàries es procedirà a distribuir-

les sobre la planta del local. Per fer-ho s’utilitzaran els següents paràmetres: 

 

Nombre de lluminàries a l’ample i al llarg: 

En els locals de planta rectangular les lluminàries es reparteixen de forma uniforme en files 

paral·leles als eixos de simetria del local segons les fórmules: 

ample
ll

N
N ample ·

arg
 

ample

ll
NN amplell

arg
·arg  

On Nample i Nllarg són el nombre de lluminàries  en les files a l’ample i al llarg respectivament, 

N és nombre total de lluminàries i “ample” i “llarg” són les distàncies a l’ample i al llarg 

respectivament [Ref. 2]. 

 

Distància a l’ample i al llarg entre lluminàries: 

La distància a l’ample (dy) i la distància al llarg (dx) són les distàncies que hi ha d’haver entre 

lluminàries a l’ample i al llarg respectivament. Aquestes distàncies depenen tant dels valors 

d’ample i de llarg com del nombre de lluminàries a l’ample (Nample) i al llarg (Nllarg). Aquestes 

distàncies es calculen com: 

 

ampleample

yample
N

a

N

ample
dd  

argarg

arg

arg

llll

xll
N

b

N

ll
dd  

 

      

 

             Figura A.4 – Distàncies entre lluminàries 

 

Distància màxima de separació: 

És la distància màxima que hi pot haver entre lluminàries i depèn de l’angle d’obertura del 
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feix de llum i de l’altura de les lluminàries sobre el pla de treball. Si el fabricant no diu el 

contrari donant ell mateix la dada de la separació màxima, aquestes distàncies es poden 

trobar, depenent de l’altura del local en la següent taula: 

 

Tipus de lluminària Alçada del local Distància màxima 

Intensiva > 10 m he ·2,1  

Extensiva 6 – 10 m 
he ·5,1  

Semiextensiva 4 – 6 m 

Extensiva < 4 m he ·6,1  

Distància paret – lluminària: e/2 

Taula A.3 – Distància de separació màxima entre lluminàries 

 

 

Figura A.5 – Distància entre lluminàries 

 

Si després de calcular la posició de les lluminàries es troba que la distància de separació es 

més gran que la distància màxima admesa, vol dir que la distribució lluminosa obtinguda no 

és del tot uniforme. En aquests casos convé refer els càlculs provant a utilitzar làmpades 

menys potents, més lluminàries o bé utilitzar lluminàries amb menys làmpades [Ref. 2]. 

 

A.1.4 COMPROVACIÓ DE RESULTATS 

 

Finalment fa falta comprovar la validesa dels resultats mirant si la il·luminància mitjana 

obtinguda en la instal·lació és igual o superior a la que es volia. Per ser vàlid el resultat s’ha 
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(A.13) 

de complir que: 

desitjada

mL

m E
S

fn
E

···
 

 

A.2 MÈTODE DEL FACTOR D’UTILITZACIÓ 

 

Aquest mètode es basa en els mateixos principis que el mètode dels lúmens del cas de la 

il·luminació interior. La seva finalitat és calcular la distància de separació adequada entre les 

lluminàries que garanteixi un nivell d’il·luminància mitjana determinat. 

 

A.2.1 DADES D’ENTRADA 

 

Per utilitzar el mètode s’han de conèixer una sèrie de dades: 

 

Nivell d’il·luminància mitjana: 

S’ha de conèixer el nivell d’il·luminància mitjana (Em). Aquest valor depèn de les 

característiques i tipus paviment, intensitat de circulació, etc., i es pot trobar tabulat en normes 

i recomanacions que hi ha en llibres i webs [Ref. 2]. 

 

Làmpada: 

S’ha d’escollir el tipus de làmpada (vapor de mercuri, vapor de sodi, etc.) més adequada, les 

seves característiques com ara el seu flux lluminós o la seva potència i l’altura de muntatge 

necessaris. 

 

Disposició de les lluminàries: 

S’ha d’escollir la disposició més adequada segons la relació entre l’amplada de la calçada (A) 

i l’alçada de les lluminàries (H). 

Disposició Relació amplada / alçada 

Unilateral < 1 

Alternada 1 < A / H < 1,5 

Bilateral > 1,5 

Taula A.4 – Disposició de les lluminàries 
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Factor de manteniment: 

S’ha de determinar el factor de manteniment (fm) depenent de les característiques de la zona 

(contaminació, trànsit, manteniment, etc.). Normalment és difícil d’avaluar i es recomana 

agafar un valor no superior a 0,8. 

 

Característiques de la via Lluminària oberta Lluminària tancada 

Neta 0,75 0,8 

Mitja 0,68 0,7 

Bruta 0,65 0,68 

Taula A.5 – Factors de manteniment 

 

Factor d’utilització: 

El factor d’utilització (η) es una mesura del rendiment làmpada – lluminària i es defineix com 

el quocient entre el flux útil, el que arriba a la calçada, i l’emès per la làmpada. 

Normalment es representa mitjançant corbes que subministren els fabricants amb les 

lluminàries. Aquestes corbes es poden trobar en funció del quocient amplada de la calçada / 

alçada (A/H), que és el més habitual, o dels angles γ1, γ2 en el costat de la calçada i de la 

vorera respectivament. 

 

Figura A.6 – Corbes del factor d’utilització 

 

Dels gràfics es pot observar que hi ha dos possibles valors, un pel costat de la vorera i un altre 

pel costat de la calçada, que s’obtenen de les corbes. 
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(A.14) 

 

Figura A.7 – Càlcul factor d’utilització 

 

Per tant, per obtenir el factor d’utilització total de la secció transversal del carrer s’ha de 

sumar els coeficients del costat de la vorera i del costat de la calçada [Ref. 2]. 

 

A.2.2 CÀLCUL DE LA SEPARACIÓ ENTRE LLUMINÀRIES 

 

Una vegada fixades totes les dades d’entrada, es pot procedir a calcular la distància de 

separació entre les lluminàries (d). Aquesta distància depèn de la il·luminància mitjana (Em) 

requerida, del factor d’utilització (η), del factor de manteniment (fm), del flux lluminós de la 

làmpada (ΦL) i de l’amplada (A) de la calçada a il·luminar, sent la meitat d’aquesta (A/2) en la 

disposició bilateral. Aquesta distància de separació, ve donada per la fórmula: 

m

Lm

EA

f
d

·

··
 

 

A.2.3 COMPROVACIÓ DE RESULTATS 

 

Finalment només queda comprovar si el resultat està dins dels límits. 

A mode orientatiu es pot utilitzar la següent taula que dóna la relació entra la separació i 

l’alçada per alguns valors de la il·luminància mitjana: 

 

Em (lux) Separació / alçada 

2 < Em < 7 4 < d/H < 5 

7 < Em < 15 3,5 < d/H < 4 

15 < Em 3,5 > d/H 

Taula A.6 – Relació separació i altura respecte la il·luminància mitjana 

21 AAA  

21
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A.3 MÈTODES GRÀFICS I NUMÈRICS 

 

Els mètodes numèrics es basen en la idea de que no és necessari calcular la il·luminància en 

tots els punts de la calçada per tenir una idea exacta de la distribució lumínica, sinó que 

només fa falta fer-ho en uns quants punts representatius anomenats nodes. És el que fa 

l’anomenat mètode dels nou punts.  

 

El mètode dels nou punts, igual que fa el mètode del factor d’utilització, consisteix en trobar 

la il·luminància mitjana i la distància de separació entre lluminàries. La diferència però, és 

que se serveix de les simetries de la calçada per només haver de calcular les il·luminàncies en 

nou punts de la calçada. En la resta de la calçada, els valors s’aniran repetint de forma 

periòdica. 

 

Donat que per calcular la distància de separació entre lluminàries ja es farà servir el mètode 

del factor d’utilització, s’utilitzarà una adaptació del mètode dels nou punts per a calcular tan 

la il·luminació intrusa com l’enlluernament pertorbador. Aquesta adaptació consistirà que 

enlloc de calcular les il·luminàncies als nou punts indicats pel mètode, es farà en els punts que 

presentin unes característiques lumíniques més crítiques quant a il·luminació intrusa o 

enlluernament pertorbador. 

 

Per calcular les il·luminàncies sobre cada un d’aquests punts crítics només es considerarà la 

contribució de les lluminàries més pròximes negligint la resta per tenir-hi una influència molt 

petita. Llavors la il·luminància en cada punt valdrà la suma de la il·luminància aportada per 

cada lluminària considerada (E  = Ea + Eb + Ec + .....) [Ref. 2]. 

 

Per calcular les il·luminàncies s’ha de recórrer a un mètode gràfic. En ell, els valors s’obtenen 

per lectura directa de los corbes isolux. Per fer-ho es necessita: 

- Les corbes isolux de la lluminària subministrades pel fabricant 

- La planta de la calçada dibuixada en la mateixa escala que les corbes isolux 
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(A.15a) 

(A.15b) 

(A.16) 

El procediment de càlcul és el següent: 

- Sobre el pla de la planta se situen els punts desitjats i les projeccions dels centres 

fotomètrics de les lluminàries sobre la calçada. 

- Se sobreposa successivament la corba isolux de forma que el seu origen quedi situat 

sobre la lluminària i els seus eixos estiguin correctament orientats. 

- Es llegeixen els valors de cada punt i s’apunten. 

- Es sumen els valors relatius de cada punt 

- Es calculen els valors reals. 

 

Els valors reals de les il·luminàncies es calculen a partir dels relatius tal i com s’explica a 

continuació. 

 

Donat que per una mateixa lluminària s’hi poden posar làmpades de diferents fluxos 

lluminosos, els fabricants expressen les corbes isolux en valors relatius. Hi ha dues maneres 

d’expressar-les: 

 

Valors absoluts per una làmpada estàndard: 

El més habitual és expressar les corbes isolux en valors absoluts definits per una làmpada de 

mil lúmens i una altura de muntatge d’un metre. Els valors reals s’obtenen a partir de les 

corbes utilitzant l’expressió: 

2
1

·
1000
·

H
EE L

corbareal  

On H és l’altura de muntatge i ΦL és el flux lluminós de la làmpada. 

 

Valors relatius a la il·luminància màxima: 

També es pot expressar  en valors relatius a la il·luminància màxima (100%) per cada alçada 

de muntatge. Els valors reals de la il·luminància es calculen llavors com: 

max·EEE corbareal  

On la il·luminància màxima es calcula com: 

2max ·
H

aE L  

En aquesta fórmula, a  és un paràmetre subministrat amb la gràfica pel fabricant [Ref. 2]. 
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(A.17) 

(A.18) 

(A.19) 

A.3.1 ENLLUERNAMENT PERTORBADOR 

 

L’enlluernament pertorbador es produeix per l’aparició d’un vel lluminós que provoca una 

visió borrosa, sense nitidesa i amb poc contrast que desapareix quan para la seva causa. No 

obstant, aquest fenomen no porta necessàriament associat una sensació incòmoda com 

l’enlluernament molest. Per avaluar aquesta pèrdua de visió s’utilitza la fórmula: 

m

v

L

L
TI ·65  

on LV és la luminància de vel equivalent i Lm és la luminància mitjana de la calçada. 

 

La luminància mitjana (Lm) depèn de la distància de separació entre lluminàries (d), del factor 

d’utilització (η), del factor de manteniment (fm), del flux lluminós de la làmpada (ΦL), de 

l’amplada (A) de la calçada a il·luminar, sent la meitat d’aquesta (A/2) en la disposició 

bilateral i d’un paràmetre (Qo) subministrat pel fabricant. Aquesta luminància mitjana, ve 

donada per la fórmula: 

dA

Qf
L oLm

m
·

···
 

 

La luminància de vel equivalent es calcula com: 

n

i

ull

V

E
kL

1
2

1

·  

En aquesta expressió, k és una constant que depèn de l’edat de l’observador i que normalment 

s’agafa com a 10 si els angles s’expressen en graus, o com a 3·10
-3

 si els angles s’expressen 

en radiants. Per altra banda, Eull és la il·luminància sobre l’ull en el pla perpendicular a la 

direcció visual i θ és l’angle (expressat en graus o radiants) format per la direcció visual i el 

raig de llum procedent de la font d’enlluernament. Només s’han de considerar les fonts 

enlluernadores l’angle θ del qual sigui superior a 20º. 

 

A.4 IL·LUMINACIÓ DE LA ZONA NAU 

 

Per tal de realitzar la il·luminació interior de la zona industrial de la nau, s’ha subdividit en 

dues subzones. Degut a les dimensions irregulars de la nau per trobar el nombre de punts de 



20                                                                                                                                      Annex  

 

llum necessaris, es procedirà a trobar les distàncies de separació d’uns amb altres i després 

col·locar-los al plànol de la nau i així trobar-ne el nombre. 

 

A.5 IL·LUMINACIÓ DE LA SUBZONA DE PAS I  

       MAGATZEMS 

 

La primera consideració a fer per tal de trobar la il·luminació general de la nau és en 

referència a les dimensions de la nau. Degut a que el mètode dels lúmens s’aplica a locals de 

planta rectangular i la forma de la nau és irregular (es pot veure al plànol 2 de la nau) s’ha 

decidit aproximar les dimensions a una nau de planta rectangular que tingués la mateixa àrea, 

que és d’uns 1697 m
2
.  

 

Per fer-ho, s’ha decidit conservar com a longitud d’ample, la longitud de la paret que separa la 

nau del pati exterior que és d’uns 37,7 metres. Per tenir l’àrea estipulada de 1697 m
2
, surt que 

la longitud de llarg ha de mesurar 45 metres. Aquesta longitud de 45 m no varia gairebé gens 

de la que té en realitat la nau, ja que la paret superior que separa la nau del passadís exterior és 

de 45,8 m. Així doncs les noves mesures que es faran servir de la nau seran de 37,7 x 45 m, 

donant una àrea de treball de 1696,5 m
2
.  

 

També cal dir que per calcular aquest apartat s’hi ha inclòs, a l’hora de realitzar els càlculs, la 

subzona de telers. Un cop es tinguin les distàncies de separació entre lluminàries es restarà 

aquesta subzona i no s’hi col·locaran les lluminàries de la zona general. 

 

Un cop dit això es procedirà a aplicar el mètode dels lúmens. 
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A.5.1 DADES D’ENTRADA 

 

Les dades que es necessiten són: 

 

Dades d’entrada 

Ample (a) 37,7 m 

Llarg (b) 45 m 

Alçada de col·locació de les lluminàries (h’) 5,8 m 

Alçada del pla de treball (ht) 1 m 

Nivell d’il·luminància mitjana (Em) 150 lux 

Potència de la làmpada (P) 250 W 

Flux lluminós de la làmpada (ΦL) 18000 lm 

Factor de manteniment (fm) 0,6 (Brut) 

Taula A.7 – Dades d’entrada de la subzona de pas i magatzems 

 

Donat que la il·luminació és semidirecta, aplicant l’equació A.4a s’obté l’índex del local: 

274,4
)457,37)·(18,5(

45·7,37

)·(

·

bah

ba
k  

 

Per trobar el factor d’utilització, el fabricant de la lluminària el dóna en forma de dos 

rendiments. El rendiment de la lluminària que és únic val: 

76,0L  

L’altre rendiment, el del local, el dóna en funció de l’índex del local: 

 

Índex del local Rendiment del local (ηR) 

4 0,96 

5 0,97 

Taula A.8 - ηR en funció de l’índex del local 

 

Per trobar-lo s’utilitza l’equació A.6 per interpolar: 

963,0
45

4274,4
)·96,097,0(96,0)·(

12

1
121

kk

kkR
R  
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Amb aquests dos rendiments i amb l’equació A.5 es troba el factor d’utilització: 

731,0963,0·76,0· RL
 

 

A.5.2 CÀLCULS 

 

Amb les dades obtingudes i aplicant l’equació A.7 s’obté el flux lluminós necessari per 

il·luminar la nau: 

580994
6,0·731,0

5,1696·150

·

·

m

T
f

SE
lm 

 

Aplicant l’equació A.8 s’obté el nombre de lluminàries: 

33
18000·1

580994

· L

T

n
N  

 

A.5.3 EMPLAÇAMENT DE LES LLUMINÀRIES 

 

Per saber la distribució de lluminàries a l’ample i al llarg s’utilitzen les equacions A.9 i A.10 

amb els següents resultats: 

6258,57,37·
45

33
·

arg
ample

ll

N
N ample  

7162,7
7,37

45
·6

arg
·arg
ample

ll
NN amplell  

Com que el fabricant no diu el contrari, la distància de separació màxima entre dues 

lluminàries, degut a que l’alçada entre el pla de treball i la lluminària és d’uns 4,8 metres i per 

tant és semiextensiva, es calcula segons l’expressió de la taula A.3 amb el resultat: 

2,7)18,5·(5,1·5,1max he  m 

 

Sabent que les distàncies no poden superar aquesta separació màxima i també sabent el 

nombre de lluminàries a l’ample i al llarg, utilitzant les equacions A.11 i A.12 s’obté les 

distàncies a l’ample i al llarg: 

28,6
6

7,37

ampleample

yample
N

a

N

ample
dd  m 
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43,6
7

45arg

argarg

arg

llll

xll
N

b

N

ll
dd  m 

 

Aquestes distàncies són correctes ja que no sobrepassen la distància de separació màxima. 

Si es distribueixen les lluminàries amb aquestes distàncies per la nau, s’obté que el total de 

punts de llum a la zona de pas i magatzems és de 22 lluminàries. 

 

A.5.4 COMPROVACIÓ DE RESULTATS 

 

Per tal de donar per vàlids els resultats, els paràmetres de les lluminàries han de complir la 

inequació A.13, on la superfície és la total de la zona nau menys la de la subzona telers: 

168
52,6631697

6,0·731,0·18000·22···

S

fn
E mL

m  lux 150desitjadaE  lux 

 

Com que es compleix la condició es poden donar per vàlids els resultats. Així doncs es tenen 

com a resultats finals: 

 

Punts de llum subzona de pas i magatzems 

Tipus de làmpada MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 1SL 

Distància separació ample 6,28 m 

Distància separació llarg 6,43 m 

Punts de llum subzona 23 

Potència subzona 5750 W 

Taula A.9 – Resultats de la il·luminació de la subzona de pas i magatzems 

 

A.6 IL·LUMINACIÓ DE LA SUBZONA DE TELERS 

 

La primera consideració a fer per tal de trobar la il·luminació a la zona dels telers és en 

referència al factor d’utilització. Degut a que la subzona de telers no està tancada per parets ni 

separada se la subzona de pas i magatzems, s’ha decidit negligir el factor d’utilització ja que 

se suposarà que no hi ha radiació difusa lateral.  
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Aquesta subzona fa 28,6 metres de llarg i 23,2 metres d’ample i està situada a la part superior 

esquerra del plànol, tal i com es pot veure en el plànol 2 de la nau. Per tant ocupa una àrea de 

663,52 m
2
. 

 

Com que aquesta zona és de planta rectangular, les lluminàries que surtin en aplicar el mètode 

dels lúmens seran les que es distribuiran a la nau realment. 

 

Un cop dit això es procedirà a aplicar el mètode dels lúmens. 

