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RESUM  

L‟objectiu principal del present projecte és definir les característiques generals 

per al disseny de les instal·lacions bàsiques d‟una nau industrial situada a 

Mataró, destinada a l‟enquadernació i emmagatzematge de llibres i revistes.  

S‟han considerat instal·lacions bàsiques pel bon funcionament de l‟activitat la 

instal·lació elèctrica, la il·luminació, la instal·lació de protecció contra incendis, la 

ventilació de la nau, i la instal·lació solar tèrmica per la producció d‟aigua calenta 

sanitària. 

 

RESUMEN  

El objetivo principal del presente proyecto es definir las características generales 

para el diseño de las instalaciones básicas de una nave industrial situada en 

Mataró, destinada a la encuadernación y almacenamiento de libros y revistas. 

Se han considerado instalaciones básicas para el buen funcionamiento de la 

actividad la instalación eléctrica, la iluminación, la instalación contra incendios, la 

ventilación de la nave, y la instalación de solar térmica para la producción de 

agua caliente sanitaria. 

 

ABSTRACT 

The principal aim of this project is to define generals conditions for the design of 

the basic installations of an industrial plant located in Mataró, dedicated to bind 

and store books and magazines. 

The electrical installation, the lighting, fire protection installation, ventilation of 

the industrial plant, and the solar thermal installation for production sanitary hot 

water, has been considered basic installations for the great functioning of the 

activity. 
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CAPÍTOL 1:  

INTRODUCCIÓ 

 

 

 

En aquest apartat es pretén fer una breu introducció al que serà la nau industrial 

objecte del treball. Per fer-ho, es situarà la nau en qüestió, es detallaran les 

característiques bàsiques del local i es mencionarà l‟abast total del projecte, 

seguint les especificacions bàsiques i la normativa aplicada. 

 

1.1. Objecte 
 

L‟ objecte principal del projecte és el disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica, 

il·luminació, instal·lació contra incendis, ventilació i instal·lació de plaques solars 

d‟una nau industrial dedicada a l‟enquadernació de llibres, la seva configuració 

segons les necessitats de la indústria, per poder realitzar el projecte segons la 

normativa establerta per la companyia subministradora i la reglamentació i 

disposicions oficials i particulars que convinguin per aquesta. 

La nau industrial en qüestió es troba situada al polígon industrial Mataró Sud, a 

Mataró, comarca del Maresme. La nau consta de tres plantes. A la planta baixa 

és on s‟hi realitzarà la producció i emmagatzematge i, la primera i segona planta, 

s‟hi desenvoluparà tota activitat administrativa i reunions als despatxos 

corresponents. 

 

 

1.2. Justificació 

 

La realització d‟aquest projecte rau en el fet de la evident demanda de llibres i 

revistes a nivell estatal com continental.       

Aquesta fabricació es realitzarà mitjançant la preparació dels materials 

necessaris, la impressió, el tall, i l‟acabat posterior, amb el corresponent control 

dels llibres o revistes elaborats abans de ser emmagatzemats o entregats al 

client.  
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Així doncs, es realitzaran les instal·lacions necessàries descrites a l‟apartat 

anterior per a la producció i fabricació, regulant la seguretat i fent que les 

condicions dels treballadors siguin les més òptimes. 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió per l‟enllumenat i per la força motriu, per 

l‟alimentació de les màquines i altres receptors elèctrics es farà seguint la 

normativa i tenint en compte les proteccions contra circuits, sobrecàrregues i 

altres adversitats, de forma que els treballadors puguin treballar de la manera 

més tranquil·la i còmode. La il·luminació permetrà que les zones de treball, 

càrrega i descàrrega, oficines i altres punts de la nau estiguin previstos de 

suficient llum com per desenvolupar les seves funcions d‟una manera adequada. 

La instal·lació de ventilació permetrà que hi hagi una renovació continua de l‟aire 

dins de la nau, i per tant, que aquest sigui de millor qualitat. 

També es realitzarà la instal·lació de plaques solars a la coberta de la nau per 

aprofitar la radiació solar per escalfar l‟aigua sanitària, a fi de reduir costos i 

elevar la producció energètica. 

 

 

1.3. Abast 

 

L‟àmbit d‟aplicació del projecte es centrarà en el càlcul de totes les instal·lacions 

elèctriques, la il·luminació, la instal·lació contra incendis, la instal·lació de 

ventilació i la instal·lació de plaques solars tèrmiques per al consum d‟aigua 

calenta sanitària de la nau industrial, tant de la zona de treball com de la 

d‟oficines, tenint en consideració la normativa vigent en benefici de la seguretat 

de les persones que treballen en les instal·lacions.  

Els diferents dissenys que es realitzaran en el projecte seran els següents: 

 

 Estudi i càlcul de la instal·lació elèctrica. 

 Estudi i càlcul de la il·luminació. 

 Estudi i càlcul de la instal·lació contra incendis.  

 Estudi i càlcul de la ventilació. 

 Estudi i càlcul de la instal·lació de plaques solars. 

 

D‟aquesta manera queden definits els punts més destacats a tractar en l‟aplicació 

del projecte. 
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1.4. Antecedents 
 

Originàriament, la nau estava ocupada per una industria destinada al sector 

tèxtil, per tant, es contempla transformador elèctric. 

Actualment, esta finalitzada la segona fase aprovada per l‟ajuntament de Mataró 

al 2003, el Pla de Construcció del Polígon Mataró Sud (PCP Mataró Sud), amb el 

que s‟han millorat les vies d‟accés, les infraestructures, enllumenat públic i 

evidentment les naus destinades a l‟ús individual. 

 

 

1.5. Emplaçament 

 
Es tracta d‟una nau de nova construcció destinada a la industria d‟arts gràfiques, 

ubicada a la població de Mataró.  

Mataró és una població de la comarca del Maresme, província de Barcelona, té 

una superfície de 22,53 km2 i es troba a 29 metres sobre el nivell del mar. 

L‟emplaçament de la indústria està situat dins del polígon industrial Mataró Sud.  

L‟accés a la nau industrial es realitzarà mitjançant vehicle o caminant per la 

entrada principal situada al carrer de Serra i Moret número 2, aquesta via es 

d‟un únic sentit a la circulació, amb carril de 6 metres d‟ample.  

 

 

1.6. Principals vies d‟accés 
 

Des de Barcelona s‟arriba per : Autopista C-31 sortida 4, Mataró Sud. 

Des de Girona s‟arriba per: Autopista C-31 sortida 21, Mataró Oest. 

 

1.7. Descripció del local  
 

L‟edifici és una nau industrial, aïllada i separada d‟altres naus tres metres, i 

situada dins d‟un polígon industrial abans referenciat. 

L‟edifici consta de tres plantes: 

Planta baixa: Construïda a nivell del terra serà la planta destinada a la producció 

i emmagatzematge, tant del material procedent dels proveïdors de com del 

material fabricat per l‟empresa 
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Planta primera i planta segona: Construïda sobre la planta baixa mitjançant 

bigues de formigó, seran les plantes destinades a les oficines, sales de reunió i 

recepció de clients.  

La superfície de la que es disposa la nau és la següent: 

 Superfície ocupada: 1750 m2 

 Superfície planta baixa, zona de treball i magatzem: 1500 m2 

 Superfície planta primera, zona d‟oficines i despatxos: 125 m2 

 Superfície planta segona sala de reunions i despatxos: 125 m2 

 

A continuació es mostren una relació de les àrees de les diferents zones de 

l‟edifici: 

 

PLANTA ZONA AREA (m2) 

Baixa Producció - Enquadernació 1035 

Baixa Magatzem 340 

Baixa Vesturi 1 19 

Baixa Vestuari 2 13 

Baixa Sala de Descans 43 

Baixa Lavabo homes 11 

Baixa Lavabo dones 11 

Baixa Hall entrada 25 

Primera Despatx Direcció 37,7 

Primera Despatx 1 17 

Primera Despatx 2 24,7 

Primera Lavabo dones 5,1 

Primera Lavabo homes 5,4 

Primera Recepció  24,2 

Primera Passadís 7,4 

Segona Sala de Juntes 55,4 

Segona Sala oficines 1 30 

Segona Sala oficines 2 19,6 

Segona Distribuïdor 20 

Taula 1. Relació d’ àrees de l’establiment industrial 
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1.8. Tipus d‟empresa i característiques 
 

Les activitats que es desenvolupen dins de la nau són les corresponents a 

l‟empresa PREM S.A. Aquesta, és una empresa que treballa en el sector de les 

arts gràfiques, especialitzant-se en les activitats de disseny i enquadernació de 

documents, ja siguin llibres, revistes o qualsevol document destinat a la indústria 

del llibre.  

PREM S.A disposa de 3 tipus d‟acabats: tapa dura, línia rústica i grapada.  

Aquesta empresa ha estimat una producció anual de: 

- 30.000.000 exemplars de tapa dura. 

- 100.000.000 exemplars de productes en rústica (revistes i catàlegs). 

- 130.000.000 exemplars de productes grapats. 

L‟equip de treball està format per 2 grups, dels quals s‟organitzaran 2 torns diaris 

de dilluns a divendres, complint un continu desenvolupament de la producció. 

 

 

1.9. Classificació de l‟activitat 
 

La Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) d‟Espanya, permet la 

classificació i agrupació de les unitats productores segons l‟activitat que 

exerceixen de cara a l‟elaboració d‟estadístiques.  

Utilitza quatre nivells de classificació: divisió, agrupació, grup i subgrup amb 

rúbriques de 1,2,3 i 4 xifres. 

Així doncs, la nostra empresa la podem classificar, segons la divisió de CNAE, 

com la número 22:  

Edició, arts gràfiques i reproducció de suports gravats. 

Dins d‟aquesta divisió s‟agrupa en el número 2: Arts gràfiques i activitats dels 

serveis relacionats amb les mateixes. 

I, finalment, la classifiquem dins d‟aquest grup amb el número  

3: Enquadernació i acabat. 

Per tant, concloem dient que la nostra empresa, segons la CNAE, es classifica 

com: 2223 Enquadernació i acabat. 
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1.10. Descripció de la planificació de la  
 instal·lació 

 

Primerament, les instal·lacions que es duran a terme són les d‟electricitat i la 

solar tèrmica per aigua calenta sanitària. 

Durant els treballs elèctric i hidràulics es pot procedir a la instal·lació de la 

maquinària pertinent, així a la vegada, es fan les proves necessàries, tant de la 

pròpia màquina, com de les instal·lacions que necessita per al seu funcionament. 

També una vegada instal·lada la llum, es pot procedir als treballs 

d‟acondicionament de la nau, tals com, ventilació, climatització de la mateixa, 

mobiliari de la instal·lació i material necessari. 

Una vegada realitzat totes les tasques anteriors, s‟iniciarà el període de proves 

de la indústria, així com el rodatge i ajustament de la maquinària i personal, pel 

funcionament òptim de l‟empresa. També en aquest període es realitzaran 

inspeccions de totes les instal·lacions i tots els seus tràmits per a que aquestes 

compleixin amb la normativa. 

 

1.11. Maquinària a instal·lar 
 

La maquinària principal a instal·lar queda detallada a l‟apartat de plànols, 

concretament al plànol de maquinària. 

A continuació es relaciona el número que acompanya a cada màquina, en el 

plànol, amb la seva nomenclatura i potencia: 

 2 grups de Plegadora/premsa corresponents a les màquines 1-2, 4-5 de 

7500 W cada grup. 

 1 plegadora corresponent a la màquina  3 de 7500 W. 

 1 màquina Kolbur corresponent a la màquina 6 de 15000 W. 

 1 empaquetadora corresponent a la màquina 7 de 2000 W. 

 1 màquina Star - Winder corresponent a la màquina 8 de 17500 W. 

 1 trilateral corresponent a la màquina 9 de 10500 W. 

 2 trilaterals corresponent a les màquines 10 i 11 de 9000 W cadascuna. 

 2 talladores corresponent a les màquines 12 i 13 de 12000 W cadascuna. 

 1 impressora corresponent a la màquina 14 de 1200 W. 

 1 refredadora corresponent a la màquina 15 de 18480 W. 

 1 compactadora corresponent a la màquina 16 de 7500 W. 

 1 paletitzadora corresponent a la màquina 17 de 2000 W. 

 1 compressor corresponent a la màquina 18 de 8000 W. 
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1.12. Anàlisi del procés 
 

A la indústria arriben els plecs impresos de part del proveïdor o del client que 

sol·licita el servei d‟enquadernació. 

Una vegada descarregat el material en el moll, es procedeix a la seva distribució 

a la màquina pertinent. 

El primer dels processos és el tall amb guillotina i el posterior capitulat. Per fer-

ho es segueixen les línies de tall que prèviament van ser impreses com a 

referencia a seguir. Amb aquest procés s‟aconsegueix una mesura exacta a les 

necessitats del treball, així com una perfecta capitulació dels plecs.  

A continuació, es procedeix al doblegament dels plecs que s‟efectua a la 

plegadora. El procés de doblegament es repetirà fins a quatre vegades.  

Un cop doblegats tots els plecs es procedeix a l‟ordenació d‟aquests a través de 

l‟alçadora, que s‟encarrega d‟agafar els plecs un a un, amb la qual cosa, el llibre 

es troba ja endreçat. 

Seguidament es procedeix al cosit per enquadernació en rústica i per tapa tova o 

grapat  per revistes i catàlegs. 

Un cop està el cosit realitzat, s‟efectua l‟encolat. Per als llibres que no porten cap 

tipus de cosit, es realitzen uns petits talls en el llom mitjançant un fresat, per a 

que la cola penetri entre els plecs. 

Finalment, es realitza un tall trilateral pels costats del llibre, per igualar de nou 

els plecs i ajudar a separar les pàgines. És un procés similar al guillotinat. 

Després d‟aquest procés, el llibre queda acabat i es passa a les màquines 

d‟empaquetament; seguidament s‟efectua un retractilat i finalment 

s‟emmagatzema en els espais d‟entrega o s‟emporta directament. 

 

1.13. Reglamentació aplicada  
 

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el Real Decret 842/2002 

del 2 d‟agost de 2002 i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.  

Guia vademècum per a instal·lacions d‟enllaç en Baixa Tensió del desembre de 

2006.  

Normativa Tècnica particular d‟Instal·lacions d‟enllaç en baixa tensió de FECSA-

ENDESA.  

Reglament de Seguretat i Salut en el Treball  

Prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995.  

Reglament de Seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI) 

segons el Real Decret 2267/2004, 3 de desembre.  
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Reglament d‟instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) del 20 de juliol de 2007, 

segons el Real Decret 1027/2007 i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries.  

Normes UNE.  

Codi Tècnic d‟edificació (CTE).  
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CAPÍTOL 2:  

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

 
2.1. Objecte 

 
En aquest apartat del projecte es desenvoluparà, per una banda, l‟estudi de les 

instal·lacions elèctriques de baixa tensió d‟una nau industrial i, per d‟altra banda, 

es definiran les seves instal·lacions elèctriques per a la seva execució, segons la 

ITC-04 del Reglament de Baixa Tensió. Aquesta instal·lació forma part del Grup 

A. Aquest estudi determina les condicions per poder desenvolupar l‟activitat 

projectada i la seva legalització, considerant el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió i la corresponent guia tècnica. 

 

 

2.2. Normativa aplicable 
 

Per a l‟estudi d‟aquestes instal·lacions s‟ha tingut en compte el vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió / Decret 2002/ relacionant seguidament totes les 

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament Electrotècnic, Real 

decret 842/2002 del 2 d‟agost de 2002 i que afecten a la redacció del projecte: 

 

ITC-BT 04 del RBT. Documentació i posada en marxa de les instal·lacions. 

ITC-BT 05 del RBT. Verificacions i inspeccions. 

ITC-BT 10 del RBT. Subministres en baixa tensió. Previsió de càrregues. 

ITC-BT 11 del RBT. Xarxes de distribució d‟Energia Elèctrica. Escomesa. 

ITC-BT 13 del RBT. Instal·lacions d‟enllaç. Caixes Generals de Protecció. 

ITC-BT 15 del RBT. Instal·lacions d‟enllaç. Derivacions Individuals. 

ITC-BT 16 del RBT. Instal·lacions d‟enllaç. Comptadors. 

ITC-BT 17 del RBT. Instal·lacions d‟enllaç. Dispositius privats de  

comandament i protecció. 
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ITC-BT 18 del RBT.  Instal·lacions de posta a terra. 

ITC-BT 19 del RBT. Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions. 

ITC-BT 20 del RBT. Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes 

d‟instal·lacions. 

ITC-BT 21 del RBT. Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals 

protectors. 

ITC-BT 22 del RBT. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 

sobreintensitats. 

ITC-BT 23 del RBT. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 

sobretensions. 

ITC-BT 24 del RBT. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 

contactes directes i indirectes. 

ITC-BT 43 del RBT. Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals. 

ITC-BT 44 del RBT.  Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat. 

ITC-BT 47 del RBT. Instal·lacions de receptors. Motors. 