 

A.6.1 DADES D’ENTRADA 

 

Les dades que es necessiten són: 

 

Dades d’entrada 

Ample (a) 23,2 m 

Llarg (b) 28,6 m 

Alçada de col·locació de les lluminàries (h’) 5,8 m 

Alçada del pla de treball (ht) 1 m 

Nivell d’il·luminància mitjana (Em) 700 lux 

Potència de la làmpada (P) 400 W 

Flux lluminós de la làmpada (ΦL) 32500 lm 

Factor de manteniment (fm) 0,6 (Brut) 

Taula A.10 – Dades d’entrada de la subzona de telers 

 

A.6.2 CÀLCULS 

 

Amb les dades obtingudes i aplicant l’equació A.7 sense el factor de manteniment, s’obté el 

flux lluminós necessari per il·luminar la nau: 

774107
6,0

52,663·700·

m

T
f

SE
lm 

 

Aplicant l’equació AI.8 s’obté el nombre de lluminàries: 
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24
32500·1

774107

· L

T

n
N  

 

A.6.3 EMPLAÇAMENT DE LES LLUMINÀRIES 

 

Per saber la distribució de lluminàries a l’ample i al llarg s’utilitzen les equacions A.9 i A.10 

amb els següents resultats: 

441,42,23·
6,28

24
·

arg
ample

ll

N
N ample  

64,5
2,23

6,28
·4

arg
·arg
ample

ll
NN amplell  

Com que el fabricant no diu el contrari, la distància de separació màxima entre dues 

lluminàries, degut a que l’alçada entre el pla de treball i la lluminària és d’uns 4,8 metres i per 

tant és semiextensiva, es calcula segons l’expressió de la taula A.3 amb el resultat: 

2,7)18,5·(5,1·5,1max he  m 

 

Sabent que les distàncies no poden superar aquesta separació màxima i també sabent el 

nombre de lluminàries a l’ample i al llarg, utilitzant les equacions A.11 i A.12 s’obté les 

distàncies a l’ample i al llarg: 

8,5
4

2,23

ampleample

yample
N

a

N

ample
dd  m 

77,4
6

6,28arg

argarg

arg

llll

xll
N

b

N

ll
dd  m 

 

Aquestes distàncies són correctes ja que no sobrepassen la distància de separació màxima. 

Si es distribueixen les lluminàries amb aquestes distàncies per la nau, s’obté que el total de 

punts de llum a la zona de telers és de 24 lluminàries. 

 

A.6.4 COMPROVACIÓ DE RESULTATS 

 

Per tal de donar per vàlids els resultats, els paràmetres de les lluminàries han de complir la 

inequació A.13, sense factor de manteniment: 
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3,705
52,663

6,0·32500·24···

S

fn
E mL

m  lux 700desitjadaE  lux 

 

Com que es compleix la condició es poden donar per vàlids els resultats. Així doncs es tenen 

com a resultats finals: 

 

Punts de llum subzona de telers 

Tipus de làmpada MASTER HPI Plus 4000W/767 BU E40 1SL 

Distància separació ample 5,8 m 

Distància separació llarg 4,77 m 

Punts de llum subzona 24 

Potència subzona 9600 W 

Taula A.11 – Resultats de la il·luminació de la subzona de telers 
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A.7 RESULTATS FINALS ZONA NAU 

 

Així, la zona industrial de la nau té un total de 46 punts de llum i una potència lumínica de 

15,1 kW. L’especificació de la zona és: 

 

 

Punts de llum de la subzona telers 

Tipus de làmpada MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 1SL 

Distància separació ample 5,8 m 

Distància separació llarg 4,77 m 

Punts de llum subzona 24 

Potència subzona 9600 W 

Punts de llum subzona de pas i magatzems 

Tipus de làmpada MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 1SL 

Distància separació ample 6,28 m 

Distància separació llarg 6,43 

Punts de llum subzona 22 

Potència subzona 5750 W 

Punts de llum de la zona nau 

Punts de llum totals 47 

Potència total 15350 W 

Taula A.12 – Resultats de la il·luminació de la zona nau 

 

 

A.8 IL·LUMINACIÓ DE LA ZONA OFICINES 

 

Per tal de realitzar la il·luminació interior de la zona oficines, s’ha subdividit en sales on en 

cada una d’elles s’hi aplicarà el mètode dels lúmens per separat. 

 

Encara que la sala del compressor està classificada dins la il·luminació de la zona industrial i a 

la hora de fer la distribució elèctrica va unida a la il·luminació general de la nau, en quan a 

càlculs d’il·luminació es refereix s’assigna a la zona oficines degut a que els càlculs, hipòtesis, 
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simplificacions i criteris utilitzats són els mateixos que per les altres sales de la zona oficines i 

en canvi són diferents dels de la zona nau. 

 

A.9 IL·LUMINACIÓ DE LES OFICINES I DEL  

      COMPRESSOR 

 

La primera consideració a fer per tal de trobar la il·luminació a la zona de les oficines i la sala 

del compressor és en referència al factor d’utilització. Degut a que les sales en que es 

procedirà a calcular la il·luminació són de dimensions reduïdes, s’ha decidit prescindir del 

factor d’utilització ja que la radiació difusa lateral comparada amb la radiació total és 

negligible.  

 

Aquesta zona fa uns 150 m
2
 i està situada a la part central dreta del plànol, tal i com es pot 

veure en el plànol 2 de la nau. Aquesta zona disposa d’un fals sostre que deixa l’alçada de les 

sales en 2,7 metres. 

 

Com que aquestes sales són de planta rectangular, les lluminàries que surtin en aplicar el 

mètode dels lúmens seran les que realment es distribuiran a la nau. 

 

S’ha realitzat el càlcul de cada sala per sis tipus de fluorescent diferents (18, 36, 58, 2x18, 

2x36, i 2x58 W). En cada sala s’ha seleccionat aquell fluorescent que minimitzava més la 

potència, complint amb els requisits especificats. En cas d’empat s’ha escollit aquell que 

proporcionava una il·luminància major. Només es detallarà el procediment de càlcul pels 

fluorescents escollits a cada sala. 

 

Un cop dit això es procedirà a aplicar el mètode dels lúmens. 
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A.9.1 DADES D’ENTRADA 

 

Les dades comunes a totes les sales són: 

 

Dades d’entrada comunes 

Alçada de col·locació de les lluminàries (h’) 2,7 m 

Alçada del pla de treball (ht) 0,85 m 

Factor de manteniment (fm) 0,8 (Net) 

Taula A.13 – Dades d’entrada comunes de la zona oficines 

 

Per altra banda, les dades referents a cada sala són: 

 

Dades d’entrada de cada sala 

Sala Fluorescent 

Flux 

lluminós 

làmpada (ΦL) 

Ample (a) Llarg (b) 

Nivell 

d’il·luminància 

mitjana (Em) 

Oficina 36 W 3250 lm 4,2 m 5 m 750 lux 

Sala Reunions 36 W 3250 lm 4 m 5 m 500 lux 

Vestíbul 36 W 3250 lm 2,9 m 5 m 500 lux 

Menjador 18 W 1300 lm 3,8 m 5,4 m 300 lux 

Vestidors 18 W 1300 lm 2,8 m 3,7 m 150 lux 

Lavabos 18 W 1300 lm 1,5 m 2,2 m 150 lux 

Wàters 18 W 1300 lm 1,1 m 1,2 m 150 lux 

Passadís 1 18 W 1300 lm 1,9 m 5,9 m 200 lux 

Passadís 2 18 W 1300 lm 4,1 m 5,5 m 200 lux 

Compressor 36 W 3250 lm 2,5 m 4 m 300 lux 

Taula A.14 – Dades d’entrada de les sales de la zona oficines 

 

A.9.2 CÀLCULS 

 

Amb les dades obtingudes i aplicant l’equació A.7 sense el factor de manteniment, s’obté el 

flux lluminós necessari per il·luminar la nau. Per altra banda, aplicant l’equació A.8 s’obté el 

nombre de lluminàries. Els resultats per a cada sala són: 
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Flux lluminós i nombre de lluminàries 

Sala Flux lluminós necessari (ΦT) Nombre de lluminàries (N) 

Oficina 19688 lm 7 

Sala Reunions 12500 lm 4 

Vestíbul 9063 lm 3 

Menjador 1695 lm 6 

Vestidors 1943 lm 2 

Lavabos 619 lm 1 

Wàters 248 lm 1 

Passadís 1 2803 lm 3 

Passadís 2 5638 lm 5 

Compressor 3750 lm 2 

Taula A.15 – Flux lluminós i nombre de lluminàries de cada sala 

 

A.9.3 EMPLAÇAMENT DE LES LLUMINÀRIES 

 

Per saber la distribució de lluminàries a l’ample i al llarg s’utilitzen les equacions A.9 i A.10 

amb els següents resultats: 

Distribució de lluminàries 

Sala 
  Lluminàries ample 

(Nample) 

Lluminàries llarg 

(Nllarg) 
Total lluminàries 

Oficina 2 4 8 

Sala Reunions 2 2 4 

Vestíbul 1 3 3 

Menjador 2 3 6 

Vestidors 1 2 2 

Lavabos 1 1 1 

Wàters 1 1 1 

Passadís 1 1 3 3 

Passadís 2 2 3 6 

Compressor 1 2 2 

Taula A.16 – Nombre de lluminàries a l’ample i al llarg 
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El nombre total de lluminàries calculat (N) i el producte de lluminàries a l’ample per les 

lluminàries al llarg en alguns casos difereixen en un, ja que per poder-se distribuir de forma 

homogènia, han de ser el producte dels dos nombres i el nombre N a vegades no ho és. 

S’agafa com a nombre total de lluminàries al producte de (Nample) x (Nllarg). 

Com que el fabricant no diu el contrari, la distància de separació màxima entre dues 

lluminàries, degut a que l’alçada entre el pla de treball i la lluminària és d’uns 1,85 metres i 

per tant és extensiva, es calcula segons l’expressió de la taula AI.3 amb el resultat: 

96,2)85,07,2·(6,1·6,1max he  m 

 

Sabent que les distàncies no poden superar aquesta separació màxima i també sabent el 

nombre de lluminàries a l’ample i al llarg, utilitzant les equacions A.11 i A.12 s’obté les 

distàncies a l’ample i al llarg: 

 

Distàncies entre lluminàries 

Sala Distància ample (dample) Distància llarg (dllarg) 

Oficina 2,1 m 1,25 m 

Sala Reunions 2 m 2,5 m 

Vestíbul 2,9 m 1,67 m 

Menjador 1,9 m 1,8 m 

Vestidors 2,8 m 1,85 m 

Lavabos 1,5 m 2,2 m 

Wàters 1,1 m 1,2 m 

Passadís 1 1,9 m 1,97 m 

Passadís 2 2,05 m 1,83 m 

Compressor 2,5 m 2 m 

Taula A.17 – Distàncies entre lluminàries 

 

Aquestes distàncies són correctes ja que no sobrepassen la distància de separació màxima. 
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A.9.4 COMPROVACIÓ DE RESULTATS 

 

Per tal de donar per vàlids els resultats, els paràmetres de les lluminàries han de complir la 

inequació A.13, sense factor de manteniment: 

 

Comprovació de resultats 

Sala Il·luminància (E)  
Il·luminància 

desitjada (Edesitjada) 

Oficina 792,38 lux > 750 lux 

Sala Reunions 520 lux > 500 lux 

Vestíbul 537,93 lux > 500 lux 

Menjador 304,09 lux > 300 lux 

Vestidors 200,77 lux > 150 lux 

Lavabos 315,15 lux > 150 lux 

Wàters 787,88 lux > 150 lux 

Passadís 1 278,32 lux > 200 lux 

Passadís 2 276, 72 lux > 200 lux 

Compressor 520 lux > 300 lux 

Taula A.18 – Comprovació de resultats 

 

Com que es compleix la condició es poden donar per vàlids els resultats. 

 

A.10 RESULTATS FINALS ZONA OFICINES 

 

Així, la zona pròpiament d’oficines de la nau té un total de quaranta punts de llum i una 

potència lumínica de 990 W. Per la seva part, la sala del compressor té una potència 

d’enllumenat de 72 W distribuïda en dos punts de llum. L’especificació de la zona és: 
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Punts de llum de la zona oficines 

Sala Fluorescent Dist. ample Dist. llarg Punts de llum Potència 

Oficina 36 W 2,1 m 1,25 m 8 288 W 

Sala Reunions 36 W 2 m 2,5 m 4 144 W 

Vestíbul 36 W 2,9 m 1,67 m 3 108 W 

Menjador 18 W 1,9 m 1,8 m 6 108 W 

Vestidors 18 W 2,8 m 1,85 m 2 (x 2) 36 W (x 2) 

Lavabos 18 W 1,5 m 2,2 m 1 (x 2) 18 W (x 2) 

Wàters 18 W 1,1 m 1,2 m 1 (x 4) 18 W (x 4) 

Passadís 1 18 W 1,9 m 1,97 m 3 54 W 

Passadís 2 18 W 2,05 m 1,83 m 6 108 W 

Total zona d’oficines 40 990 W 

Compressor 36 W 2,5 m 2 m 2 72 W 

Taula A.19 – Resultats de la il·luminació de la zona oficines 

 

A.11 IL·LUMINACIÓ DE LA ZONA EXTERIOR 

 

En el càlcul de la il·luminació exterior, s’ha utilitzat el mètode del factor d’utilització per 

trobar les distàncies entre lluminàries i s’ha utilitzat una adaptació del mètode dels nou punts 

per trobar els enlluernaments pertorbadors i la il·luminació intrusa. 

 

Per tal de realitzar la il·luminació exterior de la nau, s’ha subdividit la zona exterior de la 

parcel·la en tres àrees.  

 

La primera d’aquestes àrees és el passadís exterior que envolta la nau i que té cinc metres 

d’amplada. En ell s’hi ha aplicat els mètodes com si d’un carrer es tractés. 

 

La segona àrea és el pati aparcament que hi ha a la part de darrera. En aquesta zona, degut a la 

seva forma i a que rep part d’il·luminació procedent del pati exterior, s’hi ha assignat la 

col·locació de tres llums situats a la façana de la nau, sense ser calculats amb el mètode del 

factor d’utilització ja que no tenia que es fes. Posteriorment s’ha verificat que complissin tots 

els requisits d’enlluernament i llum intrusa amb l’adaptació del mètode dels nou punt. 
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Pel que fa a la tercera àrea, la del pati davanter, a causa de que disposa d’una amplada 

irregular, s’ha decidit assimilar-ho a un carrer d’una amplada d’uns nou metres. Degut a 

aquesta amplada i segons el mètode del factor d’utilització, la disposició de les lluminàries 

hauria de ser alternada. Malgrat això, com que el carrer ja disposa de les lluminàries 

pertinents i que la part més exterior de la zona només és utilitzada pels camions per tal de 

poder realitzar les maniobres d’entrada i sortida, s’ha decidit de només col·locar les 

lluminàries a la façana de la nau i no posar les de la disposició alternada. D’aquesta forma 

s’evita també la possible llum intrusa emesa al carrer. 

 

Un cop dit això es procedirà a realitzar els càlculs pertinents. 

 

A.12 DISTÀNCIA DE SEPARACIÓ ENTRE 

         LLUMINÀRIES 

 

Per tal de calcular la distància de separació entre lluminàries s’ha utilitzat el mètode del factor 

d’utilització. 

 

L’alçada de col·locació de les lluminàries és de vuit metres ja que la façana exterior de la nau 

fa uns 8,2 metres d’alçada. 

 

A.12.1 PASSADÍS EXTERIOR 

 

Les dades d’entrada que es necessiten per aplicar el mètode són: 

 

Dades d’entrada 

Alçada de col·locació de les lluminàries (H) 8 m 

Amplada de la calçada (A) 5 m 

Nivell d’il·luminància mitjana (Em) 15 lux 

Potència de la làmpada (P) 100 W 

Flux lluminós de la làmpada (ΦL) 9000 lm 

Factor de manteniment (fm) 0,7 (Tancada / Mitjana) 

Taula A.20 – Dades d’entrada de l’àrea passadís exterior 



Instal·lacions d’una nau industrial tèxtil                                                                                 35 

 

S’ha escollit un factor de manteniment de 0,7 ja que es tracta d’una lluminària tancada i la 

zona on està ubicada la nau és d’un entorn mig, ni molt net ni molt brut. 

 

Pel que fa al factor d’utilització, aquest es troba en la gràfica subministrada pel fabricant. Per 

trobar-lo s’ha d’entrar amb el valor obtingut de fer la divisió A / H. 

 

Donat que les lluminàries es troben enganxades a la paret de la nau, l’amplada del costat de la 

vorera (A1) es pot negligir i igualar a zero. Per tant,  només hi haurà el coeficient del costat de 

la calçada i aquest serà el factor d’utilització. En aquest cas: 

01A    AA2
 

Per tant a les gràfiques del factor d’utilització s’ha d’entrar amb e valor: 

625,0
8

5

H

A
 

Si es fa, s’obté un factor d’utilització (η) de: 

3,0  

 

La disposició de lluminàries ha de ser unilateral ja que la divisió A / H és inferior a 1. 

 

Amb totes aquestes dades i aplicant l’equació A.14 es calcula la distància entre lluminàries: 

2,25
15·5

9000·7,0·3,0

·

··

m

Lm

EA

f
d  m 

 

Si es comproven els resultats, es veu que la distància és correcta ja que segons la taula AI.6 

com que la divisió d / H dóna 3,15 no entra en contradicció amb que la il·luminància mitjana 

sigui de quinze lux. 

 

A.12.2 PATI APARCAMENT 

 

Com s’ha dit abans, s’ha assignat a aquesta zona tres llums col·locats a la façana de la nau. 

Com que la façana fa uns 37,7 metres de llarg i es vol que els llums equidistin de les parets 

del pati el mateix que entre ells ja que ja hi ha punts de llum en el passadís exterior, la 

distància de col·locació dels llums ha de ser de: 
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425,9
13

7,37

1_

arg

llumsn

ll
d  m 4,9  m 

A mode aproximatiu, es pot utilitzar l’equació AI.14 aïllant la Em enlloc de la distància per 

tal de veure quina seria, més o menys, la il·luminància mitjana que tindria el pati aparcament. 

Si considerem que la amplada mitjana és d’uns 19,5 metres i que conseqüentment, el factor 

d’utilització és de 0,43, la il·luminància mitjana que es té és: 

78,14
425,9·5,19

9000·7,0·43,0

·

··

dA

f
E Lm

m  lux 

Com es pot veure, aquesta il·luminància mitjana és molt pròxima als 15 lux que es volen tenir. 

 

A.12.3 PATI DAVANTER 

 

Com s’ha dit abans, degut a la seva amplada irregular, s’ha assimilat a un carrer d’una 

amplada de nou metres. Per altra banda, encara que aquesta amplada aconselli una disposició 

alternada de les lluminàries, es disposaran aquestes només al llarg de la façana principal ja 

que la part més exterior de la zona només és utilitzada pels camions per tal de poder realitzar 

les maniobres d’entrada i sortida i a més com que el carrer ja disposa de les lluminàries 

pertinents, aquestes també il·luminen aquesta zona. 

 

A continuació s’aplicarà el mètode del factor d’utilització per calcular la distància entre 

lluminàries. 

 

Les dades d’entrada que es necessiten per aplicar el mètode són: 

 

Dades d’entrada 

Alçada de col·locació de les lluminàries (H) 8 m 

Amplada de la calçada (A) 9 m 

Nivell d’il·luminància mitjana (Em) 15 lux 

Potència de la làmpada (P) 100 W 

Flux lluminós de la làmpada (ΦL) 9000 lm 

Factor de manteniment (fm) 0,7 (Tancada / Mitja) 

Taula A.21 – Dades d’entrada de l’àrea pati davanter 
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S’ha escollit un factor de manteniment de 0,7 ja que es tracta d’una lluminària tancada i la 

zona on està ubicada la nau és d’un entorn mig, ni molt net ni molt brut. 

 

Pel que fa al factor d’utilització, aquest es troba en la gràfica subministrada pel fabricant 

adjuntada en el final d’aquest annex. Per trobar-lo s’ha d’entrar amb el valor obtingut de fer la 

divisió A / H. 

 

Donat que les lluminàries es troben enganxades a la paret de la nau, l’amplada del costat de la 

vorera (A1) es pot negligir i igualar a zero. Per tant,  només hi haurà el coeficient del costat de 

la calçada i aquest serà el factor d’utilització. En aquest cas: 

01A    AA2
 

Per tant a les gràfiques del factor d’utilització s’ha d’entrar amb e valor: 

125,1
8

9

H

A
 

Si es fa, s’obté un factor d’utilització (η) de: 

38,0  

 

Amb totes aquestes dades i aplicant l’equació A.14 es calcula la distància entre lluminàries: 

7,17
15·9

9000·7,0·38,0

·

··

m

Lm

EA

f
d  m 

 

Si es comproven els resultats, es veu que la distància és correcta ja que segons la taula A.6 

com que la divisió d / H dóna 2,21 no entra en contradicció amb que la il·luminància mitjana 

sigui de quinze lux. 

 

 

A.13 CÀLCUL DE LA IL·LUMINACIÓ INTRUSA 

 

Degut a la qualificació de la zona com a E3 i segons la Llei 6/2001, la il·luminació intrusa que 

envaeix un lloc que no li correspon ha de ser inferior a cinc lux en horari de nit. 

 

La parcel·la on està situada la nau disposa, al seu voltant, d’un perímetre encimentat i a 
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continuació d’una zona de seguretat sense massa boscosa, fent que la massa forestal comenci 

a cinc metres dels murs de la parcel·la. D’aquesta manera, es definirà com a il·luminació 

intrusa a aquella llum que arribi a la massa forestal que provingui de la nau. Per tant, s’haurà 

de vigilar que la il·luminació intrusa màxima a cinc metres del mur de la parcel·la sigui com a 

màxim de cinc lux. 

 

Per tal de determinar si es compleixen els requisits demanats per la llei, es determinarà la 

il·luminància en els punts més crítics. Per fer-ho, s’utilitzarà una adaptació del mètode dels 

nou punts i es faran servir les corbes isolux de les lluminàries per tal de trobar, aplicant el 

principi de superposició, la il·luminació intrusa en cada un d’aquests punts. 

 

Els vuit punts més crítics pel que fa a il·luminació intrusa són els que es mostren a 

continuació: 

 

 

Figura A.8 – Punts crítics d’il·luminació intrusa 

 

A continuació es mostrarà el càlcul per al punt més desfavorable, el punt I5, i es donarà els 
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resultats dels altres punts ja que el procediment a seguir és el mateix per a tots. 

 

En el punt I5 hi contribueixen a la seva il·luminació les tres lluminàries que té més properes. 

Si sobre el plànol es col·loquen les corbes isolux de les tres lluminàries, s’obtenen les 

següents figures i resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.9 – Corbes isolux de les lluminàries sobre el punt I5 

 

El fabricant de les lluminàries dóna les corbes isolux expressades en valors relatius 

(percentatge) a la il·luminància màxima. D’aquesta manera, de la primera lluminària s’extreu 

que en el punt I5 hi contribueix amb un 13,2%, que la segona hi contribueix amb un 1,5% i 

que la tercera hi contribueix amb un 1,2%. Si s’aplica el principi de superposició i se sumen 
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els valors, s’obté el valor de les corbes isolux en el punt: 

9,152,15,12,13corbaE % = 0,159 

 

Per trobar la il·luminància real que hi ha en el punt I5 s’ha d’aplicar l’equació A.15b. Per fer-

ho s’ha de trobar abans la il·luminància màxima amb l’equació A.16. Les dades que es 

necessiten per trobar aquesta il·luminància màxima són: 

 

 

Dades 

Paràmetre a  0,216 

Flux lluminós de la làmpada (ΦL) 9000 lm 

Altura de muntatge lluminàries (h) 8 m 

Taula A.22 – Dades de la lluminària 

 

Si ara s’aplica l’equació A.16 s’obté: 

375,30
8

9000
·216,0·

22max
H

aE L  lux 

Finalment en aplicar l’equació A.15b s’obté la il·luminància del punt I5: 

83,4375,30·159,0· maxEEE corbareal  lux 

 

Si es realitza el mateix procediment per la resta de punts s’obtenen els següents resultats: 

 

Punt Lluminàries actuen Ecorba (%) Ereal (lux) 

I1 2 15,6 4,74 

I2 4 15,4 4,68 

I3 2 11,4 3,47 

I4 3 12,2 3,71 

I5 3 15,9 4,83 

I6 3 11,1 3,38 

I7 3 13,1 3,98 

I8 2 12 3,65 

Taula A.23 – Il·luminació intrusa 
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Com es pot veure cap dels punts crítics sobrepassa la il·luminació intrusa màxima permesa per 

la llei que és de cinc lux. Per tant, pel que fa a il·luminació intrusa la il·luminació exterior és 

correcta. 

 

A.14 CÀLCUL DE L’ENLLUERNAMENT  

         PERTORBADOR 

 

Degut a la qualificació de la zona com a E3 i segons la Llei 6/2001, el valor màxim permès 

d’enlluernament pertorbador és del 15%. 

 

Per tal de determinar si es compleixen els requisits demanats per la llei, es determinarà 

l’enlluernament pertorbador en els punts més crítics. Per fer-ho, s’utilitzarà una adaptació del 

mètode dels nou punts, fent servir les corbes isolux de les lluminàries per tal de trobar les 

luminàncies mitjana i de vel equivalent, i determinar així l’enlluernament pertorbador en cada 

un d’aquests punts. 

 

Els onze punts més crítics pel que fa a enlluernament pertorbador són els que es mostren a 

continuació: 
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Figura A.9 – Punts crítics d’enlluernament pertorbador 

 

A continuació es mostrarà el càlcul per al punt més desfavorable, el punt P4, i es donarà els 

resultats dels altres punts ja que el procediment a seguir és el mateix per a tots. 

 

En el punt P4 hi contribueixen al seu enlluernament les quatre lluminàries que té més 

properes. Sobre el plànol s’ha de col·locar les corbes isolux de les quatre lluminàries, i 

procedir de forma similar a l’apartat “càlcul de la il·luminació intrusa. 

 

Per tal de determinar l’enlluernament pertorbador, s’han de calcular les luminàncies mitjana i 

de vel equivalent. 

 

La luminància mitjana, es calcula mitjançant l’equació A.18. Si s’opera amb ella, s’arriba a 

una expressió on la luminància mitjana només depèn de la il·luminància mitjana i del 

paràmetre Qo subministrat pel fabricant: 

omo

LmoLm

m QEQ
dA

f

dA

Qf
L ··

·

··

·

···
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Es pot considerar que la il·luminància mitjana val quinze lux en tots els punts de la parcel·la 

de la nau. Pel que fa al paràmetre Qo, el fabricant indica que el seu valor és de 0,07. Per tant, 

la luminància mitjana en tots els punts de la parcel·la de la nau val: 

2m

cd
05,107,0·15· omm QEL  

 

Per altra banda, per calcular la luminància de vel equivalent s’ha d’utilitzar l’equació A.19. 

En ella, a més de la constant k (que si s’expressen els angles en graus té un valor de deu), hi 

apareixen la il·luminància que rep l’ull procedent de la lluminària (Eull) i l’angle (θ) format 

per la direcció visual i el raig de llum. 

 

La il·luminància que rep l’ull en el punt, es calcula amb les corbes isolux i amb les 

expressions A.15b i A.16 tal i com s’ha fet en l’anterior apartat anomenat “càlcul de la 

il·luminació intrusa”. 

 

Si es considera l’alçada mitjana d’una persona (1,7 m), la vista queda aproximadament a uns 

1,6 metres del terra. D’aquesta manera la distància entre les lluminàries i els ulls de 

l’observador és de 6,4 metres. Per tant, per calcular l’angle θ entre la direcció visual i el raig 

de llum s’ha utilitzat l’expressió: 

dist

4,6
arctg  

On “dist” és la distància horitzontal entre el punt de càlcul i la lluminària. 

 

Amb les dades obtingudes de les corbes isolux i aplicant aquestes equacions, per les quatre 

lluminàries que intervenen en l’enlluernament pertorbador del punt P4, s’obtenen els següents 

resultats: 

 

Lluminària Dist (m) θ (º) Ecorba (%) Eull (lux) 

1 5 52 61,2 18,59 

2 5 52 61,2 18,59 

3 13,35 25,6 14,1 4,28 

4 14,3 24,1 2,8 0,85 

Taula A.24 – Angles i Eull del punt P4 
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Amb aquestes dades i aplicant l’equació A.19 s’obté la luminància de vel equivalent: 

2175,0
1,24

85,0

6,25

28,4

52

59,18

52

59,18
·10·

2222

4

1
2

i i
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V

E
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Finalment, en aplicar l’equació A.17 s’obté l’enlluernament pertorbador del punt P4: 

8,13
05,1

2175,0
·65·65

m

v

L

L
TI % 

Si es realitza el mateix procediment per la resta de punts s’obtenen els següents resultats: 

Punt Lluminàries Lm (cd/m
2
) Lv  TI (%) 

P1 2 1,05 0,09798 6,22 

P2 2 1,05 0,2042 12,95 

P3 2 1,05 0,1634 10,37 

P4 4 1,05 0,2175 13,80 

P5 3 1,05 0,05682 3,60 

P6 2 1,05 0,1465 9,29 

P7 3 1,05 0,1407 8,93 

P8 3 1,05 0,1100 6,98 

P9 2 1,05 0,2042 12,95 

P10 3 1,05 0,1184 7,51 

P11 2 1,05 0,2023 12,83 

Taula A.25 – Enlluernament Pertorbador 

 

Com es pot veure cap dels punts crítics sobrepassa l’enlluernament pertorbador màxim 

permès per la llei que és del 15%. Per tant, pel que fa a enlluernament pertorbador, la 

il·luminació exterior és correcta. 

 

A.15 RESULTATS FINALS ZONA EXTERIOR 

 

Així, la zona exterior de la nau té un total de 14 punts de llum i una potència lumínica de 

1400 W. L’especificació de la zona és: 
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Punts de llum del passadís exterior 

Distància de separació entre lluminàries 25,2 m 

Punts de llum 7 

Potència 700 W 

Punts de llum del pati – aparcament 

Distància de separació entre lluminàries 9,4 m 

Punts de llum 3 

Potència 300 W 

Punts de llum del pati davanter 

Distància de separació entre lluminàries 17,7 m 

Punts de llum 4 

Potència 400 W 

Total zona exterior 

Alçada de col·locació de les lluminàries 8 m 

Punts de llum totals 14 

Potència total 1400 W 

Punt d’enlluernament pertorbador màxim 13,8 % 

Punt d’il·luminància intrusa màxima 4,83 lux 

Taula A.26 – Resultats de la il·luminació de la zona exterior 
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ANNEX B: CÀLCULS INSTAL·LACIÓ BT 

 

En aquest apartat es desenvoluparan els mètodes de càlcul, fórmules i tot el que es troba 

relacionat amb el dimensionament de la instal·lació elèctrica en baixa tensió de la nau 

industrial, completant el capítol dos de la memòria tècnica. 

 

B.1 CÀLCULS JUSTIFICATIUS  

 

En aquest apartat es presenten tots els càlculs relacionats amb el dimensionament de les línies 

que composen el quadre i el subquadre de la nau, tan referent a la seva secció, com als altres 

paràmetres que han servit per definir les seves proteccions. 

 

Quadre General 

Línia 
Potència 

(W) 
Secció 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tensió 
(V) 

Coef. 
Intensitat 

(A) 
cosφ 

Caiguda de tensió 

Vp Vp (%) Vt (%) 

           

LDI 369800 400 45 400 1 533,9 1 1,86 0,46 0,46 

           

Línia 1 16060 4 23 400 1 27,26 0,85 4,12 1,03 1,49 

Línia 2 80000 95 60 400 1,25 169,81 0,85 2,26 0,56 1,03 

Línia 3 80000 95 55 400 1,25 169,81 0,85 2,07 0,52 0,98 

Línia 4 80000 95 48 400 1,25 169,81 0,85 1,80 0,45 0,92 

Línia 5 60000 50 43 400 1,25 127,36 0,85 2,30 0,58 1,04 

Línia 6 2000 1,5 21 400 1,25 4,25 0,85 1,25 0,31 0,78 

Línia 7 2000 1,5 17 400 1,25 4,25 0,85 1,01 0,25 0,72 

Línia 8 15000 6 66 400 1,25 31,84 0,85 7,37 1,84 2,31 

Línia 9 1200 2,5 55 230 1,8 9,39 1 4,10 1,78 2,25 

Línia 10 1200 1,5 41 230 1,8 9,39 1 5,09 2,21 2,68 

Línia 11 1200 1,5 50 230 1,8 9,39 1 6,21 2,70 3,16 

Línia 12 1200 1,5 36 230 1,8 9,39 1 4,47 1,94 2,41 

Línia 13 1200 1,5 45 230 1,8 9,39 1 5,59 2,43 2,89 

Línia 14 1200 1,5 31 230 1,8 9,39 1 3,85 1,67 2,14 

Línia 15 1200 1,5 40 230 1,8 9,39 1 4,97 2,16 2,62 

Línia 16 1200 1,5 26 230 1,8 9,39 1 3,23 1,40 1,87 

Línia 17 750 1,5 34 230 1,8 5,87 1 2,64 1,15 1,61 

Línia 18 750 1,5 28 230 1,8 5,87 1 2,17 0,95 1,41 

Línia 19 1000 1,5 55 230 1,8 7,83 1 5,69 2,48 2,94 
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Línia 20 750 1,5 45 230 1,8 5,87 1 3,49 1,52 1,98 

Línia 21 1000 1,5 44 230 1,8 7,83 1 4,55 1,98 2,44 

Línia 22 1000 1,5 33 230 1,8 7,83 1 3,42 1,49 1,95 

Línia 23 750 1,5 21 230 1,8 5,87 1 1,63 0,71 1,17 

Línia 24 800 1,5 58 230 1,8 6,26 1 4,80 2,09 2,55 

Línia 25 600 1,5 86 230 1,8 4,70 1 5,34 2,32 2,79 

Línia 26 72 1,5 77 230 1,8 0,59 0,95 0,57 0,25 0,71 

Línia 27 84 1,5 49 230 1,8 0,66 1 0,43 0,19 0,65 

Línia 28 84 1,5 77 230 1,8 0,66 1 0,67 0,29 0,76 

Línia 29 100 1,5 55 230 1 0,54 0,8 0,57 0,25 0,71 

Línia 30 2500 1,5 33 400 1,25 5,31 0,85 2,46 0,61 1,08 

Línia 31 2500 1,5 34 400 1,25 5,31 0,85 2,53 0,63 1,10 

Línia 32 2500 1,5 35 400 1,25 5,31 0,85 2,60 0,65 1,12 

Línia 33 2500 1,5 36 400 1,25 5,31 0,85 2,68 0,67 1,13 

Línia 34 2500 1,5 36 400 1,25 5,31 0,85 2,68 0,67 1,13 

Línia 35 2500 1,5 37 400 1,25 5,31 0,85 2,75 0,69 1,15 

Línia 36 2500 1,5 38 400 1,25 5,31 0,85 2,83 0,71 1,17 

Línia 42  240 2 400 1 303,11  0,08 0,02 0,48 

Taula B.1 – Càlcul de les línies del quadre general 

 

Subquadre Oficines 

Línia 
Potència 

(W) 
Secció 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tensió 
(V) 

Coef. 
Intensitat 

(A) 
cosφ 

Caiguda de tensió 

Vp Vp (%) Vt (%) 

Línia 1.1 3000 2,5 16 230 1 16,30 0,8 2,98 1,30 2,79 

Línia 1.2 4000 4 6 230 1 20,46 0,85 0,93 0,41 1,90 

Línia 1.3 540 1,5 15 230 1,8 4,45 0,95 0,84 0,36 1,86 

Línia 1.4 288 1,5 13 230 1,8 2,37 0,95 0,39 0,17 1,66 

Línia 1.5 324 1,5 9 230 1,8 2,67 0,95 0,30 0,13 1,63 

Línia 1.6 36 1,5 9 230 1 0,16 1 0,03 0,01 1,51 

Línia 1.7 72 1,5 8 230 1 0,31 1 0,06 0,03 1,52 

Línia 1.10 2500 1,5 16 400 1,25 5,31 0,85 1,19 0,30 1,79 

Línia 1.11 2500 1,5 16 400 1,25 5,31 0,85 1,19 0,30 1,79 

Línia 1.12 2500 1,5 14 400 1,25 5,31 0,85 1,04 0,26 1,76 

Línia 1.13 300 1,5 13 230 1 1,53 0,85 0,40 0,18 1,67 

Taula B.2 – Càlcul de les línies del subquadre oficines 

 

A l’hora de fer els càlculs s’ha tingut en compte les següents condicions: 

- cosφ = 0,95 per als fluorescents. 

- cosφ = 0,85 per a les màquines 

- cosφ =  1  per a làmpades d’halogenurs metàl·lics i vapor de sodi 



Instal·lacions d’una nau industrial tèxtil                                                                                 49 

 

(B.1) 

(B.2) 

(B.4) 

(B.3) 

(B.5) 

- cosφ = 0,8  per als equips d’oficina 

 

Les fórmules utilitzades per al càlcul de les línies i el dimensionament de la instal·lació han 

estat les següents: 

- Caiguda de tensió monofàsica: 

Us

lP
Vcdtmonofàsica

··

··2
)(  

 

- Caiguda de tensió trifàsica: 

Us

lP
Vcdttrifàsica

··

·
)(  

 

- Caiguda de tensió (%): 

100·(%)
U

cdt
cdt  

 

- Intensitat línia monofàsica: 

·cosU

P
I  

 

- Intensitat línia trifàsica: 

·cos·3 U

P
I  

 

On: 

- U és la tensió en cada cas (230 V en monofàsic i 400 en trifàsic). 

- P és la potència activa consumida per cada línia. 

- s és la secció dels conductors. 

- l  és la longitud dels conductors.  

- γ és la conductivitat del coure, en 2·mmm . 
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(B.6) 

(B.7) 

B.2 CÀLCUL DE LA PRESA DE TERRA  

 

B.2.1 RESISTÈNCIA DE PRESA DE TERRA 

 

La resistivitat mitjana  aproximada del terreny és de 300 Ω per metre. Com s’ha dit en la 

memòria, s’instal·len un total de quatre piques de dos metres de llargada cada una clavades 

verticalment al terra. La resistència de les piques ve determinada per la següent expressió: 

L
R pica  

 

On: 

- Rpica és la resistència de presa de terra de les piques, en Ω. 

- ρ és la resistivitat del terreny, expressada en Ω·m (ITC-BT-18, taula 3). 

- L és la longitud de cada pica, en metres 

 

Si s’aplica l’equació B.6 i es fa el càlcul, es té que: 

5,37
2·4

300

L
R pica Ω 

 

Una vegada calculat el valor de resistència de presa de terra de les piques, es procedeix a 

calcular el valor de presa de terra del conductor soterrat. La resistència de presa de terra 

d’aquest conductor, d’una llargada de 100 m, es calcularà a través de l’expressió B.7: 

L
Rconductor

·2
 

 

On: 

- Rconductor és la resistència de presa de terra de l’anell, en Ω. 

-  és la resistivitat del terreny, expressada en Ω·m (ITC-BT-18, taula 3). 

- L és la longitud de l’anell, en metres. 

 

Si s’aplica l’equació B.7 i es fa el càlcul, es té que: 

6
100

300·2·2

L
Rconductor Ω 
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(B.8) 

(B.9) 

La resistència del conductor ha donat un valor de 6 Ω. Per tant, per calcular la resistència de 

presa de terra general, només s’ha de calcular la resistència del conjunt de la següent forma: 

conductorpiques

PaT

RR

R
11

1
 

Si es calcula es té que: 

17,5

6

1

5,37

1

1

11

1

conductorpiques

PaT

RR

R  Ω 

 

Per tant, la resistència total de presa de terra dóna un valor de 5,17Ω. 

 

B.2.2 SENSIBILITAT 

 

D’acord amb la instrucció ITC-BT-24 corresponent a la protecció contra contactes directes i 

indirectes: 

VIR SPaT ·  

On: 

- RPaT és la resistència de presa de terra, en Ω. 

- Is és la sensibilitat del dispositiu de protecció, en A. 

- V és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24 V, depenent del cas). 

 

Així doncs, en el pitjor dels casos, considerant una tensió de defecte de 24V: 

- Per a una sensibilitat de 0,03A, la resistència màxima és de 800Ω. 

- Per a una sensibilitat de 0,3A, la resistència màxima és de 80Ω. 