 

2.3. Empresa subministradora 
 

L‟energia elèctrica s‟agafarà de la xarxa de distribució elèctrica que posseeix la 

companyia FECSA-ENDESA en el polígon industrial objecte de l‟estudi. La 

distribució de l‟energia es realitzarà mitjançant un esquema TT; és a dir, el 

neutre connectat directament al conductor de protecció i les masses de la 

instal·lació estaran connectades a una presa de terra separada de la presa de 

terra de la instal·lació. 

La tensió de distribució serà de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre i 

una freqüència de 50Hz. 

 

2.4. Potències a sol·licitar i subministres 
 

L‟energia elèctrica que es preveu consumir d‟acord amb els equips elèctrics 

instal·lats s‟estima el següent valor: 

Potència instal·lada: 174,22 kW. 

 Coeficient de simultaneïtat d‟equips instal·lats: 0,6 

 P màxima admissible = Pinstal x Coef. Simul. = 174,22 x 0,6 = 104,53kW. 

Potència a contractar: 105kW  

 

A continuació es detallen els equips tant d‟il·luminació com de força a instal·lar 

en cadascuna de les línies, la seva potència nominal, el coeficient calculat i, 

finalment, la seva potència de càlcul. 
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Quadre principal 

Taula 2. Quadre principal 

 

 

 

Linia Descripció P nominal Coef  P càlcul (W) 

L1 Star - Winder 17500 1 17500 

L2 Trilateral 10500 1 10500 

L3 Refredadora 18480 1 18480 

L4 
Subquadre 

Taller 1 
22000 0,7 15400 

L5 
Subquadre 

Taller 2 
25500 0,7 17850 

L6 
Subquadre 

Taller 3 
36500 0,7 25550 

L7 
Subquadre 

Taller 4 
28200 0,7 19740 

L8 
Subquadre 

Oficines 
23766 0,7 16636,2 

L9 
Il·lum. 

Magatzem 1 
1200 1,8 2160 

L10 
Il·lum. 

Magatzem 2 
1200 1,8 2160 

L11 
Il·lum. 

Magatzem 3 
1200 1,8 2160 

L12 Il·lum. Taller 1 1600 1,8 2880 

L13 Il·lum. Taller 2 2000 1,8 3600 

L14 Il·lum. Taller 3 1600 1,8 2880 

L15 Il·lum. Taller 4 1600 1,8 2880 

L16 
Il·lum. Sota 

Oficines 
1404 1,8 2527,2 

L17 Bomba 1200 1 1200 

L18 Extracció 3750 1 3750 

L19 Extracció 3750 1 3750 

L20 Extracció 3750 1 3750 

L21 Emergencies 108 1 108 

L22 C. INCENDIS 400 1 400 

L23 C. TELÈFON 400 1 400 

L24 C. ALARMA 400 1 400 

L25 
Tomas 

generals1 
4200 0,5 2100 

L26 
Tomas 

generals2 
4800 0,5 2400 

L27 TERMO 2500 1 2500 



Duane Gázquez Graupera  

 

20 
 

Subquadre oficines 

 

Taula 3. Subquadre oficines 

 

Subquadre Taller 1 

 

Linia Descripció P nominal Coef  P càlcul (W) 

LC1.1 Kolbur 15000 1 15000 

LC1.2 Empaquetadora 2000 1 2000 

LC1.3 Paletitzadora 2000 1 2000 

LC1.4 Presa Trifàsica 3000 0,8 2400 

Taula 4. Subquadre taller 1 

 

 

Subquadre Taller 2 

 

Linia Descripció P nominal Coef Sim P càlcul (W) 

LC2.1 Plegadora-Premsa 7500 1 7500 

LC2.2 Plegadora 7500 1 7500 

LC2.3 Plegadora-Premsa 7500 1 7500 

LC2.4 Presa Trifàsica 3000 0,8 2400 

Taula 5. Subquadre taller 

 

Linia Descripció P nominal Coef  P càlcul (W) 

LCO1 Il·luminació 1 1224 1,8 2203,2 

LCO2 Il·luminació 2 1440 1,8 2592 

LCO3 Il·luminació 3 864 1,8 1555,2 

LCO4 Il·luminació 4 1224 1,8 2203,2 

LCO5 Emergencies 194 1 194 

LCO6 Preses generals1 4500 0,6 2700 

LCO7 Preses generals2 4200 0,6 2520 

LCO10 AIRE COND. 5000 1 5000 

LCO11 AIRE COND. 5000 1 5000 

          

LCO8 Línia SAI 1 1800 1 1800 

LCO9 Línia SAI 2 1800 1 1800 
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Subquadre Taller 3 

 

Linia Descripció P nominal Coef Sim P càlcul (W) 

LC3.1 Trilateral 9000 1 9000 

LC3.2 Trilateral 9000 1 9000 

LC3.3 Compactadora 7500 1 7500 

LC3.4 Compressor 8000 1 8000 

LC4.4 Presa Trifàsica 3000 0,8 2400 

Taula 6. Subquadre taller 3 

 

 

Subquadre Taller 4 

 

Linia Descripció P nominal Coef Sim P càlcul (W) 

LC4.1 Talladora 12000 1 12000 

LC4.2 Talladora 12000 1 12000 

LC4.3 Impremta 1200 1 1200 

LC4.4 Presa Trifàsica 3000 0,8 2400 

Taula 7. Subquadre taller 4 

 

 

2.5. Escomesa 
 

Aquest apartat fa referència a les ITC’s 06,07 i 11 de RBT i a les normes 

particulars de l‟empresa elèctrica de la zona. 

És la part de la instal·lació entre la xarxa de distribució i la Caixa General de 

Protecció, sent el tram des de la connexió secundaria del transformador fins 

l‟entrada de la caixa del conjunt de protecció i mesura. La instal·lació dels 

conductors serà realitzada per la Companyia Elèctrica Subministradora. 

L‟escomesa s‟ubica en una canalització enterrada sota tub de fibrociment, sent 

una xarxa subterrània de baixa tensió. L‟element de la instal·lació elèctrica de 

l‟escomesa tindrà un diàmetre de tub segons reglament de 2(180) mm, i una 

secció de cables 2(3x150/70) mm2 Cu. La profunditat a la que s‟instal·laran els 

conductors serà de 0,80 metres de profunditat. Es disposarà d‟una capa de sorra 

d‟uns 10 cm de greixor. Sobre la sorra es col·locarà unes plaques protectores de 
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plàstic a una distància de 0,10 metres del terra i la part superior del cable de 

0,25 metres. 

Sobre les plaques protectores es disposarà d‟una cinta de senyalització. En els 

punts amb canvis bruscos de direcció es col·locaran arquetes, per facilitar la 

manipulació dels cables. 

La màxima I admissible se li aplicarà el Fc=0,8, per cables amb conductors de 

coure en instal·lacions soterrades que serà de 400 A. 

 

 

2.6. Caixa general de protecció  
 

La caixa general de protecció és la caixa que es composa dels elements de 

protecció de les línies repartidores, és el punt de connexió de la línia general 

repartidora. 

Aquest apartat fa referència a la ITC 13 del RBT i complirà totes les prescripcions 

indicades a la norma UNE-EN 60.439-1/UNE-EN 60.439-3. 

S‟instal·larà a la façana de l‟edifici, empotrada i pròxima a l‟entrada de la nau, 

sempre i quan l‟empresa distribuïdora i el propietari estiguin d‟acord. 

Dins de la caixa, s‟instal·laran fusibles en totes les seves fases amb un poder 

superior al de curtcircuit en aquest punt de la instal·lació, i el neutre es 

connectarà mitjançant una connexió fixa. 

La caixa general de protecció serà precintable i reflexarà al grau de protecció 

corresponent segons el lloc instal·lat, sempre d‟acord amb la empresa 

distribuïdora. 

 

Per a l‟elecció d‟una caixa de protecció determinada s‟han de realitzar el següents 

càlculs: 

 

          (2.1) 

 

Aquest valor ens determina la càrrega màxima de la fàbrica, el calibre de la 

Caixa General de Protecció i els seus corresponents curtcircuits o fusibles, però 

haurà de ser l‟Empresa distribuïdora  la que s‟encarregarà d‟establir un dels varis 

tipus de caixes que tenen establertes en les seves normes particulars. 

Segons el Vademècum de FECSAENDESA la caixa de protecció i mesura a 

instal·lar serà del tipus CGP-9-400. Al seu interior hi haurà un fusible Gg de 

400A.   

Les dimensions dels mòduls o panells, seran les adequades per al tipus de 

comptadors així com de la resta de dispositius necessaris per a la facturació de 

l'energia que segons el tipus de subministrament hagin de dur. Quan s'utilitzin 
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mòduls o armaris, aquests haurien  de disposar de ventilació interna per a evitar 

condensacions sense que disminueixi el seu grau de protecció. 

 

 

2.7. Conjunt de protecció i mesura 
 

S‟instal·larà empotrat a la façana de l‟edifici, pròxim a la entrada del local, i 

constarà d‟una Caixa General de Protecció (apartat anterior) i d‟un conjunt de 

protecció i mesura.  

Des del Conjunt de Protecció i Mesura partirà la Derivació Individual que 

alimentarà el Quadre Principal. 

 
 

2.8. Bateria de condensadors 
 

Per a la instal·lació de la bateria de condensadors, tenim en compte la normativa 

aplicable segons el RBT la ITC-44 i la ITC-48. 

A l‟inici de la instal·lació junt al Quadre Principal, s‟instal·larà una Bateria de 

Condensadors amb sistema de compensació automàtic i amb règim de càrrega 

variable. 

 

 

2.9. Derivació individual 
 

És la part de protecció que a partir de la caixa de protecció i mesura subministra 

energia elèctrica a l‟activitat industrial.  

 

Aquest apartat fa referència a les ITC-15 del RBT i a les normes particulars de la 

empresa elèctrica de la zona. 

La derivació individual partirà del conjunt de mesura i estarà format per 3 

conductors de fase + neutre + conductor de protecció, fins al quadre principal, 
situat en el taller de la nau industrial.  

 

La canalització de la Derivació Individual s‟enterrarà, a l‟interior d‟un conducte de 

PVC corrugat d‟un diàmetre corresponent a la secció calculada dels conductors. 
 

Els conductors seran no propagadors d‟incendi, amb baixa emissió de fum i 

d‟opacitat reduïda, segons UNE – 21.123 ó UNE 211002.  
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2.10. Quadre general de comandament 
 

El quadre general de comandament, també anomenat quadre general de 

distribució o quadre general de protecció, serà el punt de partida de tots el 

circuits, de manera que, a partir d‟aquests s‟aniran separant totes les 

instal·lacions en els seus diferents quadres i zones de la nau.   

Des d‟aquest quadre s‟alimentarà tots els altres quadres repartits per tota la nau. 

 

Els dispositius general de comandament i protecció es situaran el més a prop 

possible del punt d‟entrada de la derivació individual.  

Els diferents dispositius de comandament i protecció es col·locaran entre 1 i 2 

metres del terra.  

 

Les característiques del quadre s‟ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 

60.439-3, amb un grau de protecció IP30 segons UNE 20.324 i IK07 segons 

UNE-EN 50.102.  

 

El quadre principal estarà format per un armari metàl·lic, situat en el taller de la 

nau. En aquest, es situaran les proteccions dels subquadres dels circuits 

d‟il·luminació i de força.  

A l‟interior del quadre principal, s‟instal·larà l‟IGA, a més de les proteccions de les 

línies que es troben en el mateix.  

El model del quadre haurà de ser oficialment aprovat, l‟instal·lador fixarà sobre el 

quadre una placa en la que consti el nom o marca comercial, data en el que s‟ha 

realitzat la instal·lació, així com la intensitat assignada a l‟Interruptor General 

Automàtic.  

Els dispositius que formaran la instal·lació principal seran: 

 Un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permetrà 

l‟accionament manual i que esta dotat d‟elements de protecció contra 

sobrecàrregues i curtcircuits (segons ITC-BT-22).  

 Un interruptor general, d‟intensitat assignada superior o igual a la de 

l‟interruptor general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits segons ITC-BT-24. 

 Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció de sobrecàrregues i 

curtcircuits de cada un dels circuits interiors. (segons ITC-BT-22). 

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

 

 

2.11. Línies d‟alimentació a subquadres 
 

Per a l‟alimentació dels subquadres es faran servir multiconductors de 0,6/1kv de 

tensió assignada (seccions dels multiconductors detallades a l‟annex dels càlculs 

per a la instal·lació elèctrica). 
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Les canalitzacions d‟alimentació als Subquadres, partiran des del Quadre 

Principal, fins a cadascun dels diferents Subquadres. S‟utilitzaran dos tipus de 

canalitzacions, segons el nombre i el dimensionat dels multiconductors a 

utilitzar; es farà servir tub de PVC en el cas d‟un únic conductor sempre i quan el 

dimensionat del mateix no sigui excessiu per a la seva instal·lació o safata de 

PVC pel cas de varis multiconductors. 

 

2.12. Instal·lació interior, consideracions 
 

Aquest apartat fa referència a la norma del RBT segons la ITC 19 en quant a 

“Instal·lacions interiors. Principis Generals”.  

 

1. Àmbit d’aplicació: La tensió a utilitzar en aquestes instal·lacions és la següent: 

corrent alterna trifàsica, unida a terra, de 400 V entre fases i 230 V entre fases i 

neutre. 

 

2. Conductors actius: Es consideren actius els destinats normalment a la 

transmissió d‟energia elèctrica. S‟aplica als conductors de fase i al conductor de 

neutre. 

 

3. Naturalesa dels conductors: Tots els conductors seran de cobre, de tensió 

assignada no inferior a 450/750 V, per la il·luminació s‟utilitzarà conductor 

multipolar amb coberta de 0,6/1KV. No propagador d‟incendis, i amb emissió de 

fums i opacitat reduïda. 

4. Secció dels conductors: En lo que es refereix, a les condicions de càlcul 

exposades a l‟apartat 1.22 de la instrucció del RBT 09 i en l‟apartat 3.1. De la 

ITC 44.  

El coeficient d‟ 1,25 esta previst per tenir en compte les càrregues dels 

receptors, d‟elements associats a motors. 

Caiguda de tensió: Es calcularan les seccions dels conductors tenint en compte 

les caigudes de tensió totals, és a dir, des del quadre principal fins a qualsevol 

punt de la instal·lació, sent d'un 3% com a màxim per a la il·luminació i d'un 5% 

com a màxim pels altres usos.   

 

5. Conductors de protecció: Aplicant l'indicat en el Norma UNEIX 20.460-5-54 en 

l'apartat 543. Els conductors de protecció seran de coure i sempre que estiguin 

constituïts pel mateix metall que els conductors de fase, tindran una secció 

mínima igual a la secció de fase fins a conductors de 16 mm2. Els compresos 

entre aquests i 35 mm2 tindran una secció de 16 mm2 i per a seccions més grans 

la meitat del valor dels conductors actius.  

 

6. Possibilitat de reparació de l'alimentació: Es podrà separar de la font 

d'alimentació d'energia: 
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Tota la il·luminació des del quadre principal: tenint en compte que el tall d'un 

dels P.I.A no deixés fora de servei més que una tercera part de la il·luminació 

dels departaments.  

Les diferents línies de Força: des dels quadres secundaris, tenint en compte que 

la fallada d'una línia d'un departament, no afecta a la resta dels departaments. 

Els dispositius admesos per aquesta separació són els interruptors P.I.A. Aquests 

dispositius hauran de ser accessibles i disposats de manera que es puguin 

identificar fàcilment de la part d'instal·lació que separen.  

 

7. Possibilitat de connectar i desconnectar amb càrrega: S'instal·laran dispositius 

apropiats, que permetin connectar i desconnectar amb càrrega en una sola 

maniobra en: 

L'origen de tota la instal·lació interior, en els circuits principals i secundaris així 

tots els circuits amb origen en els quadres de distribució i es podran connectar i 

desconnectar en càrrega tots els receptors.  

Els dispositius per connectar o desconnectar en càrrega podran ser: Interruptors 

manuals, curtcircuits fusibles sempre que tinguin poder de tall i de tancament 

adequat i independent de l'operador i clavilles de les preses de corrent 

d'intensitat nominal no superior a 16 A.  

 

 

Seran de tall omnipolar els situats en el quadre principal i secundaris i els 

destinats a receptors de potència superior a 1000 W, tret que prescripcions 

particulars els admetin.  

 

8. Accions de protecció contra contactes directes i indirectes: Es detallen en la 

instrucció 24 del RBT.  

 

9. Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica: Tota la instal·lació complirà amb 

el que determina el RBT. 

10. Accessibilitat: Les canalitzacions elèctriques s'han disposat de manera que en 

qualsevol moment es pugui controlar l'aïllament, localitzar i reparar avaries i 

poder reemplaçar, si fos necessari, els conductors.  

 

11. Identificació: Tots els circuits i conductors estaran perfectament identificats, 

per mitjà de colors codificats. Els títols se situaran en l'inici. 

 Conductors de protecció: de color Groc/Verd. 

 Conductor Neutre: de color Blau, i de secció igual a la del conductor de 

fase. 

 Conductors de fase: de Color Negre i per als circuits trifàsics, a més del 

Negre s'utilitzaran per marcar les línies el Marró i el Gris. 
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2.13. Canalitzacions 

 

Aquest apartat fa referència a les Instal·lacions Interiors o Receptores segons el 

Reglament, corresponent a la ITC-20 en quant a Tubs i Canals Protectors.  

 

 

2.13.1. Sistemes d’instal·lació 

 

S‟utilitzaran principalment dos sistemes d‟instal·lació: 

 Sota tub protector per a les instal·lacions d‟enllumenat i força que hi hagi 

a l‟interior de les sales. 

 En safata situada al passadís dels tallers. Per a la distribució de les línies. 

 

Quan s‟instal·lin diferents circuits sota la mateixa protecció, canals o tubs, 

s‟haurà de tenir en compte que tots els conductors estaran aïllats per la màxima 

tensió de servei i protecció i que cada circuit estarà protegit per separat contra 

les sobreintensitats.  

 

2.13.2. Passos a través dels elements de construcció  
 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposarà de empalmes o 

derivacions de cables. Estaran suficientment protegides contra els deteriores, 

tant mecànics com químics, en tota la longitud del pas.  

 

 

2.14. Tubs i canals protectors  
 

Els tubs i canals protectors, compliran lo establert en el RBT en la ITC-BT-21, per 

la seva instal·lació i posta en obra dels tubs de protecció s‟haurà de tenir en 

compte a més lo descrit a la ITC-19 i 20.  

 

 

2.14.1. Conductors aïllats a l’interior de forats de la   
 construcció 
 

Aquest tipus d‟instal·lació, s‟utilitzarà principalment per a l‟alimentació dels 

equips fluorescents que s‟instal·laran directament sobre el sostre tècnic. 
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Els conductors seran no propagadors de la flama i les canalitzacions seran 

fàcilment reconegudes en tot el seu recorregut. Les connexions o derivacions 

seran accessibles, disposant-les en caixes de derivació adequades. 

 

Les dimensiones mínimes dels forats, seran de quatre vegades el diàmetre 

ocupat pels conductors, no sent inferior a dues vegades el diàmetre exterior del 

conductor de major secció amb un mínim de 20 mil·límetres.  

 

 

2.14.2. Conductors aïllats sota tub protector  
 

Aquest tipus de instal·lació, s‟utilitzarà principalment per l‟alimentació de les 

presses de força, dels llocs de treball i dels mecanismes de comandament dels 

equips fluorescents. 

Els tubs seran preferentment de PVC flexible, del tipus corrugat. Hauran de tenir 

un diàmetre tal que permeti una fàcil col·locació i extracció dels conductors 

aïllats.  

En el RBT-ITC-21 a l‟apartat de tubs en canalitzacions empotrades, es detalla 

una taula amb el diàmetre mínim dels tubs en funció del nombre i de la secció 

dels conductors a instal·lar. En qualsevol cas, l‟instal·lar més de 5 conductors, o 

instal·lar conductors de diferents seccions, el diàmetre del tub serà com a mínim 

3 vegades la secció ocupada per ells.  

 

 

2.14.3. Conductors aïllats en safata 

 

Aquest tipus d‟instal·lació, s‟utilitzarà per a la distribució de les diferents línies, 

tant d‟enllumenat com de força. Els conductors a instal·lar en safata seran aïllats 

sota coberta. 

 

 

2.15. Protecció de les instal·lacions  
 

Aquest apartat fa referència al RBT ITC-BT-22 i 23 en quant a “instal·lacions 

interiors. Protecció contra sobreintensitats i sobretensions.”  

 

 

2.15.1. Protecció contra sobreintensitats i sobretensions 

 

Tot el circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats i 

sobretensions que puguin presentar-se, per la qual cosa, s‟instal·laran a l‟origen 
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de cada línia, sigui un quadre principal o secundari, petits interruptors 

automàtics (PIAS). 

 

 

2.16. Protecció contra contactes directes i       
      indirectes 

 

Aquest apartat fa referència a la RBT ITC-BT-24, pel que fa al seu enunciat 

“instal·lacions interiors. Protecció contra contactes directes i indirectes.” 

 

 

2.16.1. Protecció contra contactes directes  

 

Aquesta protecció s‟estableix per a protegir a les persones contra els perills que 

poden derivar-se d‟un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. Les 

mesures a utilitzar habitualment seran:  

 Protecció per aïllament de les parts actives. 

 Protecció a partir de barreres.  

 

 

2.16.2. Protecció contra contactes indirectes 

  

Aquesta protecció s‟estableix per a protegir a las persones contra els perills que 

poden derivar-se d‟un contacte amb les parts actives, com resultat d‟un 

problema d‟aïllament dels materials elèctrics.  

Aquesta protecció l‟obtindrem mitjançant la utilització d‟Interruptors Diferencials, 

els quals provoquen l‟obertura automàtica de la instal·lació quan la suma dels 

vectors de la intensitat que travessen els pols dels diferencials arriben a un valor 

determinat. 

El mínim valor de la corrent per defecte, a partir de la qual l‟interruptor 

diferencial ha d‟obrir-se automàticament en un temps convenient per a protegir 

la instal·lació, determina la sensibilitat de funcionament de l‟aparell. 

L‟elecció de la sensibilitat, en el nostre cas, ve determinada per la condició de 

que el valor de la resistència de les masses a cada punt de la connexió 

d‟aquestes compleixi la relació, essent 24 la tensió màxima en volts respecte a 

terra que pugui tenir llocs mullats. 

Is, és la sensibilitat del diferencial que en el nostre cas pot ser de 0,3 o 0,03 A, 

amb la qual cosa, el valor resultant de R<=800 Ohms, que és un valor superior 

al valor de la nostra resistència i així, la protecció queda assegurada.  
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La utilització d‟interruptors diferencials de Is=0.03 (alta sensibilitat) aporten una 

protecció molt eficaç contra incendis, ja que eviten i limiten les potencies molt 

baixes, de eventuals fugues d‟energia elèctrica per defecte d‟ aïllament. 

 

 

2.17. Enllumenat d‟emergència 
 

Les instal·lacions destinades a l‟enllumenat de seguretat tenen per objecte 

assegurar en cas de fallada de l‟alimentació, la il·luminació necessària per a 

poder evacuar al públic. 

La instal·lació serà fixa, tindrà una font pròpia d‟energia i serà necessari que 

entri automàticament en funcionament al produir-se un fallo en les instal·lacions 

d‟il·luminació normal, entenent com a fallo de l‟alimentació, la baixada de tensió 

per sota del 70% del valor nominal. 

Es diferencien dos tipus d‟enllumenat d‟emergència: 

 Enllumenat d’evacuació: ha de garantir el reconeixement i utilització de les 

rutes d‟evacuació. 

 Enllumenat d’ambient: previst per evitar tot risc de pànic i proporcionar 

una il·luminació adequada, per identificar i accedir a les rutes d‟evacuació i 

identificar obstacles. 

 

 

2.17.1. Llocs on s’instal·laran 

 

S‟hauran d‟instal·lar equips d‟enllumenat de seguretat amb un mínim de 

luminància d‟1 lux a nivell de terra en: els recorreguts generals d‟evacuació, en 

els lavabos generals de planta, en el local que alberga el quadre principal, en les 

sortides d‟emergència i en els senyals de seguretat així com en tot el canvi de 

direcció d‟una ruta d‟evacuació i en la sortida de l‟edifici. També s‟instal·laran 

equips d‟enllumenat d‟emergència a una distància inferior a 2 metres de les 

escales. 

S‟instal·laran equips amb una il·luminància mínima de 5 lux a nivell d‟operació 

del lloc de primer auxilis així com dels equips d‟extinció d‟incendis. 

La situació dels equips d‟emergència, quedarà reflectida en el plànol general de 

l‟edifici. Així, quan l‟instal·lador autoritzat ho cregui convenient modificar alguna 

lluminària, haurà d‟aplicar la normativa del RBT-ITC-28, en aquestes situacions, 

respectant els mínims tant de lluminàries, com de distancies i de luminància en 

cada cas. 

Al connectar l‟enllumenat d‟emergència al mateix circuit que l‟enllumenat normal, 

existirà un interruptor manual que permeti la desconnexió de l‟enllumenat 

normal sense la desconnexió de l‟enllumenat d‟emergència. 
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2.18. Receptors motors  
 

Aquest apartat fa referència a la norma del RBT-ITC-47 en quant al seu enunciat 

"Instal·lació de Receptors, Motors". 

Per a l‟alimentació dels Motors, els conductors estaran dimensionats per un 

125% de la Intensitat a plena càrrega del motor. En el cas d‟un grup de Motors 

estaran dimensionats un 125% de la Intensitat a plena càrrega del motor de 

major potència més la suma de la resta dels motors. 

Els motors hauran d‟estar protegits contra curtcircuits en totes les seves fases, 

quedant protegida la falta de tensió en una de les seves fases.  

 

 

2.19. Posta a terra 
 

Aquest apartat fa referencia a la norma del RBT-ITC-18 en quan al seu enunciat 

“Posta a terra”. 

S‟assegurarà, que en cap moment en el circuit de terres, pugui resultar 

interromput la seva continuïtat per qualsevol dispositiu. La posta a terra es 

realitzarà mitjançant piques d‟acer amb coure de 14 mm de diàmetre i de 

longitud de 2 metres, separades a una distància entre elles de mínim el doble de 

la seva longitud.  

S‟uniran entre elles mitjançant un conductor de coure despullat de 35 mm2. La 

unió entre el conductor i la pica es realitzarà amb elements de pressió adequats 

que permetin una continuïtat perfecta del circuit de terres. 

La posta a terra dels elements de la instal·lació elèctrica partirà del quadre 

principal. Des d‟aquest quadre anirà una toma de terra amb un conductor de 16 

mm2 verd-groc, fins a una caixa de seccionament de terra, la qual s‟unirà a 

través d‟un conductor de coure de 35 mm2 fins les piques.  

D‟acord amb el RBT-ITC-19, els conductors de protecció seran independents per 

circuit i amb unes seccions: 

 

 Per a seccions inferiors a 16 mm2, la secció del conductor de protecció, 

serà de la mateixa secció que el de fase. 

 Per a seccions d‟entre 16 mm2 i 35 mm2, la secció serà de com a mínim 16 

mm2. 

 Per a seccions més grans de 35 mm2, la secció del conductor de protecció 

serà, de com a mínim la meitat que la de fase. 
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Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltura comú 

amb els actius i en qualsevol cas el seu traçat serà paral·lel a aquests i 

presentarà les mateixes característiques d‟aïllament. 

Les instal·lacions de posta a terra es realitzaran d‟acord amb les condicions 

senyalades en la instrucció 18 del RBT, la Normativa NTE IEP i Especificacions 

Tècniques (Posta a terra).  
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CAPÍTOL 3: 

IL·LUMINACIÓ 
 

 3.1.  Objecte 

 

En aquesta part del projecte es desenvoluparà l‟estudi de les instal·lacions 

d‟il·luminació  de la Nau Industrial, definirem cadascuna de les lluminàries a 

instal·lar en totes les dependències de la Nau, tant en la zona de treball i 

magatzem, com en les oficines, zones de pas i vestuaris. 

Per a l‟estudi de la il·luminació de les dependències, s‟utilitzarà el programa de 

Dialux, sempre complint amb la Normativa vigent en allò referent a il·luminació 

interior i els valors mínims de luminància en cada cas, segons la normativa 

europea EN-12464-1 del novembre de 2002. 

 

 

3.2.  Definicions 

 

A continuació definim els valors més importants que s‟han de tenir en compte a 

l‟hora de realitzar un estudi lumínic.  

 Àrea de la tasca: Àrea parcial en el lloc de treball en el que la tasca visual 

es duu a terme.  

 

 Flux lluminós: Es defineix com la potencia (W) emesa en forma de radiació 

lluminosa a la que l‟ull humà és sensible. El seu símbol és  i la seva 

unitat és el lumen (lm).  

 

 Intensitat lluminosa: És el flux lluminós emes per unitat d‟angle sòlid en 

una direcció concreta. El seu símbol és I i la seva unitat és la candela (cd). 
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Figura 1. Diferencia entre flux lluminós i intensitat lluminosa. 

 

 

 Il·luminància: Es defineix il·luminància com el flux lluminós rebut per una 

superfície. El seu símbol és E i la seva unitat és el lux (lx) que és 1 lm/m2. 

 

 

Figura 2. Concepte d’il·luminància 

 

 

 Luminància: S‟anomena luminància a la relació entre la intensitat 

lluminosa i la superfície aparent vista per l‟ull en una direcció determinada. 

El seu símbol és L i la seva unitat és la cd/m2. 

 

 Rendiment lluminós o eficiència lluminosa: Es defineix com el coeficient 

entre el flux lluminós produït i la potencia elèctrica consumida. La unitat és 

el lumen per watt (lm/W). Tenir en compte aquest valor ajuda a l‟elecció 

de l‟enllumenat més adient per una zona, és prioritari que la font 

lluminosa tingui el millor rendiment possible. 

 

 Il·luminància mantinguda (Em): Valor per sota del qual no es permet que 

caigui la il·luminància mitja en la superfície especificada. Aquest valor és 

molt important a l‟hora de fer estudis luminotècnics, ja que la normativa 

utilitza aquest valor com a indicació per a complir la norma. 

 

 Uniformitat de il·luminància: Relació o coeficient entre la il·luminància 

mínima i la il·luminància mitja sobre una superfície. Aquest valor també és 

força important a l‟hora de fer projectes, és prioritari aconseguir una bona 

uniformitat. 
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3.3.  Criteris de disseny d‟il·luminació 
 

A continuació s‟indicaran una sèrie de criteris a tenir en compte a l‟hora de 

realitzar una instal·lació d‟il·luminació.  

 

 

3.3.1.   Ambient lluminós 

 

Per a la bona pràctica d‟il·luminació és essencial que a més de la il·luminància 

requerida, es satisfacin necessitats qualitatives i quantitatives.  

Els requisits d‟il·luminació són determinats per la satisfacció de tres necessitats 

humanes bàsiques: 

 Confort visual, en el que els treballadors tenen una sensació de benestar; 

de manera indirecta també contribueix a un elevat nivell de productivitat. 

 Prestacions visuals, en el que els treballadors són capaços de realitzar les 

seves tasques visuals, inclòs en circumstàncies difícils i durant períodes 

més llargs. 

 Seguretat. 

 

Els paràmetres fonamentals que determinen l‟ambient o entorn lluminós són: 

 Distribució de luminàncies.  

 Il·luminància 

 Enlluernament 

 Direcció de la llum 

 Rendiment de colors i aparença de color de la llum 

 Llum natural o diürna. 

 

 

3.3.2.   Distribució de luminàncies 
 

La distribució de luminàncies en el camp de visió controla el nivell d‟adaptació 

dels ulls que afecta a la visibilitat de la tasca.  

Una luminància d‟adaptació ben equilibrada és necessària per augmentar: 

 L‟agudesa visual. 

 La sensibilitat al contrast. 
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 La eficiència de les funcions oculars (acomodació, convergència, contracció 

de la pupil·la, moviments d‟ulls, etc). 

 

La distribució de luminàncies en el camp de visió afecta també al confort visual. 

Hauria d‟evitar-se el següent: 

 Luminàncies massa elevades que poden donar lloc a enlluernament. 

 Contrast de luminància massa alts que causarien fatiga degut a la 

readaptació constant dels ulls. 

 Luminàncies massa baixes i contrastos de luminàncies massa baixos que 

donen com a resultat un ambient de treball monòton i no estimulant.  

 

Són importants les luminàncies de totes les superfícies i seran determinades per 

la reflectància i la il·luminància en les superfícies. 

Els marges de reflectàncies útils per les principals superfícies interiors són: 

 sostre: 0,6 a 0,9 

 parets: 0,3 a 0,8 

 pla de treball: 0,2 a 0,6 

 terra 0,1 a 0,5 

 

 

3.3.3.   Il·luminància 

 

La il·luminància i la seva distribució en el àrea de la tasca i l‟àrea circumdant 

tenen un gran impacte en com una persona percep i realitza la tasca visual de 

una forma ràpida, segura i confortable. 

Tots els valors de il·luminància específics en la norma són il·luminàncies 

mantingudes i proporcionaran mitjans per satisfer les necessitats de confort i 

prestacions visuals. 

Els valors donat per la normativa són il·luminàncies mantingudes en el àrea de la 

tasca sobre la superfície de referència que pot ser horitzontal, vertical o 

inclinada. La il·luminància mitja per cada tasca no ha de caure per sota del valor 

donat, independentment de la edat i esta de la instal·lació. Els valors són vàlids 

per condicions visuals normals i tenen en compte els següents factors: 

 aspecte psico-fisiològics tals com el confort visual i el benestar  

 requisits per tasques visuals 

 ergonomia visual 

 experiència pràctica 

 seguretat 

 economia 
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La il·luminància mantinguda requerida hauria de ser augmentada quan:  

 

 el treball visual és crític  

 els errors són costosos de rectificar 

 l‟exactitud o la major productivitat es de gran importància 

 la capacitat visual del treballador està per sota de lo habitual 

 els detalls de la tasca són d‟un tamany inusualment petit o de baix 

contrast. 