 

B.2.3 COMPROVACIÓ DE RESULTATS 

 

Si s’aplica l’inequació B.9 als resultats obtinguts es té: 

 

PaTScontacte RIV ·  50 V (locals secs) , 24 V (parts metàl·liques accessibles) 

55,117,5·03,0· PaTScontacte RIV V 50  V 

 

Com es pot veure, la presa de terra és correcta. 
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B.3 CÀLCUL DELS CORRENTS DE CURTCIRCUIT 

 

En aquest apartat es mostraran i calcularan les intensitats de curtcircuit que hauran de suportar 

els diferents dispositius de protecció de la instal·lació. A continuació hi ha una taula resum 

amb les resistències i les intensitats de curtcircuit que presenta cada línia: 

 

Quadre General 

NOM R (Ω) X (Ω) RTOT (Ω) XTOT (Ω) ZTOT (Ω) Icc (kA) 

       

 LDI 0,004 0,004 0,008 0,023 0,024 9,953 

       

Línia 1 0,205 0 0,213 0,023 0,215 1,130 

Línia 2 0,023 0 0,030 0,023 0,038 6,348 

Línia 3 0,021 0 0,029 0,023 0,037 6,604 

Línia 4 0,018 0 0,026 0,023 0,035 6,987 

Línia 5 0,031 0 0,039 0,023 0,045 5,392 

Línia 6 0,500 0 0,508 0,023 0,508 0,477 

Línia 7 0,405 0 0,413 0,023 0,413 0,587 

Línia 8 0,393 0 0,401 0,023 0,401 0,604 

Línia 9 0,786 0 0,794 0,023 0,794 0,305 

Línia 10 0,976 0 0,984 0,023 0,984 0,246 

Línia 11  1,190 0 1,198 0,023 1,199 0,202 

Línia 12 0,857 0 0,865 0,023 0,865 0,280 

Línia 13 1,071 0 1,079 0,023 1,080 0,225 

Línia 14 0,738 0 0,746 0,023 0,746 0,325 

Línia 15 0,952 0 0,960 0,023 0,961 0,252 

Línia 16 0,619 0 0,627 0,023 0,627 0,387 

Línia 17 0,810 0 0,817 0,023 0,818 0,297 

Línia 18 0,667 0 0,675 0,023 0,675 0,359 

Línia 19 1,310 0 1,317 0,023 1,318 0,184 

Línia 20 1,071 0 1,079 0,023 1,080 0,225 

Línia 21 1,048 0 1,056 0,023 1,056 0,230 

Línia 22 0,786 0 0,794 0,023 0,794 0,305 

Línia 23 0,500 0 0,508 0,023 0,508 0,477 

Línia 24 1,381 0 1,389 0,023 1,389 0,175 

Línia 25 2,048 0 2,056 0,023 2,056 0,118 

Línia 26 1,833 0 1,841 0,023 1,841 0,132 

Línia 27 1,167 0 1,175 0,023 1,175 0,206 

Línia 28 1,833 0 1,841 0,023 1,841 0,132 

Línia 29 1,310 0 1,317 0,023 1,318 0,184 
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(B.10) 

(B.11) 

Línia 30 0,786 0 0,794 0,023 0,794 0,305 

Línia 31 0,810 0 0,817 0,023 0,818 0,297 

Línia 32 0,833 0 0,841 0,023 0,842 0,288 

Línia 33 0,857 0 0,865 0,023 0,865 0,280 

Línia 34 0,857 0 0,865 0,023 0,865 0,280 

Línia 35 0,881 0 0,889 0,023 0,889 0,273 

Línia 36 0,905 0 0,913 0,023 0,913 0,266 

Línia 37 1,071 0 1,079 0,023 1,080 0,225 

Línia 38 0,929 0 0,936 0,023 0,937 0,259 

Línia 39 0,786 0 0,794 0,023 0,794 0,305 

Línia 40 0,786 0 0,794 0,023 0,794 0,305 

Línia 41 0,714 0 0,722 0,023 0,723 0,336 

Línia 42 0,000 0 0,008 0,023 0,025 9,852 

Taula B.3 – Càlcul de les intensitats de curtcircuit de les línies del quadre general 

 

Subquadre Oficines 

NOM R (Ω) X (Ω) RTOT (Ω) XTOT (Ω) ZTOT (Ω) Icc (kA) 

Línia 1.1 0,229 0 0,442 0,023 0,442 0,548 

Línia 1.2 0,054 0 0,267 0,023 0,268 0,905 

Línia 1.3 0,357 0 0,570 0,023 0,571 0,425 

Línia 1.4 0,310 0 0,523 0,023 0,523 0,463 

Línia 1.5 0,214 0 0,428 0,023 0,428 0,566 

Línia 1.6 0,214 0 0,428 0,023 0,428 0,566 

Línia 1.7 0,190 0 0,404 0,023 0,404 0,600 

Línia 1.8 0,243 0 0,456 0,023 0,457 0,531 

Línia 1.9 0,171 0 0,385 0,023 0,385 0,629 

Línia 1.10 0,381 0 0,594 0,023 0,595 0,408 

Línia 1.11  0,381 0 0,594 0,023 0,595 0,408 

Línia 1.12 0,333 0 0,547 0,023 0,547 0,443 

Línia 1.13 0,310 0 0,523 0,023 0,523 0,463 

Taula B.4 – Càlcul de les intensitats de curtcircuit de les línies del subquadre oficines 

 

Les fórmules utilitzades per al càlcul de les resistències de cada línia han estat les següents: 

 

- Impedància d’un transformador: 

100·

·
2

20

S

uU
Z CC

TR  

En general, com que TRTR XR , llavors es pot agafar: 

TRTR XR ·2,0  
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(B.12) 

(B.15) 

(B.16) 

(B.17) 

(B.18) 

(B.19) 

TRTR ZX ·96,0  

On: 

- U20 és la tensió en buit del transformador (en aquest cas 420 V). 

- S és la potència nominal del transformador (en aquest cas 400 kVA). 

- uCC és la tensió  de curtcircuit en del transformador (en aquest cas 4,5%). 

 

- Impedància dels conductors 

s

L
RC ·  

m

m
X C 08,0  si  s > 150 mm

2
 

0CX  si  s < 150 mm
2
 

On: 

- ρ és la resistivitat del coure (en aquest cas 1/56). 

- s és la secció del conductor. 

- L és la longitud del conductor. 

 

- Impedància total 

iTOT RR  

iTOT XX  

22

TOTTOTTOT XRZ  

 

- Intensitat de curtcircuit 

TOT

CC
Z

U
I

·3

20  

 

Per al càlcul del valor de la ZTOT, s’haurà de tenir en compte la suma de les resistències del 

transformador i dels conductors entre el centre de transformació i el punt considerat en el que 

es vol calcular el curtcircuit. Per exemple, si es vol calcular el curtcircuit en l’IGA (final de la 

línia LDI), s’han de sumar les impedàncies del transformador i les de la pròpia línia LDI. I si 

es vol calcular en el magnetotèrmic de la línia 15 s’han de sumar les impedàncies del 

transformador, la de la LDI i la de la pròpia línia 15. 
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Es considerarà també que els conductors es troben a una temperatura de 20ºC, per obtenir així 

el màxim valor possible d’Icc. 

 

B.4 COMPENSACIÓ D’ENERGIA REACTIVA 

 

Tota màquina elèctrica alimentada en corrent alterna, converteixen l’energia elèctrica 

subministrada en treball mecànic i calor. Aquesta energia es mesura en kWh i es denomina 

energia activa. 

 

L’energia reactiva es posa de manifest quan hi ha un intercanvi d’energia entre els receptors i 

la font subministradora, provocant pèrdues i caigudes de tensió en els conductors i un consum 

suplementari d’energia que no és aprofitable pels receptors. Generalment, aquesta energia està 

associada als camps magnètics interns dels motors i transformadors. La potència associada a 

aquest tipus d’energia es mesura en kV·Ar i és necessari compensar-la ja que provoca 

sobrecàrregues a les línies, transformadors i generadors, sense produir un treball útil 

 

B.4.1 EL FACTOR DE POTÈNCIA 

 

La connexió de càrregues inductives a una instal·lació provoca el desfasament entre l’ona 

d’intensitat i la de tensió. L’angle entre aquestes dues ones mesura aquest desfasament i 

indica la relació entre la intensitat reactiva d’una instal·lació i la intensitat activa de la 

mateixa. Aquesta mateixa relació s’estableix entre les potències o energies activa i reactiva. 

El factor de potència és el nom donat a la relació entre la potència activa (W) utilitzada en un 

sistema i la potència aparent (V·A) que s’obté de les línies d’alimentació. És a dir, el factor de 

potència (o cos φ) és el cosinus de l’angle format pel desfasament del corrent respecte la 

tensió aplicada.  

Tots els aparells que contenen inductàncies, tant els motors com els transformadors i altres 

equips amb bobines, necessiten corrents reactives per establir els camps magnètics necessaris 

per la seva operació. Aquest fet genera factors de potència baixos a la instal·lació. El factor de 

potència baix es compensa amb la utilització de condensadors, fet que fa que el funcionament 

del sistema sigui més eficaç i, per tant, requereixi menys corrent a la línia. 
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(B.20) 

(B.21) 

Les potències activa, reactiva i aparent formen el que es denomina triangle de potències. La 

potència que s’utilitza realment és la potència activa (P). La potència reactiva (Q) és la 

ineficiència elèctrica i té un cost addicional que es reflexa en els rebuts mensuals. L’angle 

format en el triangle de potències per P i S equival al desfasament entre el corrent i la tensió i 

és el mateix angle de la impedància. Per tant, el factor de potència depèn directament del 

desfasament 

 

Figura B.1 – Triangle de potències 

 

B.4.2 DIMENSIONAMENT DE LA BATERIA DE CONDENSADORS 

 

Per tal de calcular la potència reactiva de la bateria de condensadors abans s’ha de calcular la 

potència reactiva a compensar. Això es fa amb les següents fórmules: 

cos

P
S  

22 PSQ  

En la instal·lació elèctrica de la nau, es donen les següents dades: 

- Potència activa (P): 369800W 

- Factor de potència total: 8609,0cos  

 

Per tant, si s’apliquen les equacions B.20 i B.21 es te la següent potència reactiva a 

compensar: 

VA 63,429666
8609,0

369900

cos

P
S  

VAr 26,21858436990063,429666 2222 PSQ  
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Com que no es pot tenir un factor de potència capacitiu, la màxima potència reactiva a 

compensar seria justament de 218,584 kVAr (el que equivaldria a un 1cos ). 

 

B.4.3 ELECCIÓ DE LA BATERIA DE CONDENSADORS 

 

Per tal de compensar la potència reactiva, és necessari la instal·lació d’una bateria de 

condensadors que se situarà al costat del quadre general.  

 

Donat que la indústria té una potència reactiva de 218,584 kVAr, la bateria de condensadors 

escollida té una potència reactiva associada de 225 kVAr, que funciona de manera automàtica 

i té una configuració de 15 esglaons. És a dir, si per exemple la fàbrica té una potència 

reactiva de 149 kVAr, la bateria de condensadors tindrà connectades 9 etapes (14·15 = 135 

kVAr). En el moment que es passi a 150 kVAr, la bateria connectarà automàticament la 

desena etapa (14·15 = 135 kVAr) i seguirà en aquesta configuració fins que no se superin els 

165 kVAr. 

En aquest cas, donat que no es pot tenir un factor de potència capacitiu, la bateria de 

condensadors tindrà connectats 14 graons (210 kVAr) quan la indústria funcioni a plena 

càrrega amb un factor de potència del 0,9997.  

 

La bateria de condensadors escollida, serà de la casa Schneider i del tipus Capacitor and 

Banks 50 Hz 400/415 V network voltage Varset Classi que es pot veure en la figura B.2. 

 

Figura B.2 – Bateria de condensadors 



58                                                                                                                                      Annex  

 

Les seves característiques tècniques són: 

 

Potència reactiva  225 kVAr 

Esglaons 15 x 15 

Alçada (H) 1100 mm  

Amplada (W)  800 mm 

Profunditat (D) 600 mm 

Pes 85 kg 

Taula B.5 – Característiques de la bateria de condensadors 

 

 

B.5 DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ 

 

En aquest apartat es presentaran les característiques i propietats dels dispositius seleccionats 

tan referent als magnetotèrmics, diferencials, interruptors i interruptors toroïdals. 

 

B.5.1 CARACTERÍSTIQUES DE L’INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 

 

Un interruptor magnetotèrmic és un aparell capaç d’establir, suportar i interrompre corrents en 

les condicions normals de funcionament del circuit, així com d’establir, suportar un temps 

especificat i interrompre, corrents de sobrecàrrega i curtcircuit que es poden produir a la 

instal·lació elèctrica sota de l’interruptor. 

 

Les seves característiques són: 

- Tensió nominal 

- Corrent nominal 

- Corba característica de dispar 

- Poder de tall 

 

La tensió i el corrent nominal són els valors eficaços de tensió i de corrent que és capaç de 

suportat indefinidament en les condicions normals de funcionament. 
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La corba característica de dispar d’un magnetotèrmic té dues parts, la part magnètica 

lleugerament inclinada i la part tèrmica, que és un tram de corba parabòlica. A la pràctica, la 

corba és doble, deixant un marge a causa de les toleràncies de fabricació. 

 

Hi ha diferents tipus de magnetotèrmics segons a l’aplicació que van destinats. A cada tipus li 

correspon una corba diferent: 

- La corba C és la normal. El seu valor de dispar oscil·la entre 3,85 i 8,88 vegades la 

intensitat nominal. 

- La corba D és la menys sensible. S’utilitza per protegir motors ja que la intensitat 

absorbida pels motors en el moment d’arrancar és elevada. També s’utilitza per a la 

protecció de transformadors. El seu valor de dispar oscil·la entre 10 i 14 vegades la 

intensitat nominal. 

- La corba B és la corba més sensible. S’utilitza a les instal·lacions domèstiques per 

protegir els diferents subcircuits de la instal·lació. El seu valor de dispar oscil·la entre 

2,6 i 3,85 vegades la intensitat nominal. 

- La corba ICP té aproximadament el mateix marge de dispar que la corba C però té una 

part tèrmica més ràpida. És l’interruptor que instal·len les companyies elèctriques per 

limitar la intensitat consumida pel client. 

 

A la següent figura es poden veure les corbes de dispar: 

 

Figura B.3 – Corbes característiques dels diferents tipus de magnetotèrmics 
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El poder de tall és la intensitat màxima de curtcircuit que un magnetotèrmic és capaç 

d’interrompre. 

 

B.5.2  SELECTIVITAT DE L’INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 

 

Es diu que hi ha selectivitat en un sistema elèctric quan en produir-se una avaria a la 

instal·lació, només queda interromput el circuit defectuós, sense veure’s afectat cap dels 

altres. És a dir, es denomina selectivitat al fet de que quan hi ha dos o més elements de 

protecció en un circuit, en produir-se un defecte, només actua el més pròxim aigües amunt al 

defecte. 

 

Per saber si hi ha selectivitat de magnetotèrmics s’han de superposar les corbes d’ambdós 

interruptors passant-les a la mateixa escala. 

 

Figura B.4 – Selectivitat entre dos interruptors 

 

Si es tenen les corbes de la figura B.4a, les quals no es tallen o bé es tallen per una intensitat 

més gran que la intensitat de curtcircuit màxima, existirà selectivitat total. 

 

Si es tenen les corbes de la figura B4.b, no existirà selectivitat ja que davant d’una 

sobrecàrrega obriria l’interruptor 1 que és el més allunyat del defecte. 

 

Si es tenen les corbes de la figura  B4.c, existirà selectivitat parcial fins a I < It. Mentre que 

per curtcircuits i intensitats superiors a It, tots dos interruptors dispararan simultàniament. 
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B.5.3  ELECCIÓ DELS MAGNETOTÈRMICS 

 

En l’esquema unifilar (vegeu plànols 6 i 7), hi ha interruptors magnetotèrmics de diferents 

tipus. Una primera distinció es pot fer entre els magnetotèrmics bipolars (línies monofàsiques) 

i els tetrapolars (línies trifàsiques).  

 

De magnetotèrmics bipolars instal·lats, n’hi ha d’intensitats de 10, 16, 20 i 25 A. Mentre que 

de tetrapolars n’hi ha de 10, 16, 32 i 40 A. Com que totes les línies protegides per 

magnetotèrmics tenen intensitats de curtcircuit inferiors a 1 kA (veure apartat B.3 del present 

apartat), es podran agafar interruptors amb un poder de tall de 6 kA o 10 kA (els més 

convencionals). 

 

Tots els magnetotèrmics seleccionats (tan els bipolars com els tetrapolars) seguiran la corba C 

que és la normal. 

 

Els magnetotèrmics escollits seran de la marca ABB i tindran les següents característiques: 

 

Magnetotèrmics bipolars: 

Intensitat Tipus Poder de tall 
Corba 

característica 

Secció màxima 

cable 
Preu 

10 A SV201-C10NA 6 kA C 35 mm
2
 11,51 € 

16 A SV201-C16NA 6 kA C 35 mm
2
 11,80 € 

20 A SV201-C20NA 6 kA C 35 mm
2
 12,14 € 

25 A SV201-C25NA 6 kA C 35 mm
2
 12,33 € 

Taula B.6 – Característiques dels magnetotèrmics bipolars 

 

Magnetotèrmics tetrapolars: 

Intensitat Tipus Poder de tall 
Corba 

característica 

Secció màxima 

cable 
Preu 

10 A S204-C10 10 kA C 35 mm
2
 80,38 € 

16 A S204-C16 10 kA C 35 mm
2
 81,87 € 

32 A S204-C32 10 kA C 35 mm
2
 91,02 €  

40 A S204-C40 10 kA C 35 mm
2
 105,33 €  

Taula B.7 – Característiques dels magnetotèrmics tetrapolars 
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B.5.4  CARACTERÍSTIQUES DE L’INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 

Els interruptors diferencials a instal·lacions de corrent alterna, detecten i desconnecten les 

fuites a terra. D’aquesta manera es desconnecta el circuit quan una persona realitza un 

contacte directe i també quan es produeix una fuita a terra. 

 

Es denomina sensibilitat nominal d’un diferencial al valor que apareix al catàleg i que 

identifica un model determinat. La sensibilitat real no coincidirà amb la nominal però ha 

d’estar obligatòriament entre la sensibilitat nominal i la meitat del seu valor. Les sensibilitats 

nominals més habituals són: 

- Molt alta sensibilitat (10 mA) 

- Alta sensibilitat (30 mA) 

- Sensibilitat normal (100 i 300 mA) 

- Baixa sensibilitat (0,5 i 1 A) 

 

Com més gran és la sensibilitat d’un diferencial, més petita és la intensitat de defecte a partir 

de la qual desconnecta.  

 

B.5.5  SELECTIVITAT DE L’INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 

La idea de selectivitat d’interruptors diferencials és la mateixa que la presentada pels 

interruptors magnetotèrmics. Però a diferencia del què passa amb els interruptors 

magnetotèrmics, la selectivitat entre diferencials no s’aconsegueix per simple esglaonament 

de característiques, ni per mitjà d’interruptors amb diferents sensibilitats ja que l’aparició de 

corrents de defecte provoca el dispar simultani de tots els aparells connectats en cascada. 

 

Per solucionar aquest problema s’ha desenvolupat un diferencial que inclou un retard 

(comercialment es denominen selectius). Aquest diferencial retarda el seu dispar permetent 

que desconnecti abans un altre diferencial que estigui situat més a prop del defecte. 
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B.5.6  ELECCIÓ DELS DIFERENCIALS 

 

En l’esquema unifilar (vegeu plànols 6 i 7), hi ha interruptors diferencials de diferents tipus. 

Una primera distinció es pot fer entre els diferencials bipolars (línies monofàsiques) i els 

tetrapolars (línies trifàsiques).  

 

 

De diferencials bipolars instal·lats, n’hi ha d’un sol tipus, els de 40 A, sensibilitat de 30 mA i 

d’accionament instantani. Mentre que de tetrapolars n’hi ha de dos tipus, un de 40 A, 

sensibilitat 300 mA i instantani mentre que un altre tipus ha de ser selectiu. Com que totes les 

línies protegides per diferencials tenen intensitats de curtcircuit inferiors a 1 kA (veure apartat 

B.3 del present apartat), es podran agafar interruptors amb un poder de tall de 6 kA o 10 kA 

(els més convencionals). 