 La tasca es realitza durant un temps inusualment llarg.  

 

La il·luminància mantinguda requerida pot ser disminuïda quan:  

 

 Els detalls de la tasca són de tamany inusualment gran o d‟un elevat 

contrast 

 La tasca es realitza durant un temps inusualment curt.  

 

En àrees ocupades de forma continua, la il·luminància mantinguda no ha de ser 

menor a 200 lux. 

 

Iluminàncies d’àrees circumdants immediates  

 

La il·luminància d‟àrees circumdants immediates ha d‟estar relacionada amb la 

il·luminància de l‟àrea de la tasca i hauria de proporcionar una distribució de 

luminàncies ben equilibrada en el camp de visió. 

Les grans variacions espacials en il·luminàncies al voltant de l‟àrea de la tasca 

poden conduir a tensions i molèsties visuals. 

 

3.3.4.   Uniformitat  

 

L‟àrea de la tasca ha de ser il·luminada tan uniformement com sigui possible. És 

un valor molt important a tenir en compte a l‟hora de fer estudis. 

 

3.3.5.   Enlluernament  

 

L‟ enlluernament és la sensació produïda per àrees brillants dins del camp de 

visió i pot ser experimentat bé com enlluernament molest, pertorbador o 

reflexat.  

És important limitar el enlluernament per evitar errors, fatiga i accidents. 
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En llocs de treball en interiors, el enlluernament molest pot produir-se 

directament a partir de lluminàries brillants o finestres. Si es satisfan els límits 

de enlluernament molest, el pertorbador no és usualment un problema 

important. 

Les fonts lluminoses brillants poden causar enlluernament i poden alterar la visió 

dels objectes. Es poden evitar per exemple mitjançant l‟apantallament adequat 

de làmpades o l‟enfosquiment de finestres mitjançant cortines. 

Les reflexions molt brillants en la tasca visual poden alterar usualment de 

manera perjudicial la visibilitat de la tasca. El enlluernament reflexat pot impedir-

se o reduir-se mitjançant l‟adopció de les següents mesures:  

 

 

 Disposició de lluminàries i llocs de treball 

 Acabat de les superfícies (Superficies mates) 

 Limitació de luminàncies de lluminàries 

 Àrea lluminosa augmentada de la lluminària 

 Sostre brillant i parets brillants. 

 

 

3.3.6.   Aspectes de color 

 

Les qualitats de color d‟una làmpada pròxima al blanc estan caracteritzades per 

dos atributs: 

 L‟aparença del color de la pròpia làmpada; 

 Les seves capacitats per al rendiment de colors, que afecten a l‟aparença 

de color d‟objectes i persones il·luminades per la làmpada. 

Aquests dos atributs poden ser considerats per separats. 

 

Aparença de color  

L‟aparença de color d‟una làmpada es refereix al color aparent (cromaticitat) de 

la llum emesa. És quantificada per la seva temperatura de color (Tcp). 

L‟aparença del color pot també ser descrita segons la taula 7. 

 

Aparença del color Temperatura de color (Tcp) K 

Càlida inferior a 3.300K 

Intermitja 3.300 K a 5.300 K 

Freda superior a 5.300K 
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Taula 8. Grups d’aparença de colors de làmpades. 

 

L‟elecció d‟aparença de color és una qüestió psicològica, estètica, i de lo que es 

considera com natural.  L‟elecció dependrà del nivell de il·luminància, colors de la 

sala i mobles, clima i l‟aplicació. En climes càlids generalment es prefereix una 

aparença de color de llum més freda, mentre que en climes freds es prefereix 

una aparença de color de llum més càlida. 

 

 

Rendiment dels colors  

 

És important per les prestacions visuals i la sensació de confort i benestar, que 

els colors de l‟entorn, d‟objectes i de la pell humana siguin reproduïts de forma 

natural, correctament i de tal manera que faci que les persones semblin 

atractives i saludables. 

Els colors de seguretat han de ser reconeguts com tals. 

Per proporcionar una indicació objectiva de les propietats de rendiment de colors 

d‟una font lluminosa existeix l‟índex de rendiment de colors general Ra. El valor 

màxim de Ra és el 100. Aquesta xifra disminueix al disminuir la qualitat de 

rendiment de color. 

Les làmpades amb un índex de rendiment de color menor de 80 no haurien de 

ser utilitzades en interiors en els que les persones treballen o romanen durant 

períodes de temps llargs. Poden fer-se excepcions per alguns llocs i/o activitats 

(per exemple il·luminació de grans altures), però han de prendre‟s mesures 

adequades per assegurar l‟enllumenat amb el major rendiment de colors en llocs 

de treball ocupats de manera continua i quan s‟hagin de reconèixer  els colors de 

seguretat. 

 
 

3.3.7.   Factor de manteniment 

 
El projecte de il·luminació hauria d‟estar dissenyat amb un factor de 

manteniment total calculat per l‟equip d‟enllumenat seleccionat, ambient espacial 

i programa de manteniment especificat. 

La il·luminància recomanada per cada tasca esta donat com luminància 

mantinguda. El factor de manteniment depèn de les característiques de 

manteniment de la làmpada i del equip elèctric, la lluminària, l‟ambient i el 

programa de manteniment. 

 

El dissenyador ha de: 

 establir el factor de manteniment i anotar totes les suposicions fetes en 

l‟establiment del valor; 
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 especificar l‟equip d‟il·luminació adequat per l‟ambient d‟aplicació; 

 preparar un programa de manteniment complet que inclogui la freqüència 

de reemplaçament de la làmpada, els intervals de neteja de la lluminària i 

de la sala i el mètode de neteja. 

 

 

3.3.8.   Consideracions sobre l’energia  
 

Una instal·lació d‟enllumenat hauria de satisfer els requisits d‟il·luminació d‟un 

espai particular sense malgastar energia. Encara que, es important no 

comprometre els espais visuals d‟una instal·lació d‟il·luminació simplement per 

reduir el consum d‟energia. 

Això requereix la consideració de sistemes d‟enllumenat, equips i controls 

apropiats i l‟ús de llum natural disponible. 

 

3.3.9.   Llum natural  
 

La llum natural pot proporcionar la totalitat o part de la il·luminació per tasques 

visuals. Varia de nivell i de composició espectral amb el temps i per això 

proporciona una variació en un interior. La llum natural pot crear un modelat 

específic i una distribució de luminàncies degut al seu flux lluminós casi 

horitzontal procedent de les finestres laterals. 

Les finestres poden proporcionar un contacte visual amb el món exterior, que és 

preferit per la major part de la gent.  

En interiors amb finestres laterals, la llum natural disponible disminueix 

ràpidament amb la distància a la finestra. És necessari un enllumenat 

suplementari per assegurar la il·luminància requerida en el lloc de treball i per 

equilibrar la distribució de luminàncies dins de la sala. Pot utilitzar-se 

commutació i/o regulació del flux lluminós automàtica o manual per assegurar la 

integració apropiada entre enllumenat elèctric i llum natural. 

Per reduir l‟enlluernament de les finestres, s‟hauria de prevenir un apantallament 

quan sigui apropiat. 

 

 

3.4. Llista de comprovació per al disseny      
    d‟un enllumenat 

 
És important a l‟hora de dissenyar i crear un enllumenat tenir en compte 

diferents factors a comprovar. 
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3.4.1.  Característiques generals  
 

 Propòsit de l‟interior, implantació d‟objectes, màquines i personal. 

 Disponibilitat de llum natural i penetració; necessitat de combinar els dos 

sistemes, necessitat de control d‟enllumenat elèctric. 

 Dificultat visual de la tasca; risc de reflexions. 

 Il·luminàncies de la tasca i voltants; vertical o horitzontal; general 

localitzada. 

 Aparença del color i rendiment en color requerits. 

 Índex d‟enlluernament o altres requeriments per evitar enlluernament.  

 Recomanacions oficial o especificacions reglamentàries. 

 Necessitat d‟enllumenat d‟emergència. 

 

3.4.2.   Condicions ambientals  
 

 Presencia o absència d‟ambients corrosius, necessitat de lluminàries 

especials. 

 Temperatures ambientals elevades o baixes, efectes sobre làmpades i 

lluminàries. 

 Possible efecte de calor radiant des de equips industrials. 

 

3.4.3.   Característiques estructurals 

 

 Dimensions de l‟interior: llargada, amplada, altura. 

 Altura de muntatge de les lluminàries. 

 Relació: separació/ altura muntatge. 

 Reflectància de parets, sostre, terra i pla de treball. 

 Coordinació de l‟enllumenat amb altres serveis. 

 Limitacions en el muntatge de lluminàries. 

 

3.4.4.   Làmpades 
 

 Tipus de làmpades que satisfacin els requeriments d‟aparença i rendiment 

en color. 

 Emissió lluminosa en relació altura de muntatge i la mida de la làmpada. 

 Racionalització del tipus de làmpada, color i potencia, particularment amb 

instal·lacions existents. 

 Temps d‟encesa fins al flux màxim, necessitat d‟un sistema que cobreixi 

les errades d‟alimentació. 
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 Necessitat de reduir efectes estroboscòpics i de parpalleig.  

 Economia, costos de primera inversió i explotació. 

 

3.4.5.   Lluminàries 
 

 Idoneïtat per al propòsit. 

 Aparença, aspecte. 

 Distribució fotomètrica requerida.  

 Dades fotomètriques avalades.  

 Necessitat d‟equip especial. 

 Facilitat de manteniment. 

 Peces de recanvi, actuals i futur. 

 Pes, fixacions. 

 Sistemes de carril. 

 

3.4.6.   Manteniment 
 

 Factors de manteniment.  

 Accessibilitat de lluminàries. 

 Utilitzar fonts de llum més eficients per cada tipus de treball. 

 Comprovar sistemes de commutació o control, amb l‟objectiu de 

minimitzar l‟ús de l‟energia. 

 

 

3.5.  Classificació segons l‟activitat o  
      tasques 

 
A l‟hora de realitzar l‟estudi luminotècnic amb Dialux, s‟ha fet seguint la 

distribució per plantes, però podem classificar la nau en dues zones diferenciades 

segons les seves característiques.  

 

 Zona de treball i magatzem. 

 Zona d‟ oficines i despatxos, zones de pas i zones de vestuaris.  

 

Aquesta classificació s‟ha realitzat segons les característiques de la nau i la zona 

a il·luminar. 

En el primer cas, tant la zona de treball com el magatzem tenen 9 metres 

d‟altura i s‟il·luminaran amb campanes suspeses del sostre, seguint un tipus 

d‟il·luminació industrial. 

En canvi, a la resta de zones (oficines, vestuaris, despatxos...), el sostre és de 

2,5 metres d‟altura, i es tracta d‟una il·luminació especifica d‟interiors.  
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També es pot fer una classificació de la il·luminació interior, ja que no és el 

mateix tipus de lluminàries utilitzades per oficines i zones de pas, que per a 

vestuaris i lavabos.  

A continuació s‟anomenen els valors mitjos de il·luminància mantinguda 

recomanada per treballs d‟interior segons la normativa europea EN-12464-1.  

Recordem, que aquests valors són mínims, és a dir, que com a mínim la 

luminància mitjà ha de complir aquests valors: 

 

 Passadissos i àrees de circulació 100 lux. 

 Vestuaris, sales de lavabo, banys, serveis 200 lux.  

 Sales de descans 100 lux. 

 Zones de treball per a industria d‟enquadernació 500 lux. 

 Emmagatzematge 350 lux. 

 Despatxos, sala de juntes i reunions 500 lux. 

 Mostrador recepció 300 lux. 

 Halls entrada 100 lux. 

 

Aquests valors provenen de la Norma Europea, EN-12464-1 “Il·luminació de llocs 

de treball”. 

Aquesta norma especifica els requisits per sistemes d‟il·luminació per la major 

part de llocs de treball en interiors i les seves àrees associades en termes de 

quantitat i qualitat d‟il·luminació. 

 

 

3.6.  Càlculs i resultats. 

 

A continuació es mostrarà els diferents resultats obtinguts amb l‟eina Dialux de 

cada zona estudiada, tenint en compte totes les característiques i condicions que 

ha de complir l‟enllumenat.  

S‟ha tingut especial consideració en buscar la millor opció que garanteixi una 

il·luminació correcta, econòmica i un estalvi energètic. 

A l‟hora de definir el pla de treball s‟ha acceptat el valor d‟inici predefinit pel 

programa de 0,85 metres.  

Les reflexions són molt importants per fer un estudi luminotècnic, ja que 

depenent dels nivells, pot variar la quantitat de lluminàries a implantar.  És per 

això que hem utilitzat  

els següents valors:  
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 sostre: 70 % 

 terra: 20 % 

 paret: 50% 

 

Aquests valors són bastant desfavorables, d‟aquesta manera ens assegurem que 

els valors mínims d‟il·luminació es compleixin.   

 

3.6.1.  Zona de treball  
 

Segons normativa la zona de treball d‟un indústria d‟enquadernació ha de tenir 

500 lux de il·luminància mantinguda.  

Recordem que aquesta zona té uns 9 metres d‟altura, i per tant, la millor opció 

és la il·luminació mitjançant campanes industrials suspeses 8 metres d‟altura, 

per poder garantir la il·luminància mantinguda.  

 

Resultats 

Finalment, s‟ha arribat al resultat de que s‟hauran d‟implantar 32 campanes 

industrials suspeses a 8 metres d‟altura equipades amb làmpades d‟halogenurs 

metàl·lics de 400 W. 

La il·luminància mantinguda serà de 502 lux, per tant compleix normativa. 

 

 

Figura 1. Imatge de les isolínies del pla útil de la zona de treball amb la distribució de 

les lluminàries. 
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Elecció de les lluminàries  

 

Com s‟ha esmentat anteriorment, la utilització de campanes industrials és l‟opció 

que millor s‟adapta aquests casos degut a l‟altura i la l‟àrea de la zona a 

il·luminar.  

Atenent, als diferents tipus de vista econòmics i de qualitat, s‟ha escollit el model 

Gigante II AZ 400 W NSI UNP de l‟empresa Osram.  

 

 

Figura 2. Campana industrial model Gigante II, marca Osram. 

 

GIGANTE II AZ 400 W NSI 

Portalàmpades e-40 

Reflector Alumini 

Potencia nominal 400W 

Voltatge 230V 

Tipus de protecció IP 65 

Taula 9 . Característiques tècniques de la campana industrial. 

 

Elecció de les làmpades 

Per aquest tipus de lluminàries és pot utilitzar làmpades de vapor de sodi o 

d‟halogenurs metàl·lics. S‟ha escollit aquest segon cas, per què la reproducció 

cromàtica dels colors s‟ajusta més a la normativa d‟instal·lacions interiors que no 

pas les làmpades de vapor de sodi.  

Lògicament, les làmpades de vapor de mercuri queden totalment excloses pel 

motiu de que no compleixen la norma per l‟alt contingut en mercuri. 
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La làmpada utilitzada, és HQI-E 400W/n/si coated E40 de l‟empresa Osram. 

 

 

Figura 3. Làmpada d’ halogenurs metàl·lics HQI-E 400W/n/si coated E40 de la marca 

Osram. 

 

 

HQI-E 400W/N/SI COATED E40 

Rosca  E-40 

Eficiència 93 lm/W 

Potencia nominal 400W 

Vida útil 9000h 

Flux lluminós 31.000 lm 

Color temperatura 4100K 

Taula 10. Característiques tècniques de la làmpada d’halogenurs metàl·lics. 

 

 

3.6.2. Zona de magatzem  

 

Segons normativa la zona de magatzem ha de tenir 350 lux de il·luminància 

mantinguda. 

Aquest cas és similar a l‟anterior, ja que té uns 9 metres d‟altura, i per tant, la 

millor opció és la il·luminació mitjançant campanes industrials suspeses 8 metres 

d‟altura, per poder garantir la il·luminància mantinguda. 

 

Resultats 

 

S‟ha obtingut com a resultat que s‟ha d‟implantar un total de 9 campanes 

industrials suspeses a 8 metres d‟altura equipades amb làmpades de 400W. 
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S‟aconsegueix una il·luminància mantinguda de 352 lux, suficient per complir 

normativa 

 

 

 

Figura 4. Imatge de les isolínies del pla útil del magatzem amb la distribució de les 

lluminàries. 

 

 

Elecció de les lluminàries 

 

De la mateixa manera que en la zona de treball, s‟ha utilitzat el model Gigante II 

AZ 400 w nsi unp de la marca Osram, ja que satisfà perfectament les necessitats 

econòmiques i qualitatives, i és la millor opció per il·luminar una zona amb tanta 

altura. 