 

Els diferencials escollits seran de la marca ABB i tindran les següents característiques: 

 

Diferencial bipolars: 

Intensitat Sensibilitat Tipus Accionament 
Poder de 

tall 

Secció 

màxima cable 
Preu 

40 A 30 mA FH200AC Instantani 6 kA 35 mm
2
 43,30 € 

Taula B.8 – Característiques del diferencial bipolar 

 

Diferencials tetrapolars: 

Intensitat Sensibilitat Tipus Accionament 
Poder de 

tall 

Secció 

màxima cable 
Preu 

40 A 300 mA F200AC Instantani 10 kA 35 mm
2
 174,94 € 

40 A 300 mA F200ACS Selectiu 10 kA 35 mm
2
 171,36 € 

Taula B.9 – Característiques dels diferencials tetrapolars 
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B.5.7  ELECCIÓ DELS INTERRUPTORS TOROÏDALS 

 

En l’esquema unifilar (veure plànol 6), hi ha interruptors toroïdals de diferents tipus. Tots són 

tetrapolars i n’hi ha de 160, 250, 400 i l’IGA que és de 630 A.  

 

Els interruptors toroïdals fan alhora de magnetotèrmic i de diferencial. Per tant, tenen 

característiques de magnetotèrmic i de diferencial. La sensibilitat que tenen és de 300 mA. 

Com que hi ha línies protegides per interruptors toroïdals que tenen intensitats de curtcircuit 

d’aproximadament 10 kA (veure apartat B.3 del present apartat), s’hauran d’agafar 

interruptors que assegurin aquesta corrent. 

 

Per altra banda, aquests interruptors es poden regular perquè el seu corrent nominal sigui un 

percentatge del seu valor màxim. Per exemple, es pot regular un interruptor toroïdal de 400 A 

a 0,8 perquè actuï com un de 320 A. 

 

Els interruptors toroïdals escollits seran de la marca ABB i tindran les següents 

característiques: 

 

Intensitat Sensibilitat Tipus Accionament 
Poder de 

tall 

Regulació 

possible 
Preu 

160 A 300 mA Tmax T2 Instantani 1-10 x In Qualsevol 807,2 € 

250 A 300 mA Tmax T4 Instantani 1-10 x In Qualsevol 1449,25 € 

400 A 300 mA Tmax T5 Instantani 1-10 x In Qualsevol 2156,3 € 

630 A 300 mA Tmax T5 Instantani 1-10 x In Qualsevol 2425,20 € 

Taula B.9 – Característiques dels interruptors toroïdals 

 

B.5.8  ELECCCIÓ DELS INTERRUPTORS I TEMPORITZADOR 

 

En l’esquema unifilar (veure plànol 6), hi ha interruptors de dos tipus (de 20 A i de 40 A). 

Tots dos tipus són bipolars i serveixen per connectar o desconnectar les diferents fases 

d’enllumenat sense necessitat d’accionar els magnetotèrmics corresponents. 
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Com que totes les línies on s’utilitzen els interruptors tenen intensitats de curtcircuit inferiors 

a 1 kA (veure apartat B.3 del present apartat), es podran agafar interruptors amb un poder de 

tall de 6 kA o 10 kA (els més convencionals). 

 

Els interruptors escollits seran de la marca ABB i tindran les següents característiques: 

 

Intensitat Tipus Poder de tall Secció màxima cable Preu 

20 A E202/20RD 6 kA 35 mm
2
 23,38 € 

40 A E202/40RD 6 kA 35 mm
2
 26,84 € 

Taula B.10 – Característiques dels interruptors 

 

Per altra banda, també es necessita un interruptor temporitzador per connectar i desconnectar 

les llums de l’exterior. Aquest temporitzador serà de la marca ABB i tindrà les següents 

característiques: 

 

Intensitat Tipus Poder de tall Secció màxima cable Preu 

40 A E234CT-MFD 6 kA 35 mm
2
 135,81 € 

Taula B.11 – Característiques del temporitzador 

 

 

B.6 CÀLCUL DE LA POTÈNCIA INSTAL·LADA 

 

La potència total instal·lada serà la suma de les potències del total d’elements instal·lats a la 

nau industrial. La potència total instal·lada i la potència a contractar queden explicades a la 

següent taula: 

TIPUS DE POTÈNCIA VALOR (kW) 

Maquinària 336,6 

Il·luminació 18,5 

Oficines 14,8 

Potència total instal·lada 369,9 

Coeficient de simultaneïtat 1 

Potència a contractar 369,9 

Taula B.12 – Resum de potències de la nau 
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A continuació es detallarà cada una de les tres parts. 

 

B.6.1  MAQUINÀRIA 

 

La maquinària total instal·lada es pot veure continuació: 

Tipus de màquina Potència Unitats Potència Total 

Telers 10 kW 30 300 kW 

Màquina de repassar 2 kW 2 4 kW 

Compressors 15 kW 1 15 kW 

Ventiladors 2,5 kW 7 17,5 kW 

Equip contra incendi  0,1 kW 1 0,1 kW 

TOTAL  40 336,6 kW 

Taula B.13 – Resum de potències de la maquinària 

 

B.6.2  IL·LUMINACIÓ 

 

A la taula següent es fa un resum de la potència instal·lada referent a l’enllumenat de la nau 

industrial. Per veure els càlculs i mètodes que s’han seguit a l’hora de determinar les 

lluminàries i làmpades més adients, cal consultar el capítol 2 de la memòria i l’annex A 

d’il·luminació.  
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Enllumenat Potència Unitats Potència Total 

Telers 400 W 24 9600 W 

Mag. primera  mat. 250 W 6 1500 W 

Mag. Prod. acabat 250 W 7 1750 W 

Passadís nau 250 W 11 2750 W 

Exterior 100 W 14 1400 W 

Compressor 36 W 2 72 W 

Emergència nau 12 W 14 168 W 

Oficina, Sala 

reunions i Vestibul 
36 W 15 540 W 

Menjador, vestuaris i 

lavabos 
18 W 16 288 W 

Passadís Oficines 18 W 18 324 W 

Emergència oficines 12 W 14 108 W 

TOTAL  141 18500 W 

Taula B.14 – Resum de potències de l’enllumenat 

 

 

B.6.3  APARELLS D’OFICINA 

 

A continuació es mostrarà la relació de potències dels aparells de la zona d’oficines: 

: 

Zona Potència Unitats Potència Total 

Equips oficina, Sala 

reunions i Vestibul 
- - 3000 W 

Equips menjador, 

vestuaris i lavabos 
- - 4000 W 

Bombes de calor 2500 W 3 7500 W 

Extractors lavabos 100 W 3 300 W 

TOTAL  - 14800 W 

Taula B.15 – Resum de potències dels aparells de la zona oficines 

 

 

 

 



68                                                                                                                                      Annex  

 

B.7 DESCRIPIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

En aquest apartat es presentarà la descripció de les línies que composen tan el quadre general 

com el subquadre d’oficines, així com també la secció dels cables que integren cada línia i 

dels dispositius de protecció i accionament de cadascuna d’elles. 

 

B.7.1 DESCRIPCIÓ DE LES LÍNIES 

 

Quadre General 

NOM DESCRIPCIÓ SECCIÓ LÍNIA 

   

 LDI Línia de Derivació Individual 4 x 400 + 200 mm2 Cu 

   

Línia 1 Subquadre Oficines 4 x 4 + 4 mm2 Cu 

Línia 2 Barra electrificada A (8 unitats) 4 x 95 + 50 mm2 Cu 

Línia 3 Barra electrificada B (8 unitats) 4 x 95 + 50 mm2 Cu 

Línia 4 Barra electrificada C (8 unitats) 4 x 95 + 50 mm2 Cu 

Línia 5 Barra electrificada D (6 unitats) 4 x 50 + 25 mm2 Cu 

Línia 6 Maquina Repassar 1 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 7 Màquina Repassar 2 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 8 Compressor 4 x 10 + 10 mm2 Cu 

Línia 9 Enllumenat telers 1.1 2 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 10 Enllumenat telers 1.2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 11  Enllumenat telers 2.1 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 12 Enllumenat telers 2.2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 13 Enllumenat telers 3.1 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 14 Enllumenat telers 3.2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 15 Enllumenat telers 4.1 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 16 Enllumenat telers 4.2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 17 Enllumenat Magatzem matèria primera 1 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 18 Enllumenat Magatzem matèria primera 2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 19 Enllumenat magatzem producte Acabat 1 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 20 Enllumenat magatzem producte Acabat 2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 21 Enllumenat passadís nau 1 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 22 Enllumenat passadís nau 2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 23 Enllumenat passadís nau 3 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 24 Enllumenat exterior davant 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 25 Enllumenat exterior darrere 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 26 Enllumenat Compressor 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 
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Línia 27 Enllumenat d'emergència 1 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 28 Enllumenat d'emergència 2 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 29 Equips contra incendis 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 30 Ventilador 1 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 31 Ventilador 2 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 32 Ventilador 3 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 33 Ventilador 4 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 34 Ventilador 5 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 35 Ventilador 6 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 36 Ventilador 7 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 37 Endoll compressor 2 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 38 Endolls Nau Quadre 1 4 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 39 Endolls Nau Quadre 2 4 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 40 Endolls Nau Quadre 3 4 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 41 Endolls Nau Quadre 4 4 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 42 Bateria de Condensadors 4 x 240 + 120 mm2 Cu 

Taula B.16 – Descripció de les línies del quadre general 

 

Subquadre Oficines 

NOM DESCRIPCIÓ SECCIÓ LÍNIA 

Línia 1.1 Equips oficina, Sala reunions i Vestíbul 2 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 1.2 Equips menjador, vestuaris i lavabos 2 x 4 + 4 mm2 Cu 

Línia 1.3 Enllumenat oficina, Sala reunions i Vestíbul 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.4 Enllumenat menjador, vestuaris i lavabos 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.5 Enllumenat passadís 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.6 Enll. Emerg. oficina, Sala reunions i Vestíbul 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.7 Enll. Emerg. menjador, vestuaris, lavabos i passadís 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.8 Endolls oficina, Sala reunions i Vestíbul (14 u) 2 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 1.9 Endolls menjador, vestuaris, lavabos i passadís (9 u) 2 x 2,5 + 2,5 mm2 Cu 

Línia 1.10 Bomba Calor Oficines 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.11  Bomba calor sala de reunions 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.12 Bomba de Calor Menjador 4 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Línia 1.13 Extractors lavabos 2 x 1,5 + 1,5 mm2 Cu 

Taula B.17 – Descripció de les línies del subquadre oficines 

 

B.7.2 ELEMENTS PROTECTORS DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

En aquest apartat, IM significa interruptor magnetotèrmic, ID interruptor diferencial, IT 

interruptor toroïdal i IG significa interruptor. 
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Quadre General 

NOM DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ  

 

 LDI IGA de 630 A IV (regulat 0,9) 

 

Línia 1 IM de 32 A IV + ID de 40 A IV – 300 mA 

Línia 2 IT de 250 A IV (Regulat 0,7) – 300 mA 

Línia 3 IT de 250 A IV (Regulat 0,7) – 300 mA 

Línia 4 IT de 250 A IV (Regulat 0,7) – 300 mA 

Línia 5 IT de 160 A IV (Regulat 0,9) – 300 mA 

Línia 6 IM de 10 A IV 
+ ID de 40 A IV – 300 mA 

Línia 7 IM de 10 A IV 

Línia 8 IM de 40 A IV + ID de 40 A IV – 300 mA 

Línia 9 IM de 10 A II 
+ IG de 20 A II 

+ ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 10 IM de 10 A II 

Línia 11  IM de 10 A II 
+ IG de 20 A II 

Línia 12 IM de 10 A II 

Línia 13 IM de 10 A II 
+ IG de 20 A II 

+ ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 14 IM de 10 A II 

Línia 15 IM de 10 A II 
+ IG de 20 A II 

Línia 16 IM de 10 A II 

Línia 17 IM de 10 A II 
+ IG de 20 A II 

+ ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 18 IM de 10 A II 

Línia 19 IM de 10 A II 
+ IG de 20 A II 

Línia 20 IM de 10 A II 

Línia 21 IM de 10 A II 

+ IG de 40 A II + ID de 40 A II – 30 mA Línia 22 IM de 10 A II 

Línia 23 IM de 10 A II 

Línia 24 IM de 10 A II 
+ IG de 20 A II + ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 25 IM de 10 A II 

Línia 26 IM de 10 A II + ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 27 IM de 10 A II 
+ ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 28 IM de 10 A II 

Línia 29 IM de 10 A II + ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 30 IM de 10 A IV 

+ ID de 40 A IV – 300 mA 

Línia 31 IM de 10 A IV 

Línia 32 IM de 10 A IV 

Línia 33 IM de 10 A IV 

Línia 34 IM de 10 A IV 

+ ID de 40 A IV – 300 mA Línia 35 IM de 10 A IV 

Línia 36 IM de 10 A IV 

Línia 37 IM de 16 A II + ID de 40 A II – 30 mA 
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Línia 38 IM de 16 A IV 
+ ID de 40 A IV – 300 mA 

Línia 39 IM de 16 A IV 

Línia 40 IM de 16 A IV 
+ ID de 40 A IV – 300 mA 

Línia 41 IM de 16 A IV 

Línia 42 IT de 400 A IV (Regulat 0,9) – 300 mA 

Taula B.18 – Descripció dels dispositius de protecció de les línies del quadre general 

 

Subquadre Oficines 

NOM   

Línia 1.1 IM de 20 A II + ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 1.2 IM de 25 A II + ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 1.3 IM de 10 A II 

+ ID de 40 A II – 30 mA Línia 1.4 IM de 10 A II 

Línia 1.5 IM de 10 A II 

Línia 1.6 IM de 10 A II 
+ ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 1.7 IM de 10 A II 

Línia 1.8 IM de 16 A II 
+ ID de 40 A II – 30 mA 

Línia 1.9 IM de 16 A II 

Línia 1.10 IM de 10 A IV 

+ ID de 40 A IV – 300 mA Línia 1.11  IM de 10 A IV 

Línia 1.12 IM de 10 A IV 

Línia 1.13 IM de 10 A II + ID de 40 A II – 30 mA 

Taula B.19 – Descripció dels dispositius de protecció de les línies del Subquadre oficines 
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ANNEX C: CÀLCULS INSTAL·LACIÓ AT 

 

En aquest apartat es desenvoluparan els mètodes de càlcul i tot el que es troba relacionat amb 

el dimensionament de la instal·lació elèctrica en alta tensió de la nau industrial, completant el 

capítol 4 de la memòria tècnica. 

 

C.1 QUADRE GENERAL DEL CT  

 

En aquest apartat es presenten tots els càlculs relacionats amb el dimensionament de les línies 

que composen el quadre general del CT. 

 

C.1.1 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

 

En aquest apartat es presenten tots els càlculs relacionats amb el dimensionament de les línies 

que composen el quadre general del CT, tan referent a la seva secció, com als altres 

paràmetres que han servit per definir les seves proteccions 

 

Línia 
Potència 

(W) 
Secció 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Tensió 
(V) 

Coef. 
Intensitat 

(A) 
cosφ 

Caiguda de tensió 

Vp Vp (%) Vt (%) 

           

LDI 600 10 1 230 1 1,57 0,95 0 0 0 

           

Línia 1 230 216 4 230 1,8 1,78 0,95 0,09 0,04 0,04 

Línia 2 230 12 4 230 1,8 0,09 1 0,01 0 0 

Taula C.1 – Càlcul de les línies del quadre general del CT 

 

A l’hora de fer els càlculs s’han tingut en compte les següents condicions: 

 

- cosφ = 0,95 per als fluorescents. 

 

Les expressions utilitzades per al càlcul de les línies i el dimensionament de la instal·lació han 

estat les mateixes que es poden trobar en l’apartat B.1 de l’annex B corresponent als càlculs 

de la instal·lació de BT. 



74                                                                                                                                      Annex  

 

C.1.2 CALCUL DELS CORRENTS DE CURTCIRCUIT 

 

En aquest apartat es mostraran i calcularan les intensitats de curtcircuit que hauran de suportar 

els diferents dispositius de protecció de la instal·lació. A continuació hi ha una taula resum 

amb les resistències i les intensitats de curtcircuit que presenta cada línia: 

 

NOM R (Ω) X (Ω) RTOT (Ω) XTOT (Ω) ZTOT (Ω) Icc (kA) 
       

 LDI 0,004 0 0,007 0,019 0,021 11,643 

       

Línia 1 0,095 0 0,103 0,019 0,105 2,32 

Línia 2 0,095 0 0,103 0,019 0,105 2,32 

Línia 3 0,057 0 0,065 0,019 0,067 3,594 

Taula C.3 – Càlcul de les intensitats de curtcircuit de les línies del quadre general 

 

Les expressions utilitzades per al càlcul de les resistències de cada línia han estat les mateixes 

que es poden trobar en l’apartat B.3 de l’annex B corresponent als càlculs de la instal·lació de 

BT. 

 

C.1.3 ELECCIÓ DELS MAGNETOTÈRMICS 

 

En l’esquema unifilar del quadre general del CT (vegeu plànol 11) hi ha quatre interruptors 

magnetotèrics. Tots quatre són bipolars i n’hi ha dos de 10 A, un de 16 A i un altre de 20 A. 

 

El magnetotèrmic que actua d’IGA, serà de 20 A i tindrà un poder de tall de 15 kA (ja que té 

una intensitat de curtcircuit d’11,7 kA). Pel que al magnetotèrmic de 16 A i els altres dos de 

10 A, tots ells es podran agafar amb un poder de tall de 6 kA. 

 

Tots els magnetotèrmics seleccionats seguiran la corba C que és la normal. Els 

magnetotèrmics escollits seran de la marca ABB i tindran les següents característiques: 
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(C.1) 

Intensitat Tipus Poder de tall 
Corba 

característica 

Secció màxima 

cable 
Preu 

10 A SV201-C10NA 6 kA C 35 mm
2
 11,51 € 

16 A SV201-C16NA 6 kA C 35 mm
2
 11,80 € 

20 A S202M-C20 15 kA C 35 mm
2
 42,97 € 

Taula C.4 – Característiques dels magnetotèrmics 

 

C.1.4 ELECCIÓ DEL DIFERENCIAL 

 

En l’esquema unifilar del quadre general del CT (vegeu plànol 11) hi ha un interruptors 

diferencial. Aquest interruptor diferencial és de 40 A, sensibilitat de 30 mA i d’accionament 

instantani. Aquest diferencial tindrà una intensitat de curtcircuit de 25 kA ja que en el càlcul 

de la seva Icc, aquesta ha resultat ser superior a 10 kA. 

 

El diferencial escollit serà de la marca ABB i tindrà les següents característiques: 

 

Intensitat Sensibilitat Tipus Accionament 
Poder de 

tall 

Secció 

màxima cable 
Preu 

40 A 30 mA DDA560 Instantani 25 kA 35 mm
2
 190,63 € 

Taula C.5 – Característiques del diferencial 

 

C.2 INTENSITAT NOMINAL EN EL PRIMARI 

 

La intensitat nominal en el primari (Inp) d’un transformador trifàsic ve determinada per la 

següent expressió: 

 

P

np
U

P
I

·3
 

 

On: 

- P és la potència del transformador en VA 

- Up és la tensió en el primari del transformador en V 
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(C.2) 

En aquest cas es té que la potència del transformador és de 400 kVA i la tensió del primari és 

de 25 kV. Si s’aplica l’expressió C.1 es té que la intensitat nominal en el primari val: 

A 24,9
25000·3

400000

·3 P

np
U

P
I  

 

C.3 INTENSITAT NOMINAL EN EL SECUNDARI 

 

La intensitat nominal en el secundari (Ins) d’un transformador trifàsic ve determinada per la 

següent expressió: 

 

S

ns
U

P
I

·3
 

 

On: 

- P és la potència del transformador en VA 

- Us és la tensió en el secundari del transformador en V 

 

En aquest cas es té que la potència del transformador és de 400 kVA i la tensió del secundari 

és de 400 V. Si s’aplica l’expressió C.2 es té que la intensitat nominal en el primari val: 

A 35,577
400·3

400000

·3 S

ns
U

P
I  

 

C.4 CDT EN EL PONT DEL TRANSFORMADOR 

 

La caiguda de tensió total i la percentual en el pont del transformador es poden determinar 

mitjançant les expressions B.2 i B.3 respectivament de l’annex B corresponent a la instal·lació 

de BT. 

 

En aquest cas es té una longitud de cable d’1 m, una potència del transformador de 400 kVA, 

una tensió de 400 V i una secció de cable de 2x240 mm
2
. Si s’apliquen les expressions B.2 i 

B.3 es tenen els següents resultats: 
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(C.3) 

(C.4) 

V 037,0
400)·240·2·(56

1·400000

··

·
)(

Us

lP
Vcdt trifàsica  

% 009,0100·
400

037,0
100·(%)

U

cdt
cdt  

 

C.5 INTENSITAT DE CURTCIRCUIT EN EL COSTAT AT 

 

Per al càlcul de la intensitat de curtcircuit en el costat d’alta tensió (Iccp), es tindrà en compte 

la potència de curtcircuit de la xarxa de MT, valor especificat per la companyia 

subministradora  i que val 500 MVA. 

 

Per al càlcul d’aquesta intensitat s’utilitza la següent expressió: 

 

P

CC

CCP
U

S
I

·3
 

 

On: 

- Scc és la potència de curtcircuit de la xarxa en MVA. 

- Us és la tensió en el primari en kV 

 

En aquest cas es té que la potència de la xarxa és de 500 MVA i la tensió del secundari és de 

400 V. Si s’aplica l’expressió C.3 es té que la intensitat de curtcircuit al costat d’alta val:  

A 55,11
25·3

500

·3 P

CC

CCP
U

S
I  

 

C.6 INTENSITAT DE CURTCIRCUIT EN EL COSTAT BT 

 

El corrent de curtcircuit en el costat de baixa tensió (Iccs) d’un transformador trifàsic ve 

determinada per la següent expressió: 

 

100·
··3 20Uu

P
I

CC

CCS  
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(C.5) 

On: 

- P és la potència del transformador en VA 

- U20 és la tensió en buit en el secundari del transformador 

- ucc és la tensió de curtcircuit en del transformador en % 

 

En aquest cas es té que la potència del transformador és de 400 kVA, la tensió en buit del 

secundari és de 420 V i la tensió de curtcircuit és del 4,5%. Si s’aplica l’expressió C.4 es té 

que la intensitat nominal en el primari val: 

A 22,12100·
420·5,4·3

400000
100·

··3 20Uu

P
I

CC

CCS
 

 

C.7 COMPROVACIÓ PER CURTCIRCUIT 

 

Considerant que el curtcircuit possible al costat d’alta tensió és d’11,55 kA, es realitzarà un 

càlcul per aquest tipus de cable per tal de comprovar que pot suportar la sol·licitació. Per fer-

ho s’utilitzarà la següent expressió: 

 

t

TsC
ICC

·· 2

 

 

On: 

- Icc és la intensitat permanent eficaç de curtcircuit 

- t és el temps màxim de desconnexió de l’element de tall (0,3 segons per a fusibles i 

0,65 segons per a interruptors automàtics) 

- C és la constant del material en funció de l’aïllament. En aquest cas, pel XPLE, val 57 

per a l’alumini i 135 per al coure. 

- ΔT és l’increment de temperatura admissible (160 ºC) entre la temperatura de servei i 

la de curtcircuit. 

- s és la secció del cable en mm
2
. En aquest cas de 150 mm

2
 en tots dos casos. 

 

Si s’aplica l’expressió C.5 pel pont de coure entre les cabines 4 i 5 es té que la  intensitat de 

curtcircuit màxima que pot suportar el cable és de: 
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kA 34,27
65,0

160·150·135·· 22

t

TsC
ICC

 

 

Si ara s’aplica també l’expressió C.5 pel pont d’alumini entre la cabina 5  i el transformador 

es té que la  intensitat de curtcircuit màxima que pot suportar el cable és de: 

kA 77,17
65,0

160·150·57·· 22

t

TsC
ICC

 

 

C.8 CÀLCUL DE LA PRESA DE TERRA DE PROTECCIÓ 

 

Per al càlcul i el disseny de la presa de terra de protecció interior del CT es prendrà el mètode 

de càlcul UNESA com a mètode de treball d’acord amb la forma i dimensions del centre de 

transformació. 

 

D’acord amb les característiques de la xarxa d’alimentació proporcionades per la companyia 

subministradora, i tenint en compte que la resistivitat del terreny és de 300 Ω·m tal i com es 

va veure en el capítol 2, es tenen les següents dades generals: 

 

Característiques Valor 

Tensió de servei (U) 25 kV 

Presa a terra 

del neutre 

Resistència neutre (Rn) 0 

Reactància neutre (Xn) 25 Ω 

Resistivitat terreny (ρ) 300 Ω·m 

Taula C.6 – Característiques generals de la xarxa i del terreny 

 

 

C.8.1 ELECCIÓ DE L’ELÈCTRODE 

 

La presa de terra es realitzarà amb piques enterrades a una profunditat de 0,5 m i de 14 mm de 

diàmetre. Aquestes piques formaran un rectangle unint-se entre sí mitjançant un conductor de 

coure de 50 mm
2
 de secció. El nombre vàlid de piques serà de 0, 4 o 8 piques. 
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(C.6) 

Amb aquesta configuració, la nomenclatura dels elèctrodes és: XX-YY/P/AB on XX-YY són 

les longituds dels costats del rectangle en dm, P és la profunditat de d’enterrament de 

l’elèctrode en dm, A és el nombre de piques i B és la longitud de les piques expressada en m. 

Així, per exemple, un elèctrode 70-35/5/82 significa que en un rectangle de dimensions 

7x3,5 m hi ha, a una profunditat de 0,5 metres, 8 piques de 2 m cadascuna enterrades. 

 

En aquest cas, com que el CT té unes dimensions de perímetre en planta de 6,8 x 3 m, s’ha 

escollit la configuració de dimensions 50-25 (5 x 2,5 m). 

 

Inicialment es va provar amb diferents configuracions de piques, donant les configuracions 

50-25/5/42 i 50-25/5/82 valors no admissibles i la configuració 50-25/5/44 valors molt justos. 

Finalment es va optar per escollir l’elèctrode 50-25/5/84. Aquest elèctrode té les següents 

característiques: 

 

Configuració seleccionada 50-25/5/84 

Geometria del sistema Anell amb conductor de coure de 50 mm
2
 

Dimensions de la xarxa 5 x 2,5 m 

Profunditat d’enterrament de l’elèctrode 0,5 m 

Nombre de piques 8 

Longitud de les piques 4 m 

Diàmetre i material 14 mm / coure 

Paràmetres 

característics 

de l’elèctrode 

De la resistència (Kr) 0,066 

De la tensió de pas (Kp) 0,0137 

De la tensió de contacte (Kc) 0,0244 

Taula C.7 – Característiques de l’elèctrode escollit 

 

 

C.8.2 RESISTÈNCIA DE L’ELÈCTRODE 

 

La resistència que presenta l’elèctrode (Rt) es determina mitjançant la següent expressió: 

 

·KrRt  
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(C.7) 

(C.8) 

Aplicant els valors anteriorment trobats es té el següent resultat: 

 

 8,19300·066,0·KrRt  

 

C.8.3 INTENSITAT MÀXIMA DE DEFECTE 

 

La intensitat màxima de defecte (Id) que presenta la instal·lació es determina mitjançant la 

següent expressió: 

 

22)(·3 XnRnRt

U
I d  

 

Aplicant els valors anteriorment trobats es té el següent resultat: 

 

A 60,452
25)08,19(·3

25000

)(·3 2222 XnRnRt

U
I d  

 

C.8.4 TENSIÓ DE DEFECTE 

 

La tensió de defecte (Ud) és  aquella que apareix a causa d’un defecte d’aïllament entre dues 

masses, entre una massa i l’element conductor o entre una massa i el terra. Com a màxim pot 

adquirir un valor de 10000 V que és el màxim suportat pels aïllaments BT. 

 

La tensió de defecte (Ud) que presenta la instal·lació es determina mitjançant la següent 

expressió:  

dd IRtU ·  

 

Aplicant els valors anteriorment trobats es té el següent resultat: 

 

V 48,896160,452·8,19· dd IRtU  
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(C.9) 

C.8.5 TENSIÓNS DE PAS MÀXIMES ADMISSIBLES 

 

El temps fins al qual el defecte no s’extingeix, ve determinat pels sistemes de seguretat del 

CT. Aquests valors estan tabulats i per a cada interval de temps, hi ha associats dos 

paràmetres per a poder calcular les màximes tensions de pas admissibles. 

 

INTÈRVAL DE TEMPS K n 

0,9 > t > 0,1 s 72 0,18 

3 > t > 0,9 s 78,5 1 

5 > t > 3 s Uca = 64 V Upa  = 640 V 

t > 5 s Uca = 50 V Upa = 500 V 

Taula C.8 – Valor de les constants K i n pels diversos temps d’extinció del defecte 

 

La tensió de pas és la diferència de potencial que durant un defecte pot resultar aplicada entre 

els peus d’una persona, estant aquests separats un metre. 

 

La tensió de pas màxima admissible és el valor límit que pot adoptar una tensió entre els dos 

peus d’una persona separats un metre sense ocasionar-li danys. Per tant els valors de les 

tensions de pas que hi hagin en el CT hauran de ser inferiors als admissibles. 

 

De tensions de pas n’hi ha dues: 

 

Tensió de pas exterior admissible (Upa): 

Aquesta és la màxima tensió de pas presentada a l’exterior del CT. La tensió de pas exterior 

admissible (Upa) que presenta la instal·lació es determina mitjançant la següent expressió: 

 

1000

·6
1··10

npa
t

K
U  

 

Considerant que la temporització dels aparells de protecció, agafant un valor conservador, 

estan calibrats a 1 s, tal i com marca la companyia subministradora i aplicant els valors 

anteriorment trobats es té el següent resultat: 
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(C.10) 

(C.11) 

V 2198
1000

300·6
1·

1

5,78
·10

1000

·6
1··10

18,0npa
t

K
U  

 

Tensió de pas d’accés i contacte exterior admissible (Upaa): 

Aquesta és la màxima tensió de pas presentada entre l’exterior i l’interior del CT. La tensió de 

pas d’accés i contacte exterior admissible (Upaa) que presenta la instal·lació es determina 

mitjançant la següent expressió: 

 

1000

·3·3
1··10 S

npaa
t

K
U  

 

Considerant que la temporització dels aparells de protecció, agafant un valor conservador, 

estan calibrats a 1 s, tal i com marca la companyia subministradora, que la resistivitat del 

material amb que s’ha fet el CT (ρs), en aquest cas formigó, és de 3000 Ω·m i aplicant els 

valors anteriorment trobats es té el següent resultat: 

 

V 5,8556
1000

3000·3300·3
1·

1

5,78
·10

1000

·3·3
1··10

18,0

S

npaa
t

K
U  

 

C.8.6 TENSIÓNS DE PAS CALCULADES 

 

A continuació es calcularan les tensions de pas exterior i tensió de pas d’accés i contacte 

exterior reals que s’obtenen per la presa a terra i elèctrode seleccionats. 

 

Tensió de pas exterior (Up): 

La tensió de pas exterior (Up) que presenta la instal·lació es determina mitjançant la següent 

expressió: 

 

dpp IKU ··  

 

Considerant que la temporització dels aparells de protecció, agafant un valor conservador, 

estan calibrats a 1 s, tal i com marca la companyia subministradora i aplicant els valors 
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(C.12) 

anteriorment trobats es té el següent resultat: 

 

V 19,18606,452·300·0137,0·· dpp IKU  

 

Tensió de pas d’accés i contacte exterior admissible (Upac): 

La tensió de pas d’accés i contacte exterior (Upac) que presenta la instal·lació es determina 

mitjançant la següent expressió: 

 

dCpac IKU ··  

 

Considerant que la temporització dels aparells de protecció, agafant un valor conservador, 

estan calibrats a 1 s, tal i com marca la companyia subministradora i aplicant els valors 

anteriorment trobats es té el següent resultat: 

 

V 03,33136,452·300·0244,0·· dCpac IKU  

 

C.8.7 MESURES DE PROTECCIÓ ADDICIONALS 

 

A la solera del centre de transformació s’instal·larà una malla equipotencial, connectada a la 

presa de terra de protecció del centre com a mínim en dos punts. Aquesta malla la disposa 

l’edifici emprat PFU-5 d’Ormazabal. 

 

Totes les parts metàl·liques interiors del CT que s’hagin de connectar va terra es connectaran 

a aquest mallat. Les portes i reixes metàl·liques  que donen a l’exterior del CT, no tindran 

contacte elèctric  amb masses conductores susceptibles de quedar sotmeses a tensió degut a 

defectes o avaries en virtut de l’apartat 7.4 de la instrucció MIE-RAT-13. 

 

C.8.8 COMPROVACIÓ DE LA PRESA DE TERRA 

 

S’ha de comprovar que els valors reals calculats de les diferents tensions de pas i de defecte 

són inferiors als valors admissibles d’aquestes. En la següent taula es pot comprovar: 
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Concepte Valor calculat Condició Valor admissible 

Tensió de defecte (Ud) 8961,48 V < 10000 V 

Tensió de pas exterior (Up) 1860,19 V < 2198 V 

Tensió de pas d’accés i contacte (Upac) 3313,03 V < 8556,5 V 

Taula C.9 – Comprovació de resultats de la presa de terra 

 

C.9 CÀLCUL DE LA PRESA DE TERRA DE SERVEI 

 

En produir-se el pas de corrent procedent de la instal·lació de l’usuari per la presa de terra del 

neutre del transformador, l’elevació de tensió en aquesta no ha de sobrepassar els 24 V. Per 

garantir aquest valor, per normativa, la resistència màxima del terra de servei ha de ser de 

37 Ω. Aquest valor és degut a que si s’aplica l’equació C.8 sabent que la intensitat màxima de 

defecte a terra d’una instal·lació interior és de 650 mA i que la tensió com s’ha dit ha de ser 

inferior a 24 V és té: 

dd IRtU ·     65,0·24 Rt      37   9,36
65,0

24
Rt  

 

Sabent que la resistència màxima és de 37 Ω, mitjançant l’equació C.6 es pot trobar el valor 

màxim del paràmetre Kr de l’elèctrode: 

 

·KrRt     ·37 Kr     123,0
300

3737
Kr  

 

Amb aquest valor de Kr es pot seleccionar l’elèctrode pel terra de servei. L’elèctrode escollit 

per al terra de servei, han estat piques de 14 mm de diàmetre en filera unides mitjançant un 

conductor de coure de 50 mm
2
. La configuració escollida ha estat la 5/62 que vol dir 6 piques 

de 2 m disposades en filera enterrades a una profunditat de 0,5 m. Segons la normativa, cada 

pica està separada de la següent una distància de 3 m. 

 

Les característiques de l’elèctrode són: 
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(C.13) 

Configuració seleccionada 5/42 

Geometria del sistema Piques alineades 

Distància entre piques 3 m  

Profunditat d’enterrament de l’elèctrode 0,5 m 

Nombre de piques 6 

Longitud de les piques 2 m 

Diàmetre i material 14 mm / coure 

Paràmetres característics 

de l’elèctrode 

Kr 0,073 

Kp 0,012 

Taula C.9 – Característiques de l’elèctrode del terra de servei 

 

 

Si ara es calcula la resistència mitjançant l’equació C.6 es té: 

 

 9,21300·073,0·KrRt  

 

Com es pot comprovar aquest valor és inferior al del màxim admissible. 

 

C.10 DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE TERRES 

 

Pe garantir que el sistema de terres de protecció no transfereixi tensions al sistema de terres de 

servei, evitant així que afectin als usuaris, s’ha d’establir una separació entre els elèctrodes 

més pròxims de tots dos sistemes, sempre que la tensió de defecte superi els 1000 V. 

 

En aquest cas és imprescindible mantenir aquesta separació en ser la tensió de defecte de 

8961,5 V. La distància mínima de separació entre els dos sistemes de terres ve donada per 

l’expressió: 

 

·2000

· dI
D  

 

Considerant els valors calculats en l’anterior apartat, es té que la distància mínima entre tots 



Instal·lacions d’una nau industrial tèxtil                                                                                 87 

 

dos sistemes de terres és de: 

 

m 61,21
·2000

6,452·300

·2000

· dI
D  

 

C.11 CÀLCUL DE LA IL·LUMINACIÓ DEL CT 

 

Per tal de determinar la il·luminació necessària per al CT, s’ha seguit el procediment descrit al 

capítol 1 i a l’annex A corresponent a la il·luminació de la nau. En concret s’ha calculat igual 

que s’ha fet amb la zona d’oficines. A continuació es mostra el procediment. 

 

C.11.1 ELECCIÓ DE LA LLUMINÀRIA 

 

A l’hora d’escollir la lluminària més adient, a part de verificar que es complissin els criteris 

tècnics demanats, també s’ha tingut en compte els aspectes econòmics (el menor cost òptim 

possible) i també que la lluminària fos compatible amb els models de fluorescents més 

comuns del mercat. S’ha optat per les lluminàries de fluorescents i no per d’altres lluminàries 

de làmpades amb un rendiment lumínic superior (com ara d’halogenurs o de vapor de 

mercuri) per tal d’evitar enlluernaments que degut a la poca alçada (d’uns 2,55 metres) i les 

reduïdes dimensions del CT podien ocasionar aquestes altres làmpades. 

 

Així doncs, després de comparar-la amb altres models, la lluminària escollida per al CT ha 

estat la “402 – IXC – K” de la marca Indalux. 

 

Figura C.1 – Lluminària 402 – IXC – K d’Indalux 
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Les característiques tècniques de la lluminària es mostren a continuació: 

 

Característiques tècniques 

Lluminària 402 – IXC – K 

Material reflector Acer pintat de color blanc 

Codi IP IP 65 

Classe elèctrica Classe I 

Potència làmpades 2 x 36 W 

Tipus de làmpades Fluorescent TL (lineals) 

Tipus de casc G13 

Taula C.10 – Característiques tècniques de les lluminàries 402 – IXC – K d’Indalux 

 

C.11.2 ELECCIÓ DE LA LÀMPADA 

 

A l’hora d’escollir la làmpada més adient, a part de verificar que es complissin els criteris 

tècnics demanats, també s’ha tingut en compte els aspectes econòmics (el menor cost òptim 

possible), que la làmpada fos un model compatible amb la lluminària i també que la potència 

de la il·luminació del CT fos el més baixa possible per tal de minimitzar el consum elèctric 

durant l’explotació de la nau. 

 

Així doncs, després de comparar amb altres models i altres tipus de fluorescents (TL5,  TLM, 

TLS, etc.), la làmpada escollida per l’interior del CT ha estat els fluorescents TLD, el 

“MASTER TL-D Super 80 36W/865. 