 

Elecció de les làmpades 

 

També s‟han utilitzat làmpades de 400 W d‟halogenurs metàl·lics, model HQI-E 

400w/n/si coated E40 de la marca Osram. 
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3.6.3. Vestuaris   

 

Per a fer l‟estudi dels dos vestuaris, s‟ha de tenir en compte que es tracta d‟una 

il·luminació d‟interior amb una altura dels locals de 2,5 m.  

Segons normativa per a vestuaris, sales de lavabo, banys i serveis ha de complir 

una il·luminància mantinguda de 200 lux.  

Al tractar-se els vestuaris, de zones humides, les lluminàries han de tenir un 

tipus de protecció IP 44 . 

 

Resultats 

 

Els resultats obtinguts amb Dialux indiquen que en un dels vestuaris es 

col·locaran 8 lluminàries empotrables tipus Downlight i a l‟altre 6 lluminàries del 

mateix tipus, amb grau de protecció tipus IP 44 que s‟adapta perfectament als 

problemes d‟humitat que poden existir als vestuaris. 

Les luminàncies mantingudes obtingudes són de 245 lux i 261 lux, per tant, 

compleixen sobradament els requisits mínims de la normativa. 

 

 

 

Figura 5. Imatge de les isolínies del pla de treball del vestuari 1 i de la distribució de 

les lluminàries. 
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Figura 6. Imatge de les isolínies del pla de treball del vestuari 2 amb la distribució de 

les lluminàries. 

 

 

Elecció de les lluminàries 

 
Les lluminàries escollides per als vestuaris són de tipus Downlight empotrables, 

model LeDVance M 840 L36 de la marca Osram. Aquestes lluminàries seran de 

tipus LED de 13,5 W, encara que equivalen a un Downlight corrent de 50W, per 

tant, és obvi que hi ha un estalvi energètic considerable.  

Aquesta és la millor opció per l‟enllumenat dels vestuaris, ja que a part de 

complir amb les necessitats lumíniques, estem estalviant energia i té protecció 

tipus IP 44.  

El LeDVance M està equipat per unes 9 fonts emissores de LED d‟alt rendiment 

Olson de la marca Osram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 . Downlight LeDVance M de la marca Osram. 
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LDV M 840 L36 

Potencia nominal 13,5 W 

Tensió nominal 220-240 V 

Flux lluminós 700 lm 

Reproducció cromàtica 80 

Angle radiació 36º 

Temperatura color 4000 K 

Eficiència 50 lm/W 

Tipus de protecció IP 44 

Vida útil 50.000 h 

Taula 11. Característiques tècniques del Downlight de LED. 

 

 

3.6.4. Sala de descans i hall d’entrada  

 

Per als halls d‟entrada i les sales de descans, és important que les lluminàries a 

més de tenir la funció d‟il·luminar siguin agradables i modernes, ja que són llocs 

on solen venir visites i important donar una bona imatge.  

Segons normativa en aquestes dues sales han d‟haver 100 lux de il·luminància 

mantinguda. 

En aquest cas també es tracta d‟il·luminació interior amb una altura de 2,5 

metres. 

 

Resultats 

 

En el ambdós casos hem escollit lluminàries tipus Downlight empotrables de la 

mateixa gamma que en el cas dels vestuaris.  

Per la sala de descans, i segons el programa Dialux, s‟implantaran 5 Downlight 

per obtenir 141 lux, en canvi, per al Hall d‟entrada, es col·locaran 4 Downlight 

empotrables per aconseguir 152 lux de il·luminància mantinguda. És evident, que 

en tots dos casos és compleix la normativa. 
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Figura 8. Imatge de les isolínies del pla útil de la sala de descans amb la distribució de 

les lluminàries. 

 

 

 

 

Figura 9. Imatge de les isolínies del pla útil del hall d’entrada. 
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Elecció de les lluminàries  

 

En aquest cas s‟ha escollit la mateixa gamma de Downlight de LED de la marca 

Osram però amb una potencia de 20 W. El model és el LeDVance L 840 L60, i de 

la mateixa manera que abans, esta composat per LED d‟alt rendiment Olson.  

Aquesta solució escollida, és sens dubte la millor opció, ja que combina diferents 

factors com el disseny contemporani de la lluminària (molt important per tractar-

se del hall d‟entrada i sala de descans) i l‟estalvi energètic. 

 

 

Figura 10. Downlight LeDVance L de la marca Osram. 

 

 

Com es mostra en la següent imatge, es pot comprovar l‟efecte de la lluminària 

ja instal·lada en una hall d‟entrada. 

 

 

Figura 11 . Exemple d’instal·lació d’un hall amb LeDVance de la marca Osram. 
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LDV L 840 L60 

Potencia nominal 20 W 

Tensió nominal 220-240 V 

Flux lluminós 1000 lm 

Reproducció cromàtica 80 

Angle radiació 60 º 

Temperatura color 4000 K 

Eficiència 50 lm/W 

Tipus de protecció IP 21 

Vida útil  50.000 h 

Taula 12. Característiques tècniques del Downlight de LED. 

 

 

3.6.5. Lavabo homes i dones  

Per a il·luminar lavabos la normativa és la mateixa que per als vestuaris, ja que 

pertany a l‟apartat de vestuaris, sales de bany, lavabos i serveis. En aquest cas, 

la il·luminància mantinguda ha de com a mínim 200 lux.  

No s‟ha d‟oblidar que per a lavabos s‟han d‟utilitzar lluminàries amb protecció IP 

44. 

 

Resultats 

 

Les mesures dels dos lavabos són les mateixes, així doncs, els resultats són els 

mateixos. 

S‟ha optat per utilitzar el mateix tipus de lluminàries Downight empotrables, amb 

les que s‟ha obtingut 226 lux de il·luminància mantinguda.   

En total, s‟han d‟instal·lar 5 lluminàries per lavabo. 
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Figura 12. Imatge de les isolínies del pla útil d’un del lavabos. 

 

 

Elecció de les lluminàries  

 

L‟elecció de les lluminàries és la mateixa que en el cas dels lavabos. El model 

LeDVance M 840 L36 compleix amb tots el requisits necessaris per escollir-lo 

com la millor opció. És ideal per a sales humides per tenir un nivell de protecció 

IP 44, i a més al estar equipades amb LEDs d‟alt rendiment s‟obté un gran estalvi 

energètic.  

  

 

 

Figura 13 . Downlight LeDVance M de la marca Osram. 

 

 

3.6.6. Despatx de direcció, despatx 1 i despatx 2 

 

En el cas de despatxos, sala de juntes i reunions, la normativa indica que la 

il·luminància mantinguda és de 500 lux. En aquests casos, es tracta d‟il·luminació 

d‟interiors de zones d‟oficines, per tant, utilitzarem lluminàries ideades per 

aquestes zones. 
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A més, igual que els demés casos, no només buscarem les lluminàries més 

pràctiques sinó que les que millor rendiment ens donin. 

Resultats  

 

En aquestes tres sales s‟han utilitzats pantalles amb quatre tubs florescents de 

14W cadascuna.  Segons l‟aplicació Dialux, s‟hauran d‟instal·lar sis pantalles al 

despatx de direcció amb un resultat de 506 lux, tres pantalles al despatx 1 amb 

un resultat de 511 lux i sis pantalles amb un resultat de 704 lux. Òbviament, en 

els tres casos compleix la normativa, ja que els resultats no són inferiors als 500 

lux de il·luminància mantinguda que indica la norma. 

 

 

 

Figura 14. Imatge de les isolínies del pla útil del despatx de direcció i la distribució de 

les lluminàries. 
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Figura 15. Imatge de les isolínies del pla útil del despatx 1 i la distribució de les 

lluminàries. 

 

 

 

Figura 16. Imatge de les isolínies del pla útil del despatx 2 i la distribució de les 

lluminàries. 

 

 

Elecció de les lluminàries 

 

Com s‟ha indicat, per a casos de zones d‟oficines, la millor solució és la 

implantació de pantalles amb tubs fluorescents. A diferencia que en altres casos, 

la utilització de LEDs per aquests casos és una solució poc econòmica, ja que els 

tubs de LEDs són actualment molt cars, i el rendiment dels tubs fluorescents és 

molt bo. 

El model escollit és la pantalla Dedra T5 VABS KIT 4x14W/840 de la marca 

Osram.  
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Figura 17. Pantalla model Dedra T5 VABS KIT 4x14W/840 de la marca Osram. 

 

 

DEDRA T5 VABS KIT 4x14W/840 

Portalàmpades G5 

Reflector Alumini 

Potencia 65W 

Voltatge 230-240 V 

Tipus de protecció IP 20 

Nº de fonts de llum 4 

Flux lluminós 4800 lm 

Reproducció cromàtica 80..89 

Temperatura color 4000 K 

Taula 13. Característiques tècniques de la pantalla. 

 

Elecció de les làmpades 

 

Com que al adquirir les pantalles, ja es subministren els tubs de 4x14 no hi 

haurà cap dubte de quina làmpada s‟utilitza. El model del tub fluorescent és el 

HE14W/840. 
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Figura 18. Model de tub fluorescent HE14W/840 de la marca Osram. 

 

Aquest tub és del tipus High efficiency amb etiqueta energètica A. S‟ha escollit 

aquesta lluminària perquè precisament aquest tub amb el que ve equipat té un 

gran rendiment.  

 

 

HE14W/840 

Rosca G5 

Potencia nominal 14 W 

Eficiència 86 lm/W 

Vida útil 16.000 h 

Flux lluminós 1200lm 

Reproducció cromàtica 80 

Temperatura color 4000 K 

 

Taula 14. Característiques tècniques del tub fluorescent. 

 

3.6.7. Recepció i passadís  

A les zones de recepció i passadís és important que les lluminàries a part de tenir 

la seva funció d‟il·luminar tinguin un aspecte contemporani.  

La normativa diu que per a zones de recepció ha d‟haver una il·luminància 

mantinguda de 300 lux i als passadissos de 100 lux. 

 

Resultat 
 
S‟han utilitzats diferents models de la família de Downlights empotables de LEDs 

utilitzats en altres llocs. 

Segons el Dialux, s‟utilitzaran dos Downlights de 20 W al passadís amb un 

resultat de 161 lux, i sis Downlights de 32 W amb un resultat de 357 lux. 
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Per tant, en ambdós casos es compleix amb la normativa.  

 

Figura 19. Imatge de les isolínies del pla útil de la recepció amb la distribució de les 

lluminàries. 

 

 

Figura 20. Imatge de les isolínies del pla útil del passadís i la distribució de les 

lluminàries. 

 

Elecció de les lluminàries 

S‟han escollit dos tipus de lluminàries, encara que les dues molt similars. Totes 

dues pertanyen a la mateixa gamma de Downlights empotrables de LEDs que ja 

hem utilitzat anteriorment.  

Per al passadís s‟han utilitzat el model LeDVance L 840 L60 de Osram i per a la 

recepció s‟han utilitzat el model LeDVance XL 840 L60 també de la marca Osram. 

Tant un com altre, són solucions que s‟adapten a les característiques d‟estalvi 

energètic i aspecte modern. 
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Figura 21. Downlight LeDVance XL 840 L60 de la marca Osram. 

 

 

Taula 15. Característiques tècniques del downlight de LED. 

 

3.6.8. Lavabo homes i dones  
 

L‟estudi lumínic d‟aquesta zona és molt similar als lavabos de la planta baixa, ja 

que es tracta d‟una zona amb humitats i s‟han d‟utilitzar lluminàries amb nivell 

de protecció IP 44.  

 

 

 

 

LDV XL 840 L60 

Potencia nominal 30 W 

Tensió nominal 220-240 V 

Flux lluminós 1600 lm 

Reproducció cromàtica 80 

Angle radiació 60 º 

Temperatura color 4000 K 

Eficiència 50 lm/W 

Tipus de protecció IP 21 

Vida útil  50.000 h 
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Resultats 

 

A partir de l‟aplicació del Dialux s‟ha arribat al resultat final de que a cadascun 

del lavabos s‟utilitzaran dos Downlights empotarbles de LEDs amb il·luminàncies 

mantingudes de 207 i 214 lux, per tant, compleixen amb la norma europea.  

 

 

Figura 22. Imatge de les isolínies del pla útil del lavabo homes i la distribució de les 

lluminàries. 
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Figura 23. Imatge de les isolínies del pla útil del lavabo dones i la distribució de les 

lluminàries. 

 

Elecció de les lluminàries  

 

No cal explicar gaire sobre les lluminàries escollides, ja que són les mateixes que 

en els vestuaris i els lavabos de la planta baixa. El model és el Downlight 

LeDVance M 840 L36. 

 

3.6.9. Sala de juntes, sala d’oficines1 i sala d’oficines 2  

  

 

Per aquestes tres estàncies la normativa indica que la il·luminància mantinguda 

ha de ser de 500 lux. Així doncs, buscarem la millor opció per il·luminar aquest 

espai interior amb lluminàries indicades per l‟enllumenat d‟oficines. 

 

Resultats 

Utilitzant l‟eina Dialux, hem arribat a la conclusió de que s‟instal·laran pantalles 

amb tubs fluorescents igual que en la zona d‟oficines de la primera planta.  

Per a la Sala de juntes s‟implantaran nou pantalles amb un resultat final de 535 

lux, a la Sala d‟oficines 1 s‟instal·laran sis pantalles amb una il·luminància 

mantinguda de 584 lux, i finalment, es col·locaran 4 pantalles a la Sala d‟oficines 

2 amb un resultat de 590 lux. 
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Per tant, en tots tres casos, es compleix la normativa, ja que la il·luminància 

mantinguda és superior a 500 lux. 

 

Figura 24. Imatge de les isolínies del pla útil de la sala de juntes i la distribució de les 

lluminàries. 

 

 

Figura 25. Imatge de les isolínies del pla útil de la sala d’oficines 1 i la distribució de 

les lluminàries. 
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Figura 26. Imatge de les isolínies del pla útil de la sala d’oficines 2 i la distribució de 

les lluminàries. 

 

 

Elecció de les lluminàries 

 

L‟estudi luminotècnic d‟aquesta part de les oficines és molt similar al realitzat al 

despatxos de la primera planta, ja que la il·luminació és farà amb la mateixa 

lluminària.  

El model escollit és la pantalla Dedra T5 VABS KIT 4x14W/840 de la marca 

Osram, i com ja s‟ha indicat anteriorment és una elecció molt eficient per a 

oficines. 

 

Elecció de les làmpades 

 

De la mateixa manera que en casos anteriors, aquesta lluminària es subministra 

amb tubs fluorescents HE14W/840 de la marca Osram. 

 

3.6.10. Distribuïdor  

Per finalitzar, s‟ha realitzat l‟estudi luminotècnic del distribuïdor de la segona 

planta. Segons la normativa europea ha de complir que la il·luminància 

mantinguda sigui de 100 lux.  
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Resultats 

En aquesta zona utilitzarem 4 lluminàries tipus downlights de LEDs, de la 

mateixa família de lluminàries utilitzades en casos anteriors. Lògicament, és una 

bona opció per l‟estalvi energètic que proporciona utilitzar lluminàries de LED. 

 

 

Figura 27. Imatge de les isolínies del pla útil del distribuïdor i la distribució de les 

lluminàries. 

 

Elecció de les lluminàries 

La lluminària escollida és el downlight LeDVance L 840 L60 de la marca Osram. 

No cal explicar gaire d‟aquesta lluminària, ja que s‟ha escrit en anterioritat.  

Només cal dir, que és una lluminària ideal per utilitzar en distribuïdor, com es pot 

veure en la imatge.  



Duane Gázquez Graupera  

 

66 
 

 

Figura 28. Exemple d’utilització del LeDVance L en un distribuïdor. 

 

 

3.7.  Regulació i control de la il·luminació  

 

Antigament les instal·lacions d‟il·luminació interior no tenien sistemes de control 

automàtics, depenent el temps que estava encesa la il·luminació no de la 

necessitat existent, sinó de l‟acció per part dels usuaris. Aquest fet feia que la 

il·luminació estigues encesa molt més temps del que realment es necessitava, 

amb la conseqüent despesa innecessària d‟energia elèctrica. 

Amb el temps van començar a desenvolupar-se solucions per automatitzar les 

enceses i apagades, disposant avui en dia de moltes possibilitats per aconseguir 

que la il·luminació treballi només quan és realment necessari i maximitzant la 

eficiència energètica de les instal·lacions d‟il·luminació.  

El fet de que una instal·lació disposi dels sistemes apropiats de control i regulació 

d‟il·luminació interior és de suma importància, ja que amb ells aconseguim: 

 

 Un gran estalvi energètic: la il·luminació té un gran pes en el total 

d‟energia consumida, concretament a Espanya, en els edificis del sector 

terciari, la il·luminació representa el 28% del consum energètic total. 