 

Figura C.2 – Fluorescent MASTER TL-D Super 80 36W/865 de Philips 
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Les característiques tècniques es mostren a continuació: 

 

Característiques tècniques 

Potència 36 W 

IRC > 80 (Molt Bo) 

Temperatura del color 6500 K 

Designació del color Llum dia 

Flux lluminós 3250 lm 

Eficiència lluminosa 90 lm/W 

Vida útil 12.000 h 

Classe energètica A 

Tipus de casc G13 

Taula C.11 – Característiques tècniques del fluorescent MASTER TL-D Super 80 18W/865 i del fluorescent 

MASTER TL-D Super 80 36W/865 de Philips 

 

 

C.11.3 DADES D’ENTRADA 

 

Les dades generals del CT són: 

 

 

Dades d’entrada general 

Alçada de col·locació de les lluminàries (h’) 2,55 m 

Alçada del pla de treball (ht) 0,85 m 

Factor de manteniment (fm) 0,8 (Net) 

Taula C.12 – Dades d’entrada generals del CT 

 

Per altra banda, les dades referents al dimensionament són: 

 

 

 

 

 



90                                                                                                                                      Annex  

 

Dades d’entrada de la sala 

Sala Fluorescent 

Flux 

lluminós 

làmpada (ΦL) 

Ample (a) Llarg (b) 

Nivell 

d’il·luminància 

mitjana (Em) 

CT 2 x 36 W 2 x 3250 lm 2,2 m 5,9 m 1000 lux 

Taula C.13 – Dades d’entrada del CT 

 

 

C.11.4 CÀLCULS 

 

Amb les dades obtingudes i aplicant l’equació A.7 sense el factor de manteniment que apareix 

en l’annex A, s’obté el flux lluminós necessari per il·luminar la nau. Per altra banda, aplicant 

l’equació A.8 que surt en el mateix annex, s’obté el nombre de lluminàries. Els resultats per al 

CT són: 

 

Flux lluminós i nombre de lluminàries 

Sala Flux lluminós necessari (ΦT) Nombre de lluminàries (N) 

CT 16225 lm 3 

Taula C.14 – Flux lluminós i nombre de lluminàries del CT 

 

 

C.11.5 EMPLAÇAMENT DE LES LLUMINÀRIES 

 

Per saber la distribució de lluminàries a l’ample i al llarg s’utilitzen les equacions A.9 i A.10 

de l’annex A amb els següents resultats: 

 

Distribució de lluminàries 

Sala 
  Lluminàries ample 

(Nample) 

Lluminàries llarg 

(Nllarg) 
Total lluminàries 

CT 1 3 3 

Taula C.15 – Nombre de lluminàries a l’ample i al llarg 
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El nombre total de lluminàries calculat (N) i el producte de lluminàries a l’ample per les 

lluminàries al llarg en alguns casos difereixen en un, ja que per poder-se distribuir de forma 

homogènia, han de ser el producte dels dos nombres i el nombre N a vegades no ho és. 

S’agafa com a nombre total de lluminàries al producte de (Nample) x (Nllarg). 

Com que el fabricant no diu el contrari, la distància de separació màxima entre dues 

lluminàries, degut a que l’alçada entre el pla de treball i la lluminària és d’uns 1,7 metres i per 

tant és extensiva, es calcula segons l’expressió de la taula A.3 amb el resultat: 

72,2)85,055,2·(6,1·6,1max he  m 

 

Com que degut a l’alçada del transformador a sobre seu no s’hi poden col·locar lluminàries, 

s’ha decidit fer el càlcul com si es tinguessin 4 lluminàries al llarg, trobar la distància de 

separació entre elles, i desprès col·locar-ne només tres, començant a fer la repartició pel costat 

del CT en que no hi ha el transformador. D’aquesta manera, no hi haurà cap lluminària sobre 

el transformador. 

 

Sabent que les distàncies no poden superar la separació màxima i també sabent el nombre de 

lluminàries a l’ample i al llarg, utilitzant les equacions A.11 i A.12 s’obté les distàncies a 

l’ample i al llarg: 

 

Distàncies entre lluminàries 

Sala Distància ample (dample) Distància llarg (dllarg) 

CT 2,2 m 1,48 m 

Taula C.16 – Distàncies entre lluminàries 

 

Aquestes distàncies són correctes ja que no sobrepassen la distància de separació màxima 
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C.11.6 COMPROVACIÓ DE RESULTATS 

 

Per tal de donar per vàlids els resultats, els paràmetres de les lluminàries han de complir 

l’expressió A.13, sense factor de manteniment: 

 

Comprovació de resultats 

Sala Il·luminància (E)  
Il·luminància 

desitjada (Edesitjada) 

CT 1201,85 lux > 1000 lux 

Taula C.17 – Comprovació de resultats 

 

Com que es compleix la condició es poden donar per vàlids els resultats. 

 

C.11.7 RESULTATS FINALS 

 

Així, el CT té una potència d’enllumenat de 288 W distribuïda en quatre punts de llum. 

L’especificació del CT és: 

 

Punts de llum del CT 

Sala Fluorescent Dist. ample Dist. llarg Punts de llum 
Potència 

total 

CT 2 x 36 W 2,2 m 1,48 m 4 216 W 

Taula C.18 – Resultats de la il·luminació del CT 
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(D.1) 

ANNEX D: CÀLCULS INSTAL·LACIÓ 

CONTRA INCENDIS 

 

En aquest apartat es desenvoluparan els mètodes de càlcul, expressions, hipòtesis, 

explicacions complementàries i tot el que es troba relacionat amb el dimensionament de la 

instal·lació contra incendis de la nau industrial, completant el capítol quatre de la memòria 

tècnica. 

 

D.1 CÀRREGA DE FOC I DEL NIVELL DE RISC   

       INTRÍNSEC 

 

El nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea es pot avaluar en funció dels materials 

combustibles utilitzats, calculant la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida de la 

següent forma: 

Ra
A

CqG

Qs i

iii

·

··

 

On: 

- Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi 

en MJ/m
2
 o Mcal/m

2
.
 

- Gi és la massa, en kg, de cada un dels combustibles que existeixen al sector o àrea 

d’incendi (inclosos els materials constructius combustibles). 

- qi és el poder calorífic, en MJ/kg o Mcal/kg, de cadascun dels combustibles que 

existeixen al sector d’incendi. 

- Ci és un coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 

combustibilitat) de cadascun dels combustibles que existeixen al sector d’incendi. 

- Ra és un coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) 

inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa al sector d’incendi, producció, 

muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge, etc. 

- A és la superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea 

d’incendi, en m
2
. 
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(D.2) 

(D.3) 

(D.4) 

Com a alternativa a la fórmula D.1, es pot calcular també la densitat de càrrega de foc del 

sector d’incendi en funció de les activitats que s’hi duguin a terme aplicant les següents 

fórmules: 

- Per a activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol activitat que no 

sigui d’emmagatzematge: 

 

Ra
A

CSq

Qs i

iisi

·

··

 

 

- Per a activitats d’emmagatzematge: 

 

Ra
A

Chsq

Qs i

iiivi

·

···

 

On: 

- qsi és la densitat de càrrega de foc de cada zona amb un procés diferent segons els 

diferents processos que es realitzin al sector d’incendi en MJ/m
2
 o Mcal/m

2
. 

- Si és la superfície de cada zona amb un procés diferent i densitat de càrrega de foc, qsi, 

diferent en m
2
.
 

- qvi és la càrrega de foc aportada per cada m
3
 de cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzematge existent en el sector d’incendi en MJ/m
3
 o Mcal/m

3
.
 

- hi és  l’alçada d’emmagatzematge de cadascun dels combustibles en m.
 

- si  és la superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzematge existent en el sector d’incendi en m
2
.
 

 

En el cas que en un mateix sector coexisteixin zones d’emmagatzematge amb zones de 

producció, per a calcular la densitat de càrrega de foc del sector d’incendi, es pot aplicar la 

fórmula D.1 o una combinació de les fórmules D.2 i D.3 que es mostra a continuació: 

Ra
A

ChsqCSq

Qs
j

jjjvj

i

iisi

·

·····
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(D.5) 

Per últim, també es pot calcular el nivell de risc intrínsec d’un edifici en general o un conjunt 

de sectors i àrees d’incendi d’un establiment industrial mitjançant la següent expressió, que 

calcula la densitat de càrrega de foc d’un edifici industrial:  

i

i

i

isi

A

AQ

Qe

·

 

On: 

- Qe és la densitat de càrrega de foc, corregida i ponderada, de l’edifici industrial en 

MJ/m
2
 o Mcal/m

2
. 

- Qsi és la densitat de càrrega de foc de cadascun dels sectors o àrees d’incendi que 

formen l’edifici industrial en MJ/m
2
 o Mcal/m

2
. 

- Ai és la superfície construïda de cadascun dels sectors o àrees d’incendi que formen 

l’edifici industrial en m
2
. 

 

En aquest cas s’ha utilitzat la fórmula D.4 per calcular la densitat de càrrega de foc de la nau 

industrial. S’ha utilitzat aquesta equació i no les altres ja que a l’establiment s’hi 

desenvolupen les activitats de fabricació, emmagatzematge de teixits i d’oficina tècnica. A les 

següents taules es poden veure les característiques de les activitats, obtingudes gràcies a la 

taula 1.2 del RSCIEI. 

 

Activitat de 

producció 

Fabricació i venta 

Qs (MJ/m
2
) Ra 

Teixits (fabricació) 300 1,5 

Oficina tècnica 600 1 

Taula D.1 – Característiques de la zona de treball i d’oficines 

 

 

Activitat 

d’emmagatzematge 

Emmagatzematge 

Qs (MJ/m
3
) Ra 

Magatzem de teixits 1000 2 

Taula D.2 – Característiques de la zona de magatzems 

 



96                                                                                                                                      Annex  

 

A partir d’aquests valors i utilitzant l’equació D.4, s’obté el següent resultat: 

 

2m

MJ
 79,2522

1847

641·3·1·1001·150·6001·1056·300
·

·····

Ra
A

ChsqCSq

Qs
j

jjjvj

i

iisi

 

 

Calculada la densitat de càrrega de foc de la nau industrial i observant la taula D.3, que es pot 

trobar a l’annex I del RSCIEI, es pot determinar que per una densitat de càrrega de foc de 

2522,79 MJ/m
2
 s’entra dins de la categoria de “nivell de risc intrínsec mig 5”. 

 

 

NIVELL DE RISC 

INTRÍNSEC 

densitat de càrrega de foc ponderada i corregida 

MJ/m
2
 Mcal/m

2
 

BAIX 
1 Qs < 100 Qs < 425 

2 100 < Qs < 200 425 < Qs < 850 

MIG 

3 200 < Qs < 300 850 < Qs < 1275 

4 300 < Qs < 400 1275 < Qs < 1700 

5 400 < Qs < 800 1700 < Qs < 3400 

ALT 

6 800 < Qs < 1600 3400 < Qs < 6800 

7 1600 < Qs < 3200 6800 < Qs < 13600 

8 3200 < Qs 13600 < Qs 

Taula D.3 – Màxima superfície admissible per a cada sector 

 

 

D.2 MATERIALS CONSTRUCTIUS 

 

El comportament davant del foc d’un material ve determinat per les característiques i qualitats 

d’aquest, coneixent-se com a reacció al foc. És de gran importància la seva elecció, ja que 

segons les característiques d’aquests en dependrà la iniciació de l’incendi i la seva 

propagació. En aquest apartat s’estableixen els requisits que s’han de complir en quant a 

reacció al foc, productes de revestiment, productes inclosos en parets i tancaments i altres 

productes com els situats a l’interior de falsos sostres o sòls elevats, els utilitzats per aïllament 
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tèrmic i per acondicionament acústic, etc. 

 

S’aplicarà el Reial Decret 312/2005 del 18 de març  pel qual s’aprova la classificació dels 

productes de construcció i dels elements constructius que figuren als annexos I, II i III 

d’aquest decret en funció de les pròpies característiques de reacció i de resistència davant del 

foc. 

 

Productes de revestiments  

Els productes utilitzats com a revestiment o acabat superficial hauran de ser: 

En sòls: CFL-s1 (M2) o més favorable 

   En parets i sostres: C-s3 d0 (M2) o més favorable 

 

Productes inclosos en parets i tancaments 

La capa i el seu revestiment seran, com a mínim EI 30 (RF-30). Aquesta obligació no serà de 

compliment quan es tracti de productes utilitzats en sectors industrials classificats segons 

l’annex I com a risc intrínsec baix, ubicats en edificis del tipus B o C pels quals serà suficient 

la classificació Ds3 d0 (M3) o més favorable. 

 

Altres productes 

Els productes situats a l’interior de falsos sostres o sòls elevats, tant els utilitzats com a 

aïllament tèrmic i condicionament acústic com els que constitueixin o revesteixin conductes 

d’aire condicionat o de ventilació, hauran de ser de classe B-s3 d0 (M1) o més favorable. 

Únicament els cables situats a l’interior de falsos sostres o sòls elevats seran no propagadors 

d’incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda, tal i com s’indica al capítol 3 de la 

instal·lació elèctrica de la nau industrial. La resta de cables, seguirà amb la reglamentació 

específica que en sigui d’aplicació. Per retardar la propagació del foc al llarg dels cables, es 

poden utilitzar revestiments com la resina o altres pintures intumescents aplicades sobre els 

cables. 

 

Els productes de construcció ceràmics i metàl·lics, així com els coberts de vidre, morters, 

formigons o guixos, es consideraran com a classe A1 (M0). 
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D.3 ESTABILITAT ENFRONT DEL FOC 

 

L’estabilitat davant del foc, exigible als elements constructius portants en els sectors d’incendi 

d’un establiment industrial, pot determinar-se mitjançant l’adopció de valors que s’estableixen 

a l’annex II del RSCIEI.  

 

L’estabilitat enfront del foc dels elements estructurals amb funció portant i escales que siguin 

de recorregut d’evacuació no tindran mai un valor inferior al què s’indica a la taula D.4. 

 

Nivell de 

risc 

intrínsec 

TIPUS A  TIPUS B TIPUS C 

Soterrani 
Planta 

sobre rasant 
Soterrani 

Planta 

sobre rasant 
Soterrani 

Planta 

sobre rasant 

BAIX 
R 120 

(EF – 120) 

R 90 

(EF – 90) 

R 90 

(EF – 90) 

R 60 

(EF – 60) 

R 60 

(EF – 60) 

R 30 

(EF – 30) 

MIG 
NO 

ADMÈS 

R 120 

(EF – 120) 

R 120 

(EF – 120) 

R 90 

(EF – 90) 

R 90 

(EF – 90) 

R 60 

(EF – 60) 

ALT 
NO 

ADMÈS 

NO 

ADMÈS 

R 180 

(EF – 180) 

R 120 

(EF – 120) 

R 120 

(EF –120) 

R 90 

(EF – 90) 

Taula D.4 – Estabilitat al foc dels elements estructurals portants 

 

 

Per tant, tenint en compte que la nau industrial és de configuració tipus C i el seu nivell de 

risc intrínsec és mig, els elements constructius portants tindran una estabilitat al foc igual a 

R60. 

 

Per a l’estructura principal de cobertes lleugeres i suports en plantes sobre rasant, no previstes 

per a ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, sempre que es justifiqui que la seva fallada 

no pugui ocasionar danys greus a l’edifici o establiments pròxims, ni comprometin 

l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la sectorització d’incendis implantada i, a més, si el risc 

intrínsec és alt o mig es disposi d’un sistema d’extracció de fums, es podran adoptar els valors 

de la taula D.5. 
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(D.6) 

(D.7) 

(D.8) 

(D.9) 

Nivell de risc intrínsec 
TIPUS B TIPUS C 

Sobre rasant Sobre rasant 

BAIX R 15 (EF – 15) NO S’EXIGEIX 

MIG R 30 (EF – 30) R 15 (EF – 15) 

ALT R 60 (EF – 60) R 30 (EF – 30) 

Taula D.5 – Estabilitat al foc per a cobertes lleugeres 

 

La coberta de la nau industrial es pot considerar lleugera ja que el pes propi d’aquesta no 

supera els 100 kg/m
2
 que marca el reglament. Segons la taula D.5 la resistència que tindran 

aquests elements serà de R15 en ser un edifici construït sobre rasant i de configuració C. 

 

D.4 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 

 

Per a l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació en establiments industrials, s’ha 

calculat l’ocupació de la nau industrial a través de les fórmules presents a l’annex II del 

RSCIEI, que recull les següents expressions: 

 

pP ·1,1   per p< 100 

)100·(05,1110 pP  per 100 < p < 200 

)200·(03,1215 pP  per 200 < p < 500 

)500·(01,1524 pP            per p > 500   

 

On p representa el nombre de persones que ocupa el sector d’incendi. Els valors obtinguts de 

P s’han d’arrodonir a l’enter immediatament superior. 

 

El nombre màxim de treballadors que es poden trobar en la nau, coincideix amb el canvi de 

torn entre el matí i la tarda. En aquest moment hi ha un total d’12 persones: 

- 8 treballadors en la zona de producció (dos torns de quatre persones). 

- 1 encarregat de manteniment 

- 2 administratius (el del torn de matí i el del torn de tarda) 

- director de la fàbrica 
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Per tant, com que el nombre de persones que ocupen la nau és inferior a 100, s’ha d’utilitzar 

l’equació D.6. Si es fa s’obté el següent resultat: 

2,1312·1,1·1,1 pP   14 

Per tant l’ocupació de la nau industrial a considerar en el càlcul serà de 14 persones. 

 

D.5 EVACUACIÓ 

 

Per tal d’entendre l’apartat 4.6 de la memòria corresponent als sistemes d’evacuació de la nau 

industrial, s’han de tenir presents les següents definicions: 

 

Origen de l’evacuació 

És tot punt ocupable de l’establiment en que la densitat d’ocupació no excedeixi d’1 persona 

per cada 10 m
2
 i la superfície total no excedeixi de 50 m

2
. Els punts ocupables de tots els 

locals de riscos especials i de les zones d’ocupació nul·la la superfície de la qual excedeixi de 

50 m
2
, es considerarà origen d’evacuació i s’hauran de complir els límits que s’estableixin per 

a la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a les sortides. 

 

Recorregut d’evacuació 

És el recorregut que condueix des d’un origen d’evacuació fins una sortida de planta, situada 

a la mateixa planta considerada o en una altre, o fins una sortida de l’edifici. La longitud per 

passadissos, escales o rampes es mesurarà sobre l’eix dels mateixos.  

 

Recorreguts d’evacuació alternatius 

Quan dos recorreguts, en el mateix origen, formen un angle major que 45º o estan separats per 

elements constructius EI30 i impedeixin que ambdós recorreguts puguin quedar bloquejats pel 

fum. 

 

Espai exterior segur 

És aquell espai que pot donar per finalitzada l’evacuació dels ocupants de l’edifici. 

 

Sortida de planta 

Sortida que pot estar a la planta considerada o en una planta diferent. 
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Sortida d’edifici 

Porta o forat de sortida a un espai exterior segur. 

 

Altura d’evacuació 

Màxima diferència de cotes entre l’origen d’evacuació i la sortida de l’edifici que 

correspongui. 
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Instal·lacions d’una nau industrial tèxtil                                                                                 103 

 

ANNEX E: IMPACTE AMBIENTAL 

 

S’entén per impacte ambiental l’efecte que produeix una determinada acció humana sobre el 

medi ambient en els seus diferents aspectes. En aquest apartat es detallaran les accions sobre 

el medi derivades de l’activitat desenvolupada per la indústria i es mostraran les actuacions a 

dur a terme per tal de limitar o eliminar els seus possibles efectes nocius sobre el medi 

ambient. 

 

E.1 MEDI POTENCIALMENT AFECTAT 

 

El medi potencialment afectat per l’activitat únicament pot ser l’ambient proper al local 

ocupat, dins del mateix polígon industrial ja que no es desenvolupen activitats que afectin 

gaire a l’exterior. Els locals que podrien estar més afectats són els edificis industrials situats 

als costats de la nau. 

 

E.2 EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

 

Segons les característiques dels diferents productes que utilitza la industria en el seu procés 

productiu es desprèn que la nau no té cap focus d’emissió de gasos a l’atmosfera. Per tant, no 

s’haurà de realitzar cap actuació en aquest aspecte. 

 

Per altra banda cal dir que degut a l’activitat de confecció tèxtil dut a terme per la fàbrica, hi 

poden haver petites partícules tèxtils en l’aire de dins de la nau. Per tant, a la part de 

producció de la nau hi ha instal·lats set ventiladors que garanteixen la renovació de l’aire en 

aquesta zona de la nau, igualment que els exutoris de la instal·lació contra incendis que també 

es poden obrir manualment amb el propòsit de ventilar. Les partícules expulsades fora de la 

nau, en ser en molt baixa concentració, no afecten el medi exterior. 
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E.3 GESTIÓ D’AIGÜES 

 

El subministrament d’aigua de la indústria es realitzarà a través de la xarxa pública de 

Collbató. El  consum d’aigua diari és exclusivament destinat a aigües sanitàries ja que el 

procés productiu no requereix d’aigua per ser desenvolupat. S’ha assignat un consum diari per 

persona de 50 l. Tenint en compte que a la nau hi ha un total de 16 treballadors i que es 

treballa una mitjana de 220 dies l’any, es té que el consum d’aigua anual és de 176 m
3
. 

 

Com que el consum d’aigua és inferior a 1000 m
3
 anuals, la indústria no haurà de presentar la 

Declaració d’Ús i Contaminació d’Aigua (DUCA). 

 

E.3.1 ABOCAMENTS DE L’AIGUA 

 

El volum d’aigua abocada és de 284,16 m
3
 i es realitzarà l’abocament des d’un sol punt i 

directament a la xarxa de clavegueram públic de Collbató. Pel que fa a les aigües pluvials, 

aquestes tindran els seus baixants independents d’abocament. 

 

Les característiques de les aigües abocades són les pròpies als usos domèstics o sanitàries de 

les aigües. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), les característiques d’un abocament 

d’aigües sanitàries i domèstiques són: 

 

Paràmetre Valor 

Matèries en suspensió 330 mg/l 

Matèria orgànica 330 mg/l 

Sals solubles 15000 μS/l 

Matèries Inhibidores 1 Etox/m
3
 

Nitrogen 50 mg/l 

Fòsfor 10 mg/l 

Taula E.1 – Característiques abocament aigües sanitàries 
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E.4 GENERACIÓ DE RESIDUS 

 

Segons el CCAE (Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques) de l’activitat que 

desenvolupa l’empresa (17210 Fabricació de teixits de cotó i les seves mescles), la indústria 

ha d’estar inscrita al registre de productors de residus industrials tal i com indica el Decret 

93/1999 del 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus. Per tant cada any, segons 

aquest decret, haurà de presentar la Declaració anual de residus (DAR). 

 

Es realitzarà un registre dels residus sortints i s’etiquetaran convenientment. El seu 

emmagatzematge es realitzarà en un espai a l’interior de la nau i no hi haurà perill de 

vessament a la xarxa de clavegueram públic. Finalment tots els residus es gestionaran 

mitjançant un transportista i gestor autoritzats per l’Agència de Residus del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge. 

 

A la següent taula es mostraran la quantitat i tipus de residus generats segons la llista europea 

de residus (LER): 

Residu Codi Classificació Emmagatzematge 

Restes de fibres 040221 No especial Contenidor 

Restes de teixits 042022 No especial Contenidor 

Oli màquines 130308 Especial Contenidor PE 

Material elèctric 160214 No especial Contenidor 

Làmpades 200121 Especial Caixes cartró 

Paper i cartró 200101 No especial Contenidor 

Plàstics 200139 No especial Contenidor 

Tòner d’impressió  080318 No especial Caixa cartró 

Piles 160604 No especial Contenidor 

Residus banals 200301 No especial Contenidor 

Taula E.2 – Residus generats 

 

Mentre els residus no son retirats de l’empresa, es guarden emmagatzemats en un espai del 

magatzem de productes acabats, quedant a façana només els contenidors amb residus banals i 

orgànics, admissibles o domèstics, per la recollida del servei municipal. Tanmateix, a les 
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zones d’oficines i taller es guarden emmagatzemats els residus de fluorescents, làmpades, 

piles i tòners. El període màxim d’emmagatzematge serà de sis mesos. 

 

E.5 IMPACTE ACÚSTIC 

 

La indústria es troba ubicada en una zona classificada segons l’ordenança com a una zona de 

sensibilitat acústica baixa. Segons aquesta classificació, l’activitat desenvolupada no podrà 

superar els nivells sonors detallats a continuació: 

Tipus zona Zona Valors exteriors 

C 
Sensibilitat acústica 

baixa 

De 7 a 22 hores De 22 a 7 hores 

70 dB 60 dB 

Taula E.3 – Nivells acústics màxims 

 

L’activitat que desenvolupa la nau disposa de fonts de soroll en forma de màquines (telers) a 

l’interior de la nau. Malgrat això, no se sobrepassen els límits acústics (el més restrictiu de 

60 dB) ja que les màquines no fan tant de soroll i a més el formigó garanteix un aïllament 

acústic superior a 45 dB. Pel que fa al soroll exterior, la fàbrica només disposa dels equips de 

ventilació i de climatització que gairebé no fan soroll. 

 

En consideració del centre de transformació, el transformador estarà aïllant en oli dielèctric 

contribuint així a una disminució dels nivells de soroll. A més, el CT també està fabricat en 

formigó, cosa que li confereix un bon aïllament acústic. 

 

Per tal de reduir el soroll i vibracions de les màquines, aquestes estaran recolzades sobre 

suports de goma per tal de minimitzar-ho. 

 

Per tant , es pot confirmar que s’estarà per sota dels nivells acústics establerts per l’Ordenança 

Municipal Reguladora de sorolls i vibracions. No obstant, segons aquesta ordenança, s’haurà 

d’adjuntar un estudi d’impacte acústic a l’hora de sol·licitar la llicència  ambiental.  

 

 

 



Instal·lacions d’una nau industrial tèxtil                                                                                 107 

 

E.6 CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

 

La il·luminació interior utilitzada per la nau consisteix en fluorescents en les oficines i en 

llums d’halogenurs metàl·lics a gran alçada cosa que provoca el no enlluernament a l’interior 

de la fàbrica.  

 

Per altra banda, pel que fa a la il·luminació exterior,  la parcel·la està situada a prop d’una 

zona forestal. Degut aquest fet, i segons la Llei 6/2001,  de 31 de maig, que regula l’ordenació 

ambiental de la il·luminació per a la protecció del medi ambient de nit, la parcel·la està 

qualificada com a zona E3. 

 

Aquesta llei defineix les zones E3 com a àrees que el plantejament urbanístic les qualifica 

com a sòl urbà o urbanitzable. Tenen una major protecció que les zones E4 (àrees en sòl urbà 

d’ús intensiu) i una menor protecció que les zones E2 (sòl no urbanitzable fora d’un espai 

d’interès natural o de protecció especial). 

 

Degut a la qualificació de zona E3, la llei obliga a complir amb una sèrie de paràmetres 

depenent de l’activitat que s’hi desenvolupi (industrial, il·luminació de façanes o monuments, 

aparadors, rètols, projectors, etc.). En aquest cas (zona E3), els paràmetres més importants i 

que s’han de tenir en compte són: 

- Preferentment es faran servir làmpades de vapor de sodi 

- El flux de l’hemisferi superior de la lluminària serà com a màxim del 15% 

- El valor màxim permès d’enlluernament pertorbador és del 15% 

- La il·luminació residual o sobrant (intrusa) que envaeix un lloc que no li correspon ha 

de ser inferior a 5 lux en horari de nit. 

 

A l’hora de dissenyar la il·luminació de la nau s’ha tingut en compte tots aquests paràmetres 

tal i com es pot veure en el capítol 2 de la memòria i a l’annex A. 
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E.7 OLORS 

 

La activitat que desenvolupa la indústria no es preveu que desenvolupi cap tipus d’olor. No 

obstant això s’ha instal·lat un sistema de ventilació per a l’extracció i renovació de l’aire 

interior de la nau. 

 

E.8 IMPACTE VISUAL 

 

La nau en la qual es realitza aquest projecte està situada  a prop d’una massa forestal, però a 

l’interior d’un polígon industrial. Aquest fet fa que s’harmonitzi amb la resta d’indústries. 

 

Pel que fa al centre de transformació, l’acabat de les superfícies exteriors s’efectua amb 

pintura acrílica, de color blanc - crema i textura rugosa a les parets, i marró al perímetre de les 

cobertes, portes i reixes de ventilació per adequar-lo a l’estètica de l’emplaçament. 

 

Tant el CT com la nau industrial han estat dissenyades i pintades per tal que harmonitzin al 

màxim amb la resta d’edificacions del polígon i amb el medi que els envolta. 

 

E.9 RISC D’INCENDI 

 

Degut a que la nau industrial es troba pròxima a terrenys forestals, s’han de tenir en compte 

les següents condicions: 

- La ubicació de la indústria en terrenys pròxims a boscos origina un cert risc d’incendi 

en una doble direcció: perill per la indústria i perill que un foc produït a la nau pugui 

derivar a un incendi forestal. La zona edificada compliran amb les condicions 

d’aproximació a l’edifici descrites a l’apartat 5.4.2 del capítol 5 corresponent a la 

instal·lació contra incendis 

- Segons el reglament i tenint en compte que el nivell de risc intrínsec és mig, s’ha de 

mantenir una distància perimetral de 25 m d’amplada permanentment amb la massa 

forestal, mantenint-la lliure de vegetació baixa i arbustiva i les branques baixes dels 

arbres podades. 
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Tots aquest requisits s’han tingut en compte i s’han complert a l’hora de realitzar el projecte. 

 

E.10 CONSUM ELÈCTRIC 

 

Amb la finalitat d’evitar i minimitzar un consum elèctric desmesurat que penalitza tant 

ambientalment com econòmicament, s’han tingut una sèrie de consideracions a l’hora de 

dissenyar les instal·lacions. 

 

Quan s’ha escollit la lluminària i làmpada adequades per il·luminar cada dependència s’ha 

triat la configuració que, sent tècnicament i econòmicament viable, minimitzava més la 

potència consumida encara que la seva inversió inicial fos una mica més elevada. D’aquesta 

manera s’aconsegueixen dos objectius, per una banda, que a la llarga sigui econòmicament 

millor ja que es factura menys energia, i per l’altre s’aconsegueix reduir el consum elèctric. 

 

L’enllumenat de gran part de la nau, s’ha realitzat mitjançant làmpades d’halogenurs 

metàl·lics que presenten un molt bon rendiment des del punt de vista energètic – lumínic. Per 

altra banda, l’exterior s’il·lumina amb làmpades de vapor de sodi que també presenten un 

excel·lent rendiment. 

 

Per altra banda, la sectorització de l’enllumenat en diferents línies connectables i 

desconnectables, permet un estalvi d’energia elèctrica quan l’activitat de la nau està per sota 

de la normal. 

 

Per últim, s’ha instal·lat una bateria de condensadors per tal de minimitzar l’energia reactiva 

creada per les màquines. D’aquesta forma es contribueix a reduir la intensitat que circula per 

la xarxa i les pèrdues que ocasiona i, a l’hora, s’estalvia el complement econòmic que s’hauria 

de pagar a la companyia. 
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ANNEX F: PRESSUPOST 

 

En aquest annex es detallarà el pressupost que comporta l’execució del projecte. 

 

F.1 COST DE MATERIALS 

 

A continuació es detallarà el cost dels materials utilitzats en cada una de les quatre 

instal·lacions de la nau industrial: 

 

F.1.1 COST MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ DE BT 

 

INSTAL·LACIÓ DE BT 

Conductors Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Cable 1,5 mm
2
 de secció m 0,92 4554 4.189,68 

Cable 2,5 mm
2
 de secció m 1,12 1623 1.817,76 

Cable 4 mm
2
 de secció m 1,43 133 190,19 

Cable 6 mm
2
 de secció m 2,05 264 541,2 

Cable 25 mm
2
 de secció m 4,79 43 205,97 

Cable 50 mm
2
 de secció m 9,14 335 3.061,9 

Cable 95 mm
2
 de secció m 16,48 652 10.744,96 

Cable 120 mm
2
 de secció m 21,03 2 42,06 

Cable 240 mm
2
 de secció m 37,99 8 303,92 

Cable 200 mm
2
 de secció per a la LDI m 79,56 45 3580,2 

Cable 400 mm
2
 de secció per a la LDI m 95,67 180 17.220,6 

Barra electrificada 400 A m 125 75 9.375 

Barra electrificada 200 A m 75 18 1.350 

TOTAL COST CONDUCTORS 52623,44 

Quadres elèctrics Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Int. magnetotèrmic 10 A bipolar u 11,51 27 310,77 
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Int. magnetotèrmic 10 A tetrapolar u 80,38 12 964,56 

Int. magnetotèrmic 16 A bipolar u 11,8 3 35,4 

Int. magnetotèrmic 16 A tetrapolar u 81,87 4 327,48 

Int. magnetotèrmic 20 A bipolar u 12,14 1 12,14 

Int. magnetotèrmic 25 A bipolar u 12,33 1 12,33 

Int. magnetotèrmic 32 A tetrapolar u 91,02 1 91,02 

Int. magnetotèrmic 40 A tetrapolar u 105,33 1 105,33 

Int. diferencial 40 A bipolar 

sensibilitat 30 mA 
u 40,3 15 604,5 

Int. diferencial 40 A tertapolar 

sensibilitat 300 mA 
u 174,94 7 1.224,58 

Int. diferencial 40 A tetrapolar 

sensibilitat 300 mA selectiu 
u 171,36 1 171,36 

Int. Toroïdal 160 A tetrapolar u 807,2 1 807,2 

Int. Toroïdal 250 A tetrapolar u 1.449,25 3 4.347,75 

Int. Toroïdal 400 A tetrapolar u 2.156,3 1 2.156,3 

Int. Toroïdal 630 A tetrapolar u 2.425,2 1 2.425,2 

Interruptor – seccionador 20 A bipolar u 23,38 7 163,66 

Interruptor – seccionador 40 A bipolar u 26,84 1 26,84 

Temporitzador per il·luminació exterior u 135,81 1 135,81 

Mòdul quadre general u 3.000 1 3.000 

Mòdul subquadre oficines u 1.000 1 1.000 

TOTAL COST QUADRES 17.922,23 

Canalitzacions Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Canaleta 40 x 70 mm m 6,69 200 1.338 

Safata perforada Rejiban 70 x 400 mm m 27,25 400 10.900 

TOTAL COST CANALITZACIONS 12.238 

Altres materials i accessoris Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Bateria de condensadors u 3.300 1 3.300 

Caixa d’endolls u 300 4 1.200 
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Endolls monofàsics u 20 24 480 

Interruptors oficines u 13,75 18 247,5 

Presa de terra u 1.500 1 1.500 

Altres materials i dotació d’imprevistos    500 

TOTAL ALTRES MATERIALS I ACCESSORIS 7.227,5 

 

TOTAL MATERIALS INSTAL·LACIÓ BT 90.011,17 € 

Taula F.1 – Cost dels materials de la instal·lació de BT 

 

F.1.2 COST MATERIALS DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

 

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

Edifici i aparamenta AT Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Edifici PFU-5 u 10.200 1 10.200 

Cel·la entra sortida de línia CML-36 L2 u 6.500 2 13.000 

Cel·la de línia d’abonat CMIP-36 L2 u 3.000 1 3.000 

Cel·la de protecció CMP-V-36 L2 u 13.100 1 13.100 

Cel·la de mesura CMM-36 L2 u 6.300 1 6.300 

Transformador u 10.500 1 10.500 

Cable 150 mm
2
 Cu unió cel·les 4 – 5 m 23,06 3 69,18 

Cable 150 mm
2
 Al unió cel·la 5 - trafo m 7,97 15 119,55 

Equip de mesura u 7.500 1 7.500 

Quadre comptador u 500 1 500 

Presa de terra de protecció u 1.000 1 1.000 

Presa de terra de servei u 1.000 1 1.000 

TOTAL COST EDIFICI I APARAMENTA AT 66.288,73 

Aparamenta BT Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Quadre BT u 1.500 1 1.500 

Cable pont transformador 240 mm
2
 Cu m 38,54 40 1.541,6 

Cable 1,5 mm
2
 de secció m 0,92 24 22,08 
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Cable 2,5 mm
2
 de secció m 1,12 12 13,44 

Cable 10 mm
2
 de secció per a la LDI m 5,23 6 31,38 

Int. magnetotèrmic 20 A bipolar i 

poder de tall 25 kA 
u 42,97 1 42,97 

Int. magnetotèrmic 10 A bipolar u 11,51 2 23,02 

Int. magnetotèrmic 16 A bipolar u 11,8 1 11,8 

Int. diferencial 40 A bipolar 

sensibilitat 30 mA i poder de tall 11 kA 
u 190,63 1 190,63 

Mòdul quadre general u 800 1 800 

TOTAL COST APARAMENTA BT 4.176,92 

Serveis auxiliars Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Lluminària 402 – IXC – K u 92,75 3 278,25 

Fluorescent MASTER TL-D Super 80 

36W 
u 4,5 6 27 

Llum emergència u 115 1 115 

Extintor u 61,16 1 61,16 

Endolls monofàsics u 20 2 40 

Senyalització    250 

Altres materials i dotació d’imprevistos    1.000 

TOTAL SERVEIS AUXILIARS 1.771,41 

 

TOTAL MATERIALS CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 72.237,06 € 

Taula F.2 – Cost dels materials del centre de transformació 
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F.1.3 COST MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

 

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

Instal·lació contra incendis Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Extintors Pols 6 kg u 72 11 792 

Extintors CO2 6 kg u 140 2 280 

Detectors de fum u 24 36 864 

Exutoris u 1550 11 17.050 

BIE (Boca d’incendi equipada) u 270 6 1620 

Polsadors alarma u 20,5 9 184,5 

Sirena u 62,08 2 124,16 

Centraleta u 250 1 250 

Enllumenat d'emergència de gran 

superfície 
u 165 13 2.145 

Enllumenat d’emergència normal u 115 8 920 

Rotulació u 7,75 40 310 

Altres materials i dotació d’imprevistos    200 

 

TOTAL MATERIALS INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 24.739,66 € 

Taula F.3 – Cost dels materials de la instal·lació contra incendis 
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F.1.4 COST MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

 

INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

Instal·lació d’enllumenat Unitat 
Preu unitari 

(€) 

Nombre 

unitats 

Preu total 

(€)  

Lluminària Industry ISR – CVT 400 W u 347,75 24 8.346 

Lluminària Industry ISR – CVT 250 W u 327,75 24 7.866 

Lluminària 401 – IXC – K u 67,5 17 1.147,5 

Lluminària 201 – IXC – K u 57 25 1.425 

Lluminària IVA1 – VS  u 234,24 14 3.279,36 

Làmpada MASTER HPI Plus 

400W/767 BU E40 1SL 
u 62 24 1.488 

Làmpada MASTER HPI Plus 

250W/767 BU E40 1SL 
u 62 24 1.488 

Fluorescent MASTER TL-D Super 80 

36W/865  
u 4,5 17 76,5 

Fluorescent MASTER TL-D Super 80 

18W/865  
u 4 25 100 

Làmpada MASTER SON-T PIA Hg-

Free E40 1SL  
u 35,4 14 495,6 

Altres materials i dotació d’imprevistos u   500 

 

TOTAL MATERIALS INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 26.211,96 € 

Taula F.4 – Cost dels materials de la instal·lació d’enllumeneat 
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F.1.5 COST TOTAL DELS MATERIALS  

 

COST TOTAL DELS MATERIALS 

Concepte Preu (€) 

Total materials instal·lació BT 90.011,17 

Total materials centre de transformació 72.236,06 

Total materials instal·lació contra incendis 24.739,66 

Total materials instal·lació d’enllumenat 26.211,96 

 

TOTAL MATERIALS 213.199,85 € 

Taula F.5 – Cost total dels materials 

 

 

F.2 COST DE LEGALITZACIÓ I ENGINYERIA 

 

A continuació es detallarà el cost de la legalització i d’enginyeria de les diferents 

instal·lacions de la nau industrial. 

 

COST LEGALITZACIONS 

Concepte Preu (€) 

Legalització instal·lacions de BT i enginyeria associada 3.000 

Legalització instal·lació AT i enginyeria associada 3.000 

Llicència municipal, certificació contra incendis i taxes 5.000 

 

TOTAL LEGALITZACIONS 11.000 € 

Taula F.6 – Cost de les legalitzacions 
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F.3 COST TOTAL DEL PROJECTE 

 

A continuació es detallarà el cost total del projecte. 

 

 

COST TOTAL DEL PROJECTE 

Concepte Preu (€) 

Materials 213.199,85 

Mà d’obra (15 % dels materials) 31.979,98 

Ajudes de paleta 5.000 

Seguretat i prevenció de riscos 3.000 

Legalitzacions i enginyeria 11.000 

 

TOTAL PROJECTE 264.179,83 € 

Taula F.7 – Cost total del projecte 

 

 

El cost total d’implantar aquest projecte és de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL 

DOS-CENTS SETANTA-NOU AMB VUITANTA-TRES euros. 

 

 

 