Veient aquesta dada és palpable que és una aplicació en la que s‟ha 

d‟actuar, ja que prendre mesures contribuirà notablement a la eficiència 

energètica global de la instal·lació. 
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 Un alt grau de confort, ja que mitjançant aquests dispositius automatitzem 

la il·luminació, amb lo que a més d‟estalviar energia, no s‟ha de preocupar 

en encendre i apagar les llums manualment. 

 Disposar d‟un nivell de llum necessari per realitzar una determinada tasca, 

activitat, etc, evitant carències o excessos de lluminositat, en el cas 

d‟implementar sistemes de regulació de la il·luminació. 

 

A més, aquests sistemes de control i regulació de la il·luminació són una inversió 

de curt període d‟amortització, aproximadament uns 2 anys, lo que significa que 

la propietat que inverteixi en ells compensarà aquesta inversió amb els estalvis 

en les factures elèctriques dels 2 anys següents, període molt reduït comparant-

lo amb la vida útil de la instal·lació, per tant, els sistemes de control i regulació 

d‟il·luminació interior són una inversió de màxima rentabilitat. 

La implantació d‟aquests sistemes és un fet ja obligatori en determinats 

reglaments i normatives actuals, com és el cas del Codi Tècnic de la Edificació 

d‟obligat compliment des de Març del 2007, en el qual en un dels Documents 

Bàsics d‟Estalvi d‟Energia en concret el HE 3: Eficiència Energètica de les 

instal·lacions d‟il·luminació, especifica aquests sistemes d‟estalvi d‟energia. 

 

3.7.1 Elecció d’un sistema de regulació 

La implantació d‟un sistema de regulació no sempre és factible per diversos 

motius; principalment econòmics, ja que sinó hi haurà un gran estalvi energètic 

no és necessari la seva instal·lació. També s‟ha de tenir en compte que no tots el 

sistemes d‟il·luminació poden ser controlats electrònicament. 

La zona de la nau on és més factible controlar i regular la il·luminació és en les 

zones d‟oficines i despatxos. Hi ha sales que no sempre estaran ocupades, com 

pot ser la sala de reunions, o d‟altres que la llum natural que entra per les 

finestres sumada amb la llum artificial produeixin un excés de llum, que pot 

arribar a ser incòmode.  

Per això és important tenir un sistema de control i regulació, per apagar i 

encendre la il·luminació o regular-la per combinar-la amb la llum natural. 

Per tant, s‟ha de buscar un sistema compatible amb les pantalles de tubs 

fluorescents T5 instal·lades en aquesta zona. 

El balast escollit per dur a terme la regulació i control és el QTi DALI 4x14/24 

DIM de la marca Osram.  

És el propi fabricant el que indica que és la millor manera de poder regular les 

pantalles instal·lades en les oficines, per tant, no hi ha cap dubte de 

compatibilitat.  
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Figura 29. QTi DALI 4x14/24 DIM. 

Els sensors utilitzats per la regulació i control de la zona d‟oficines han de tenir 

unes característiques concretes; ha de ser compatible amb l‟equip electrònic 

escollit, i ha de ser un sensor del tipus llum i presència, d‟aquesta manera ens 

evitem col·locar dos sensors. 

Així doncs, el sensor escollit és el model Solar de la marca Osram, ja que 

compleix amb els requisits necessaris i està recomanat el seu ús en zones 

d¡oficines. 

 

 

Figura 30. Sensor de llum i de presencia model Solar de la marca Osram. 

El control de llum i de la presencia ofereixen grans potencials per a l‟estalvi. Els 

grups de lluminàries es poden controlar en funció de la quantitat de llum 

disponible mantenint sempre un mateix nivell de llum. Els usuaris poden ajustar 

a més, aquests nivells de il·luminació a voluntat en funció dels seus requisits. La 

llum natural i artificial es complementen perfectament.  
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CAPÍTOL 4:  

INSTAL·LACIÓ  

CONTRA INCENDIS  

 
4.1.  Objecte  

 
L‟objectiu principal del present document és el d‟aconseguir un grau suficient de 

seguretat en cas d‟incendi, tot establint i definint els requisits que han de satisfer 

i les condicions que s‟han de seguir per a prevenir la seva aparició a fi de donar 

una resposta adequada en cas de produir-se- Limitar la seva propagació i 

possibilitar la seva extinció, a fi d‟anul·lar o reduir danys i/o pèrdues que l‟incendi  

pugui produir a persones o béns.  

La instal·lació contra incendis ha de reunir condicions i garanties mínimes 

exigides per la reglamentació vigent. 

 

 

4.2.  Reglamentació, disposicions oficials i  

    particulars 
 

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que 

justifiquen el seu ús i la forma d‟execució de les instal·lacions a realitzar, 

complint amb les següents disposicions:  

 

 Reial Decret 2267/2004 del 3 de Desembre de l‟any 2004, Reglament de 

Seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI). 

 Codi Tècnic d‟Edificació. Document Bàsic de Seguretat en cas d‟Incendi 

(C.T.E.-D.B.S.I) 

 Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepció de les Instal·lacions de 

polsadors manuals d‟alarma d‟incendi. 
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 Normes UNE 23032, 23033, 23034, 23035 sobre Seguretat contra 

Incendis. 

 Norma UNE 23093:1998 sobre Assaigs de resistència del foc. 

 Norma UNE 23102: 1990 sobre Assaigs de reacció al foc dels materials de 

construcció. 

 Normes UNE 23721, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727, 23728, 23729, 

23730 i 23735 sobre Assaigs de reacció al foc dels materials de 

construcció. 

 Norma UNE 23110 per la lluita contra incendis a través d‟extintors 

portàtils. 

 Normes UNE 23541, 23542, 23543 i 23544 per a sistemes de extinció en 

pols. 

 Real Decret 1627/1997 de 24 d‟octubre de 1997, sobre Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres. 

 

 

 

4.3. Caracterització de l‟establiment 
 industrial 

 

La configuració de la nau industrial queda definida a l‟annex I del RSCIEI on es fa 

una valoració sobre les característiques de l‟establiment industrial segons la seva 

configuració i ubicació en relació a l‟entorn. Així doncs, la nau industrial en 

qüestió queda definida com a tipus B. “L‟establiment industrial ocupa totalment 

un edifici que està adossat a un altre o altres edificis, o a una distància igual o 

inferior a tres metres d‟un altre o d‟uns altres edificis, d‟un altre establiment, ja 

sigui d‟ús industrial o d‟altres usos”. 

 

 

 

 
 

Figura 31. Classificació de la nau industrial segons RSCIEI (tipus B). 
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4.4.  Classificació de la nau en activitats 
 

Per fer el càlculs corresponents a la instal·lació de contra incendi s‟ha de tenir 

clar quines activitats es duen a terme dins de l‟empresa. A més, també és 

important saber quin espai ocupen cadascuna d‟aquestes activitats dins del 

global.  

A la nau industrial coexisteixen activitats totalment diferents, com poden ser 

l‟activitat d‟emmagatzematge i l‟activitat administrativa.  

Per tant, a l‟empresa tenim els següents tipus d‟activitats:  

 

 Activitat de producció; es desenvolupa a la planta baixa, a la zona de 

treball. 

 Activitat de magatzem; també es desenvolupa a la planta baixa, 

lògicament a la zona de magatzem. 

 Activitat administrativa; es localitza a les zones d‟oficines de la planta 

primera i segona. 

 

Cal dir que tant els vestuaris, zona de descans i hall d‟entrada situats a la planta 

baixa, es consideraran part de la zona d‟oficines.  

Finalment, un cop localitzades les distintes activitats que es produeixen a 

l‟empresa, s‟ha de tenir present quin espai ocupen dins d‟aquesta, ja que es 

considerarà la nau com a un únic sector on es desenvolupen tres activitats 

diferents: 

 

 

ACTIVITATS DEL SECTOR SUPERFÍCIE (m2) 

ZONA D'ENQUADERNACIÓ 1035 

ZONA DE MAGATZEM 340 

OFICINA TÈCNICA 375 

Taula 16. Classificació de les activitats de la nau industrial. 

 

 

Per tant, cada una d‟aquestes zones tindrà les seves característiques i, a l‟hora 

de fer el càlculs es consideraran diferents activitats dins del mateix sector. 
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4.5.  Nivell 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:  

  

                                                       (4.1) 

On:  

 

 Qs = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea 

d‟incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2.  

 Gi = Massa, en Kg, de cada un dels combustibles (i) que existeixen al 

sector o àrea d‟incendi (inclosos els materials constructius combustibles).  

 qi = Poder calorífic, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cadascun dels combustibles (i) 

que existeixen al sector d‟incendi.  

 Ci = Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 

combustibilitat) de cadascun dels combustibles (i) que existeixen al sector 

d‟incendi.  

 Ra = 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 = Superfície construïda del sector d‟incendi o superfície ocupada de 

l‟àrea d‟incendi, en m2.  

 

Com a alternativa a la fórmula 4.1, es pot calcular també la densitat de càrrega 

de foc (Qs), ponderada i corregida, del sector d‟incendi en funció de les activitats 

que es duguin a terme aplicant les següents fórmules:  

 

Per a activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol activitat que 

no sigui d‟emmagatzematge:  

                                          

                              (4.2)                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Per a activitats d‟emmagatzematge: 

 

                        (4.3)                                                                                        

On:  
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 qsi = densitat de càrrega de foc de cada zona amb un procés diferent 

segons en els diferents processos que es realitzin al sector d‟incendi (i), en 

MJ/m2 o Mcal/m2.  

 Si = Superfície de cada zona amb un procés diferent i densitat de càrrega 

de foc, qsi diferent, en m2.  

 qvi = càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent 

tipus d‟emmagatzematge (i) existent en el sector d‟incendi, en MJ/m3 o 

Mcal/m3.  

 hi = altura d‟emmagatzematge de cadascun dels combustibles (i), en m.  

 si = superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 

d‟emmagatzematge (i) existent en el sector d‟incendi en m2.  

 

Els valors Qs, Ci, Ra i A tenen el mateix significat que a la fórmula 4.1.  

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 (Qs), ponderada i 

corregida, del sector d‟incendi, es pot aplicar la fórmula 4.1 o una combinació de 

les fórmules 4.2 i 4.3 que s‟expressa a continuació:  

 

  

                                     

     (4.4) 

    

            

    

 

També es pot calcular el nivell de risc intrínsec d‟un edifici en general o un 

conjunt de sectors i/o àrees d‟incendi d‟un establiment industrial mitjançant la 

següent expressió, que calcula la densitat de càrrega de foc, corregida i 

ponderada, d‟un edifici industrial:  

 

                                                                                                         

                                                      (4.5) 

                                                                                                                             

 

On:  

 

 Qe = densitat de càrrega de foc, corregida i ponderada, de l‟edifici 

industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.  
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 Qsi = densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels 

sectors o àrees d‟incendi (i), que composen l‟edifici industrial, en MJ/m2 o 

Mcal/m2.  

 Ai = Superfície construïda de cadascun dels sectors o àrees d‟incendi (i), 

que composen l‟edifici industrial, en m2.  

 

 

4.6.  Càlcul de la càrrega del foc  
 

El càlcul del nivell de risc intrínsec de la nau industrial s‟ha calculat en funció de 

les activitats que es duen a terme tal i com s‟ha mostrat a la taula anterior. 

S‟ha utilitzat la fórmula 4.4 per a calcular la densitat de càrrega del foc de la nau 

industrial, ja que, com s‟ha indicat a l‟empresa s‟hi desenvolupen les activitats 

d‟enquadernació, emmagatzematge i oficina tècnica. 

  

A les següents taules (17, 17 i 19), es poden veure les característiques de les 

activitats esmentades, obtingudes gràcies a la taula 1.2 del Reglament de 

Seguretat Contra Incendis en Establiments industrials:  

 

Activitat de producció Fabricació i venta 

Enquadernació 

Qs 
Ra 

MJ/m2 Mcal/m2 

1000 240 2 

Taula 17. Característiques de la zona de treball d’enquadernació. 

 

 

 

 

Activitat de producció Emmagatzematge 

Papeleria 

Qs 
Ra 

MJ/m2 Mcal/m2 

1100 264 2 

Taula 18. Característiques del magatzem. 
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Activitat de producció Fabricació i venta 

Oficina Tècnica 

Qs 
Ra 

MJ/m2 Mcal/m2 

600 144 1 

Taula 19. Característiques de les oficines 

 

 

 

 

A partir d‟aquest valors i utilitzant la fórmula 4.4, s‟ha calculat la càrrega de foc 

ponderada i corregida de la nau en general.  

A continuació es mostra el resultat obtingut amb l‟aplicació de la pàgina web 

www.konstruir.com, a partir de la qual, introduint les dades corresponents s‟obté 

el resultat: 

 
 

 
 

Figura 32. Imatge de l’aplicació virtual per calcular la càrrega ponderada del foc. 

 

 

Per tant, podem afirmar que la càrrega ponderada del foc és de 3150 MJ/m2. 

 

Un cop calculada la densitat de càrrega del foc de l‟establiment industrial i 

observant la taula 20 , que es pot trobar a l‟annex I del Reglament de Seguretat 

Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI), es pot veure que aquests 

3150 MJ/m2 entren dins de la categoria de “nivell de risc intrínsec mig 5”. 

 

 

 
 

http://www.konstruir.com/
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Taula 20. Nivell intrínsec en funció de la densitat de càrrega de foc. 

 

 

 

Comprovació: 

A continuació, es mostra la imatge de l‟eina que proporciona la web 

www.konstruir.com, en la que classifica segons el nivell de risc intrínsec. 

 
 

 
Figura 33. Imatge de la web www.konstruir.com. 

 

 

Per tant, queda comprovat que el nivell de risc intrínsec és mig 5. 

 
 

 

4.7.  Requisits constructius de la nau 
 

La protecció passiva contra incendis té com a funció principal prevenir l‟aparició 

d‟un incendi, impedir o retardar la seva propagació i facilitar tant l‟extinció com 

l‟evacuació en casos més extrems.  

Tot seguit, es descriuen les condicions i requisits constructius i edificatius que ha 

d‟acomplir la nau industrial en relació amb la seva seguretat contra incendis. 

Aquestes condicions i premisses dependran, principalment, de la relació entre la 

configuració de l‟edifici on es troba el sector, la superfície del sector i el nivell de 

risc intrínsec del sector calculat en anterioritat.   

 

http://www.konstruir.com/
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4.7.1. Façanes accessibles  

 

Les façanes possibilitaran i facilitaran la intervenció dels serveis d‟extinció 

d‟incendis. Es consideren façanes accessibles d‟un edifici o establiment industrial, 

aquelles que disposin de forats que permetin l‟accés, des de l‟exterior, al 

personal del servei d‟extinció d‟incendis.  

Els forats de la façana compliran amb les següents condicions:   

 

 Facilitar l‟accés a cadascuna de les plantes de l‟edifici, de forma que 

l‟altura del rebaix (de porta o finestra) respecte el nivell de la planta a la 

que s‟accedeixi no sigui superior a 1,2 metres.  

 Les dimensions horitzontal i vertical seran, almenys, de 0,8 i 1,2 metres 

respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos forats 

consecutius no excediran de 25 metres, mesurat sobre la façana.  

 No s‟han d‟instal·lar a la façana elements que impedeixin o dificultin 

l‟accessibilitat a l‟interior de l‟edifici a través d‟aquests forats, a excepció 

d‟elements de seguretat col·locats als forats de les plantes l‟altura 

d‟evacuació de la qual no passi dels nou metres  

 

 

4.7.2.   Condicions d’aproximació de l’edifici   

 

Els vials d‟aproximació fins a les façanes accessibles de la nau industrial, així 

com els espais de maniobres, compliran les següents condicions:  

 

 Amplada mínima lliure: 5 metres.  

 Altura mínima lliure o gàlib: 4,5 metres.  

 Capacitat portant del vial: 2000 kp/m2.  

En els trams amb curvatura, el carril de rodadora ha de quedar delimitat per el 

traç d‟una corona circular el radi dels quals han de ser d‟un mínim de 5,3 metres 

i 12, 50 metres, amb una amplada lliure per circulació de 7,2 metres.  

 

 

4.8.  Sectorització de l‟establiment   
  industrial  

 

L‟establiment industrial objecte d‟estudi constituirà un sector d‟incendi únic tal 

com s‟ha indicat a l‟apartat 4.4. La condició que la nau industrial constitueixi, 
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almenys, un únic sector d‟incendi rau amb la finalitat que no es propagui un 

incendi a l‟establiment confrontant. 

La màxima superfície construïda admissible de cada sector d‟incendi serà la que 

s‟indica a la taula 21. del present document, que es pot trobar a la taula 2.1. de 

l‟annex 2 del RSCIEI. 

 

 

Taula 21. Màxima superfície (m2) construïda admissible per a cada sector. 

  

Per tant, en el present cas, la màxima superfície que ocupi un sector serà de 

2500 m2. La restricció no afecta per res a la consideració que s‟ha fet prèviament 

al classificar la nau industrial com un únic sector amb tres activitats ja que no 

arriba ni supera, aquests 2500 m2.  

 

Comprovació 

 

A continuació, es mostra la imatge de l‟aplicació virtual de la web 

www.konstruir.com,  on efectivament, indica que no és necessari sectoritzar la 

nau industrial. 

 

 

Figura 34. Imatge de l’eina virtual de la web www.konstruir.com 

http://www.konstruir.com/
http://www.konstruir.com/


Projecte d’instal·lacions específiques per a una nau industrial destinada a enquadernació i emmagatzematge de 

 llibres i revistes 

 
 

79 
 

 

4.9.  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 el present 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 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:  

 

1. En sòls: CFL-s1 (M2) o més favorable  

2. 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 acondicionament 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.  

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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4.10.  Estabilitat del foc   
 

4.10.1.  Estabilitat dels elements constructius portants  
  

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 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 següent:  

 

 

Taula 22. Estabilitat al foc dels elements estructurals portants. 

Tenint en compte que la nau industrial és del tipus B i el seu nivell de risc 

intrínsec és mig, els elements constructius portants tindran una estabilitat al foc 

com a mínima de R90.  

 

Comprovació: 

A continuació, es mostra la imatge del càlcul realitzat a la web 

www.konstruir.com, per comprovar l‟estabilitat al foc dels elements constructius: 

 

 

http://www.kosntruir.com/
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Figura 35. Imatge de la web www.konstruir.com 

Per tant, es pot afirmar que els elements constructius portants tindran una 

estabilitat al foc com a mínima de R90.  

 

Cobertes lleugeres 

 

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 errada 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, si el risc intrínsec és alt o mig, disposi d‟un 

sistema d‟extracció de fums, es podran adoptar els valors de la taula que es 

presenta a continuació:  

 

 

Taula 23. Estabilitat al foc per a cobertes lleugeres. 

 

 

En els casos en que el reglament exigeixi a l‟estructura una estabilitat al foc 

superior al que la pròpia estructura posseeix, s‟haurà d‟afegir un sistema de 

protecció adequat.  

Els sistemes de protecció de les estructures metàl·liques es basen, 

essencialment, en el recobriment dels perfils amb materials aïllants. A aquestes 

estructures se‟ls aplicarà l‟annex D del Codi Tècnic d‟Edificació: Document Bàsic 

DB-SI “Seguretat en cas d‟incendi”.  

Per a estructures de formigó que es vulgui millorar la seva estabilitat al foc, per 

deteriorament, canvi d‟activitat industrial o qualsevol altre factor, es poden 

utilitzar revestiments mitjançant morters projectables, plaques o panells 

resistents al foc, pintures o revestiments de guix aplicats conformement amb el 

punt c.2.4. de l‟annex C del Codi Tècnic d‟Edificació DB-SI.  

La coberta de la present nau industrial es pot considerar lleugera ja que el pes 

propi d‟aquesta no supera els 100 kg/m2 que marca el reglament. Segons la 

taula 23, la qual estableix l‟estabilitat del foc per a cobertes lleugeres i els seus 

suports, l‟estabilitat mínima d‟aquests elements serà de R30 al ser un edifici 

construït sobre rasant i del tipus B. 

 

http://www.konstruir.com/
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Comprovació: 

Seguidament, es mostra la imatge de l‟eina virtual de la web www.konstruir.com 

on s‟afirma la condició trobada a la taula 23: 

 

 

 

Figura 36. Imatge de la web www.konstruir.com 

 

 

4.10.2.  Estabilitat dels elements constructius de tancament  
  

Les exigències de comportament davant del foc d‟un element constructiu de 

tancament (delimitador) es defineix segons l‟assaig normalitzat en termes de 

capacitat portant R, integritat al pas de flames i gasos calents E i aïllament 

Tèrmic I. Aquests tres termes es consideren equivalents a els especificats a la 

norma UNE 23093 en aspectes d‟estabilitat mecànica (o capacitat portant), 

estanquitat al pas de flames o gasos calents, no emissió de gasos inflamables a 

la cara no exposada al foc i aïllament tèrmic suficient per impedir que la cara no 

exposada al foc superi les temperatures que la norma corresponent estableix.  

La resistència al foc dels elements constructius delimitadors d‟un sector d‟incendi 

respecte d‟altres no serà inferior a l‟estabilitat del foc exigida a la taula 22 per a 

elements constructius portants del sector.  

La resistència al foc mínima de les mitjanes o murs adjacents a un altre 

establiment serà el que s‟indica a la taula que s‟adjunta a continuació: 

 
 

 

Taula 24. Resistència al foc segons el risc d’incendi. 

 

Totes les estructures de la nau industrial garantiran l‟estabilitat de foc requerida. 

 

 

http://www.konstruir.com/
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Comprovació:  

A continuació, es mostra la imatge de l‟eina de càlcul de la web 

www.konstruir.com, que serveix per confirmar el resultat obtingut a la taula 

anterior. 

 

 

 

 

Figura 37. Imatge de la web www.konstruir.com 

 

 

 

4.11.  Evacuació  
 

S‟entén per evacuació, l‟acció o l‟efecte de retirar persones d‟un lloc determinat a 

causa d‟emergències causades per diferents tipus de desastres, ja siguin 

naturals, accidentals o d‟altres tipus. Aquest apartat pretén establir les bases i 

plans a seguir per retirar tot el personal de la nau en cas d‟incendi.  

 

4.11.1.  Càlcul de l’ocupació  

 

Per a l‟aplicació de les exigències relatives a l‟evacuació en establiments 

industrials, es calcularà l‟ocupació de la nau industrial a través de les fórmules 

presents a l‟annex II del RSCIEI, que recull les següents expressions:  

 

 P = 1,1p quan p < 100  

 P = 110 + 1,05 (p - 100) quan 100 < p < 200  

 P = 215 + 1,03 (p – 200) quan 200 < p < 300  

 P = 524 + 1,01 (p – 500) quan p > 500  

(els valors obtinguts per a p anteriorment, s’arrodoneixen a l’enter 

immediatament superior)  

http://www.konstruir.com/
http://www.konstruir.com/
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 On p representa el nombre de persones que ocupa el sector d‟incendi, 

d‟acord amb la documentació laboral que legalitza el funcionament de 

l‟activitat.  

 

Per tant, a l‟establiment hi ha una ocupació màxima de 49 persones. Aplicant la 

primera de les quatre consideracions anteriorment esmentades, l‟ocupació de la 

nau industrial serà de 54 persones. 

 
 

4.11.2.   Elements d’evacuació   
 

S‟aplicarà el Codi Tècnic de l’Edificació “Seguretat en cas d’Incendi” tal com 

indica la normativa. L‟evacuació dels establiments industrials en edificis tipus B, 

com és el cas, ha de satisfer les condicions exposades al present apartat.  

 

Definicions:  

 

 Origen de l’evacuació: És tot punt ocupable de l‟establiment en que la 

densitat d‟ocupació no excedeixi d‟1 persona / 10 m2 i la superfície total no 

excedeixi de 50 m2. 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 m2, 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.  

 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.  

 

Segons la taula 3.1. de l‟apartat 3 del CTE “Seguretat en cas d’incendi”, Número 

de sortides i longitud dels recorreguts d‟evacuació, una planta o recinte pot 

disposar d‟una única sortida de planta o sortida del recinte quan compleixi les 
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següents condicions:   

 

 L‟ocupació no excedeixi de 100 persones, excepte el cas d‟existir 50 

persones en zones des de les que l‟evacuació fins a una sortida de planta 

salvi una altura més gran que dos metres en sentit ascendent.  

 La longitud dels recorreguts d‟evacuació fins a una sortida de planta no 

excedeixi els 25 metres, excepte si es tracta d‟una planta que tingui una 

sortida directe a l‟espai exterior o si existeixen dues sortides alternatives, 

que podrà tenir una longitud de 50 metres.  

 L‟altura d‟evacuació de la planta considerada no excedeixi de 28 metres.  

En cas contrari, haurà de tenir més d‟una sortida d‟evacuació.  

 

Recorregut d’evacuació:  

La longitud del recorregut d‟evacuació fins a una sortida directa a l‟espai exterior 

segura serà d‟un màxim de 50 metres al tractar-se d‟una nau industrial amb més 

d‟una sortida a l‟espai exterior segura. 

 

Portes, passos i passadissos:   

 

Durant el recorregut d‟evacuació i segons la taula 4.1. del CTE “Seguretat en cas 

d’incendi” SI-3, les portes i els passos seran de 0,8 metres d‟amplada com a 

mínim i les fulles de les portes no seran menors a 0,60 metres ni superaran els 

1,23 metres. Tal com indica la normativa, les portes previstes com a sortides de 

planta o de l‟edifici seran abatibles amb un eix de gir vertical i sistema de 

tancament. Els passadissos hauran de superar una amplada mínima d‟un metre.  

 

Protecció de les escales:   

 

La nau industrial en qüestió només té una escala que comunica les dues plantes, 

on es troben situades les oficines, i la planta baixa. Segons l‟apartat 6.3.3. de 

l‟annex II del RSCIEI, exigeix protegir les escales que superin l‟altura d‟evacuació 

següent: 

 

 

 
Taula 25. Protecció d’escales en funció de l’altura d’evacuació i el nivell de risc. 
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Com que la present nau presenta un risc d‟incendi mig i l‟escala no supera els 15 

metres d‟alçada d‟evacuació, no caldrà protegir-la.  

 

4.12.  Instal·lació d‟elements de protecció 
 contra incendis   
 

L‟annex III del RSCIEI recull la protecció activa contra els incendis. La protecció 

activa contra incendis té com a funció específica la detecció, control i extinció de 

l‟incendi, a través de la lluita directa contra el mateix i, per tant, facilitar 

l‟evacuació. Els sistemes de protecció a instal·lar dependran de la relació entre la 

tipologia de l‟edifici on es troba el sector d‟incendi, el nivell de risc intrínsec del 

sector i la superfície del sector d‟incendi.  

Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció 

contra incendis dels establiments industrials, així com el disseny, l‟execució, la 

posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions, compliran amb 

tot el què s‟indica al Reglament d‟instal·lacions de protecció contra incendis, 

aprovat pel Reial Decret 1942/1995 del 5 de novembre, i l‟Ordre del 16 d‟abril de 

1998 sobre les normes i el desenvolupament d‟aquest.  

Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis 

compliran amb els requisits que s‟estableixen al Reglament d‟instal·lacions de 

protecció contra incendis anteriorment esmentat.  

 

 

4.12.1. Sistemes automàtics de detecció d’incendi   
 

Els sistemes automàtics de detecció d‟incendi són sistemes que permeten 

detectar un incendi en el temps més curt possible i emetre senyals d‟alarma i de 

localització adequades per a que puguin adoptar-se les mesures oportunes.  

Segons els apartats 3.1.a i b de l‟annex III del RSCIEI, s‟instal·laran sistemes 

automàtics de detecció d‟incendi en edificis de tipus B quan el seu nivell de risc 

intrínsec sigui mig o alt, amb una superfície total construïda de 2000 m2 i 1000 

m2 o superior respectivament en activitats de producció o bé en activitats 

d‟emmagatzematge quan sent una edifici de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec 

sigui mig o alt amb una superfície total construïda de 1000 m2 i 500 m2 o 

superior respectivament. Com que la nau industrial objecte de l‟estudi és una 

nau amb un risc intrínsec mig i no excedeix de 2000m2, no caldrà instal·lar 

sistemes automàtics de detecció d‟incendi. 

 

 

Comprovació: 

 

Seguidament, es mostra la imatge de l‟eina virtual de la pàgina 

www.konstruir.com on es confirma que no és necessari la instal·lació de sistemes 

automàtics de detecció d‟incendi: 

http://www.konstruir.com/
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Figura 38. Imatge de l’eina de càlcul de la instal·lació contra incendi. 

 

 

4.12.2.   Sistemes manuals d’alarmes d’incendi   
 

Els sistemes manuals d‟alarmes d‟incendi estan constituïts per un conjunt de 

polsadors que permetran transmetre voluntàriament pels ocupants del sector, 

una senyal a un centre de control i senyalització permanentment vigilada, de 

manera que sigui fàcilment identificable la zona en que ha estat activat el 

polsador.  

S‟hauran d‟instal·lar sistemes manuals d‟alarmes d‟incendi tal com indica el 

RSCIEI a l‟apartat 4 de l‟annex III ja que la normativa obliga a instal·lar-les en 

cas de no requerir-se la instal·lació de sistemes automàtics d‟incendi i la 

superfície sigui major a 1000m2. Els sistemes manuals d‟alarmes d‟incendi 

s‟instal·laran tant en els sectors d‟incendi com en aquelles àrees d‟incendi on 

existeixin paràmetres verticals (pilars o parets) que permetin la ubicació dels 

polsadors. A més, es situarà un polsador al costat de cada sortida d‟evacuació 

del sector d‟incendi i la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a 

trobar un polsador no serà superior a 25 metres.  

A més, s‟instal·laran dues sirenes acústiques, una a la planta 2ª d‟oficines i una 

altre a la planta baixa, les quals entraran en funcionament quan es polsi algun 

dels detectors manuals d‟incendi.  

 

 

4.12.3. Sistemes de comunicació d’alarmes  
  

Els sistemes de comunicació d‟alarmes són sistemes que permeten emetre 

senyals acústiques i/o visuals als ocupants d‟un edifici.  

Segons l‟apartat 5 de l‟annex III del RSCIEI, s‟instal·laran sistemes de 

comunicació d‟alarma en tots els sectors d‟incendi de l‟establiment industrial si la 

suma de al superfície construïda de tots els sectors d‟incendi de l‟establiment és 

de 10000 m2 o superior. Per tant, no és obligatori instal·lar sistemes de 

comunicació d‟alarmes. 
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4.12.4. Sistema d’hidrants exteriors  
  

Els sistemes d‟hidrants exteriors són sistemes d‟abastament d‟aigua per a ús 

exclusiu del cos de bombers i personal degudament format.  

Segons el Decret 241/1994 del 26 de juliol, sobre els condicionaments 

urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementària a la 

NBE-CPI/91, obliga que tota edificació nova tingui un hidrant exterior, com a 

mínim, a menys de 100 metres de la façana principal. 

Per tant, al carrer principal on es troba situada la nau industrial, hauran d‟haver 

almenys un hidrant a una distància inferior als 100 metres des de l‟hidrant fins a 

la façana de la nau industrial.  

 

 

4.12.5. Extintors   
 

Segons l‟apartat 8 de l‟annex III del RSCIEI, s‟instal·laran extintors d‟incendi 

portàtils a tots els sectors de l‟establiment industrial.  

Es col·locaran extintors de pols de sis quilograms i d‟una eficàcia de 21A per tota 

la zona de producció, , a la sala de descans, i al passadís i distribuïdor de la 

primera i segona planta corresponent a les oficines.  

Els extintors portàtils es col·locaran de tal manera que siguin fàcilment visibles i 

accessibles, situats estratègicament als punts on s‟estimi una major tendència 

d‟iniciar-se l‟incendi i la seva distribució serà tal que el recorregut màxim 

horitzontal, des de qualsevol punt del sector d‟incendi fins a l‟exterior, no superi 

els 15 metres. Es col·locaran de tal manera que la part superior de l‟extintor 

quedi, com a màxim, a 1,7 metres del terra.  

 

 

4.12.6. Sistemes de boques d’incendi equipades   
 

Els sistemes de boques d‟incendi equipades estan compostes per una font 

d‟abastament d‟aigua, una xarxa de conductes per a l‟alimentació d‟aigua i els 

equips de boques d‟incendi equipades (BIEs) necessaris.  

Segons l‟apartat 9 de l‟annex III del RSCIEI, s‟instal·laran sistemes de boques 

d‟incendi equipades quan:  

Estiguin ubicats en edificis tipus B, amb un nivell de risc intrínsec mitjà o alt i 

una superfície total construïda de 500 m2 i 200 m2 o superior respectivament.  

Com que la nau industrial objecte de l‟estudi és un tipus d‟edifici B amb un nivell 

de risc intrínsec mig i amb una superfície superior a 500m2, caldrà la instal·lació 

de boques d‟incendi equipades. 
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4.12.7. Sistemes de columna seca   
 

Segons l‟apartat 10 de l‟annex III del RSCIEI, els sistemes de columna seca 

s‟instal·laran en establiments on el risc intrínsec sigui mitjà o alt i l‟altura 

d‟evacuació sigui de 15 metres o superior.  

En el present cas no caldrà la seva instal·lació, ja sigui que l‟altura inferior a 15 

metres.  

 

 

4.12.8. Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua  
  

Segons l‟apartat 11 de l‟annex III del RISCIE, s‟instal·laran sistemes de ruixadors 

automàtics d‟aigua quan:  

 

 Estiguin ubicats en edificis tipus B, el seu nivell de risc intrínsec sigui mitjà 

o alt i una superfície total construïda de 2500 m2 i 1000 m2 o superior 

respectivament en activitats de producció.  

 Estiguin ubicats en edificis tipus B, el seu nivell de risc intrínsec sigui mitjà 

o alt i una superfície total construïda de 1500 m2 i 800 m2 o superior 

respectivament en activitats d‟emmagatzematge.  

 

Així doncs, com que no es compleix cap de les dues condicions, no s‟instal·laran 

sistemes de ruixadors automàtics d‟aigua.  

 
 

4.12.9. Sistemes d’enllumenat d’emergència  
  

S‟instal·larà enllumenat d‟emergència a tota la nau industrial tal com s‟indica a 

l‟apartat 16 de l‟annex III del RSCIEI, a fi d‟indicar els recorreguts d‟evacuació i 

les portes.  

La instal·lació dels sistemes d‟enllumenat d‟emergència tindrà les següents 

característiques:  

 Serà fixa, estarà prevista de font d‟energia pròpia i entrarà en 

funcionament al produir-se un error d‟alimentació del 70% de la seva 

tensió nominal de servei.  

 Mantindrà les condicions de servei durant una hora des del moment que es 

produeixi l‟errada d‟alimentació.  

 Proporcionarà la il·luminància d‟un lux, com a mínim, en el nivell del terra 

en els recorreguts d‟evacuació.  

 La il·luminància serà de cinc lux, com a mínim, en els espais definits a 

l’apartat 16.2. de l’annex III del RSCIEI.  
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 La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de 

cada zona serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la 

mínima sigui menor que 40.  

 Els nivells d‟il·luminació establerts s‟han d‟obtenir considerant nul el factor 

de reflexió de les parets i el sostre i contemplant un factor de 

manteniment que comprengui la reducció del rendiment lluminós degut a 

l‟envelliment de les làmpades i la brutícia de les lluminàries.  

 

 

4.12.10. Senyalització   
 

Es senyalitzarà les sortides d‟ús habitual o d‟emergència, així com la dels mitjans 

de protecció contra incendis d‟utilització manual, quan no siguin fàcilment 

localitzables des d‟algun punt de la zona protegida, tenint en compte el que es 

disposa al Reglament de senyalització dels centres de treball, aprovat pel Reial 

Decret 485/1997 del 14 d‟abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. La senyalització haurà de complir 

les normes UNE 23033, UNE 23034 i UNE 23035.  

 

 

4.13. Resum de la instal·lació contra  
     incendis 

RESUM INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

CONFIGURACIÓ EDIFICI TIPUS B 

NIVELL DE  

RISC INTRINSEC MIG 5 

RF PARETS MITGERES REI 180 (RF-180) 

EF ELEMENTS  
ESTRUCTURALS 

R-90  

( R-30 COBERTA 
LLEUGERA) 

RECORREGUT  

EVACUACIÓ 50 m 

INSTAL·LACIONS:   

DETECCIO 

 AUTOMATICA NO 

ALARMA  

(POLSADORS I 

SIRENES) 

SI 
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EXTINTORS SI 

BIE's SI 

HIDRANTS PROPIS NO 

RUIXADORS 
 AUTOMÀTICS NO 

Taula 26. Resum de la instal·lació contra incendis. 
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CAPÍTOL 5:  

INSTAL·LACIÓ DE 

VENTILACIÓ 

 

5.1.  Objecte 

 

L‟objecte del projecte es realitzar el càlcul necessari per la col·locació de la 

instal·lació de ventilació en una nau industrial dedicada a l‟enquadernació de 

documents, ja sigui llibres, revistes, destinats a la indústria del sector del llibre. 

A fi de que l‟aire existent a l‟interior d‟un determinat local sigui saludable, es 

necessari renovar-lo cada cert temps. L‟activitat que es dugui a terme a l‟interior 

del local condicionarà el grau de pol·lució produïda en aquest. Per establir el 

nivell adequat de renovació d‟aire dins del nostre local es necessari conèixer la 

quantitat d‟aire que ha de renovar-se cada hora. 

Amb la ventilació s‟aconseguirà neutralitzar i eliminar la presència de calor, pols, 

fums, gasos, condensacions, mals olors, etc. en els llocs de treball. Aquestes 

partícules poden ser nocives per a la salut dels treballadors. 

El projecte compren el càlcul del caudal d‟aire necessari per unes bones 

condicions de treball, la elecció dels diferents tipus d‟aparells a instal·lar i la 

ubicació més òptima del aparells a la nau. 

 

5.2.  Plantejament de la situació 
  

Per a l‟estudi de la instal·lació de ventilació, dividirem la nau en varies zones de 

treball. Degut a que no en tota la nau es realitza el mateix treball, ni l‟ambient és 

el mateix, aquesta quedarà dividida en:  

 

 Zona de treball 

 Zona de magatzem 
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 Lavabos 

 Vestuaris 

 

Les àrees de despatxos, sala de juntes i recepció, És a dir, la zona d‟oficines no 

s‟efectuarà el càlcul de ventilació perquè s‟instal·laran aparells d‟aire acondicionat  

i la renovació d‟aire s‟efectuarà obrint les finestres. 

La selecció del ventilador adequat a cada part corresponent, es realitzarà seguint 

una pauta en funció de varis criteris, tals com:  

 

 Tipus de local, en el nostra cas zona de treball. 

 Classe de fluid, tindrem en compte per cada zona las característiques de 

l‟aire a renovar. 

 Configuració de la instal·lació, situació i característiques dels ventiladors o 

dels conductes. 

 Caudal necessari. 

 Nivell acústic admissible, haurem de tenir en compte que per a zones amb 

només instal·lacions industrials, com és el nostre cas, no han de superar 

els 70 dB, segons normes orientatives VDI 2058. 

 Tipus d‟alimentació elèctrica, considerem, que a ser possible utilitzarem 

trifàsica, però quedarà especificat en cada cas. 

 

5.3.  Exposició de les solucions escollides 
 

 Per a la zona de treball, es col·locaran dos extractors helicoïdals murals 

marca Soler & Palau, sèrie Compact trifàsic amb referència HCBT/6-

1000/H-X.  

 Per la zona de magatzem es col·locarà un extractor helicoïdal mural marca 

Soler & Palau, sèrie Compact trifàsic amb referència HCBT/6-710/H, 

subjecte a la paret lateral de la nau.  

 En la zona del lavabos utilitzarem una instal·lació canalitzada rectangular 

de 280 x 140 mm. Així doncs, s‟instal·larà un extractor heliocentrifug per 

conductes de la marca Soler & Palau, model Twin X2-350. Aquest model 

s‟adapta perfectament a aquest cas amb canalitzacions. En cada lavabo es 

col·locaran una presa d‟aspiració amb reixa i comporta antiretorn que evita 

la circulació de l‟aire quan els extractors no estan funcionant. 

 A la zona de vestuaris hi ha un cas similar al de la zona de lavabos, ja 

que, s‟utilitzaran canalitzacions per ventilar aquestes zones. Així doncs, el 

model triat és un extractor en línia de la marca Soler & Palau. Model Twin-

350. Aquest model es ideal per instal·lacions amb canalitzacions. De la 
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mateixa manera que en el cas anterior, en cada vestuari es col·locaran 

una presa d‟aspiració amb reixa i comporta antiretorn. 

 

5.4.  Càlcul de la instal·lació de ventilació 
 

A continuació, es mostrarà els càlculs pertinents per obtenir el caudal d‟aire que 

s‟ha de renovar per cada zona de la nau industrial, i s‟exposarà les solucions 

elegides.  

 

5.4.1.   Zona de treball  
 

Recordem que la zona de treball, és la zona més extensa de l‟establiment 

industrial, és el lloc on es realitza l‟activitat d‟enquadernació de llibres i revistes. 

Partim de la base que col·locarem ventiladors de paret perquè el tipus d‟indústria 

que es realitza no requereix un tipus de ventilació canalitzada. La seva col·locació 

serà al costat contrari de la porta d‟entrada a la nau per la zona de treball, per a 

que existeixi corrent d‟aire. 

La zona de treball compta amb dues obertures de 2x2 m per sobre de la porta 

d‟entrada tenint així una superfície oberta per la ventilació de 8 m2. La porta 

d‟entrada també romandrà oberta en la duració del procés, constituent una altra 

superfície oberta de 16,75 m2. 

Calcularem el volum total d‟aquesta zona de la nau, multiplicant la superfície 

total de la zona per l‟altura de la nau: 

  

V = 1020,89  x 9 =  9188,01 m3. 

 

Per saber el caudal necessari que s‟ha de renovar, el volum l‟associarem amb el 

nombre de renovacions d‟aire establert segons el tipus del local. Buscant a la 

taula següent, trobem que: 

 

 

 

 

 



Projecte d’instal·lacions específiques per a una nau industrial destinada a enquadernació i emmagatzematge de 

 llibres i revistes 

 
 

95 
 

 

Taula 27. Renovacions d’aire per hora 

 

-     per fàbriques en general   de 6 a 10 renovacions d‟aire a l‟hora. 

Prendrem en consideració 8 renovacions a l‟hora per ser el terme mig.  

Mitjançant el volum i les renovacions d‟aire calculem el caudal d‟aire que s‟ha de 

moure: 

 

Q = V x nº renovacions   (m3/h)                (5.1) 
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On:  

 Q és el caudal d‟aire en (m3/h) 

 V és el volum de la zona a estudiar 

 Nº de renovacions ve donat per la taula 27 

 

S‟aplica la fórmula: 

   

Q = 9188,01 x 8 = 73504,08 m3 / h 

  

A partir de les dades de caudal i mesures trobem que no hi ha cap ventilador que 

satisfaci aquestes necessitats.  

Per tant optem per la solució de col·locar 2 ventiladors en la paret final de la nau. 

Això comporta que el caudal necessari el repartim en parts igual, i quedarà que 

cada ventilador haurà de moure 36752 m3/h. 

  

 

Elecció de l’extractor 

 

Amb el nou caudal de 36752 m3/h, que no ha de superar els 70 dB de pressió 

sonora establerts, i que el subministre elèctric es realitzarà amb tensió trifàsica, 

obtenim que el model HCBT/6-1000/H-X de la marca Soler & Palau se‟ns adapta 

a les nostres necessitats.  

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES VENTILADOR AXIAL 

MURAL  

HCBT/6-1000/H-X 

Caudal (m3/h) 36.343 

Pressió Estàtica (mm c.a.)  0,1 

Pressió Dinàmica (mm c.a.)  10,1 

Pressió Total (mm c.a.)  10,2 

Potència absorbida màxima 2.330 
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(W) 

Tipus construcció C Mural 

Diàmetre (mm) 1.000 

Pales 7 

Pes (kg) 62 

Velocitat Ventilador (r.p.m) 950 

Grau Protecció  IP55 

Taula 28. Característiques tècniques de l’extractor HCBT/6-1000/H-X. 
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Figura 39. Imatge de l’extractor axial mural de la marca Soler & Palau utilitzat. 

 

 

Comprovació 

 

Un cop decidit la elecció del ventilador, es necessari comprovar que la velocitat 

de l‟aire a l‟interior de la planta s‟ajusta a la normativa i no afecti al personal. 

 

 

Les obertures de sortida de l‟aire tenen la següent superfície:  

 

 Dues obertures frontals a la paret = 2 x (2 x 4)= 8 m2 

 Porta d‟entrada de material = 4,7 x 3,5= 16,75 m2 

 Total =24,75 m2 

 

La velocitat de l‟aire a la planta serà: 

               

            

)2.5()/( sm
A

Q
v 
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On: 

 v és la velocitat de l‟aire en m/s 

 Q és el caudal en m3 / h 

 A és l‟àrea de la zona en m2 

 

Per  tant, la velocitat de l‟aire a la planta serà de: 

 

 

 

De manera que compleix amb els requisits establerts per la norma corresponent i 

impedeix que la velocitat de l‟aire afecti al personal que treballa a l‟àrea del 

procés industrial. 

 

 

5.4.2.   Zona de magatzem  
 

En aquesta zona s‟instal·larà un ventilador de paret, ja que les activitats que es 

realitzen no requereixen d‟uns sistema de canalitzacions.  

La zona de magatzem compta, de la mateixa manera que la zona de treball amb 

dues obertures de 2 x 2 m per sobre de la porta d‟entrada, havent així, una 

superfície oberta per la ventilació de 8 m2. La porta d‟entrada també romandrà 

oberta durant el procés, constituint una altra superfície de 16,75 m2. 

Es parteix del càlcul del volum total d‟aquesta zona, multiplicant la superfície de 

la zona per l‟altura de la nau:  

 

V =  340,4 x 9 = 3063,6 m3 

 

Per saber el caudal necessari, multiplicarem el volum de la zona per les 

renovacions a l‟hora que hem de realitzar, segons la taula 27 de l‟apartat 

anterior. Per aquesta zona aplicarem el criteri de:  

 

 Per grans magatzems  de 4 a 6 renovacions a l‟hora. 

 

Es pren com a valor 5 renovacions a l‟hora, per ser el terme mig. 

 Per tant el resultat és: 

smv /4,0
75,24•3600

73504
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Q = V x nº de renovacions = 3063,6 x 5 = 15318 m3/h 

 

 

Elecció de l’extractor 

 

Es busca un ventilador de paret, que sigui capaç de moure el caudal calculat que 

és de 15318 m3/h, tenint en compte que el ventilador no té que superar els 70 

dB de pressió sonora, i que es realitzarà el subministre elèctric amb tensió 

trifàsica. 

Un dels models que s‟adapta és el ventilador Soler & Palau HCBT/6-710/H. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES VENTILADOR AXIAL 

MURAL  

HCBT/6-710/H 

Caudal (m3/h) 16451 

Pressió Estàtica (mm c.a.)  0,1 

Pressió Dinàmica (mm c.a.)  8,2 

Pressió Total (mm c.a.)  8,3 

Potència absorbida màxima 

(W) 1100 

Tipus construcció C Mural 

Diàmetre (mm) 710 

Pales 7 

Pes (kg) 27 
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Velocitat Ventilador (r.p.m) 920 

Grau Protecció  IP65 

Taula 29. Característiques tècniques de l’extractor HCBT/6-710/H 

 

 

 

Figura 40. Imatge de l’extractor axial mural de la marca Soler & Palau utilitzat. 

 

 

Comprovació 

Un cop seleccionat l‟extractor, es comprovarà la velocitat de l‟aire a l‟interior de 

la planta si s‟ajusta a la normativa i no afecta al personal. 

Les obertures de sortida de l‟aire tenen la següent superfície: 

 

 Dos obertures frontal de la paret = 2 x (2 x 2)= 8 m2 

 Porta d‟entrada de material = 4,7 x 3,5= 16,75 m2 

 Total =24,75 m2 

Per tant, la velocitat de l‟aire en la planta serà de: 
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De manera que compleix amb els requisits establerts per la norma corresponent i 

impedeix que la velocitat de l‟aire afecti al personal que treballa a l‟àrea del 

procés industrial. 

 

 

5.4.3.  Zona de lavabos 

 

Es disposa de dos lavabos, un per a homes i un altre per a dones, els quals estan 

situats un al costat de l‟altre. Degut a que nos es possible col·locar ventilador de 

paret és obligada la utilització de canalitzacions per ventilar els dos lavabos. 

Per saber el caudal necessari que hem de renovar, el volum l‟associarem amb el 

número de renovacions d‟aire establert segons el tipus de local. Buscant a la 

Taula 27, trobem que:  

 

 Per lavabos  10 a 15 renovacions a la hora. 

  

Es prendrà com a valor 12 renovacions a l‟hora per ser un terme mig, donat que 

són serveis d‟una fàbrica i no estan contínuament funcionant, sinó que les visites 

són de tan en tan., i es multiplicarà per la seva altura que serà de 2,5 m. 

 

Vlavabo = 11,88 x 2,5 = 29,7 m3 

  

Per tant queda :  

 

Qlavabo =  V x nº de renovacions = 29,7 x 12 = 356,4 m3/h 

 

Recordem que tenim dos lavabos iguals, homes i dones, i per tant, s‟ha de 

multiplicar el valor anterior per dos, per obtenir així, el caudal total que s‟ha de 

ventilar. 

 

Qlavabo = Qlavabos x 2 = 356,4 m3/h x 2 = 712,8 m3/h 

 

 

smv /17,0
75,24•3600

15318
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Pèrdues de càrrega  

 

Com hi ha canalitzacions s‟ha de tenir en compte que hi hauran pèrdues de 

càrrega que s‟han de compensar. Per al càlcul d‟aquestes pèrdues es parteix de 

la base que les canalitzacions són rectangulars, les quals les seves dimensions 

són, segons el catàleg de Soler & Palau, com a mínim de 280 x 140 mm per a la 

utilització d‟aquest sistema. Per tant, hem de calcular el diàmetre equivalent a 

partir de la Taula següent, per aquestes mesures, que resulta ser de 200 mm 

aproximadament. 

 

 

 

Figura 41. Àbac per al càlcul del diàmetre equivalent del conducte. 

 

 

Amb el caudal total que serà de 712,8 m3/h i el diàmetre de canonada equivalent 

que era de 200 mm, busquem a la Taula següent, i mitjançant la intersecció dels 

dos valors veiem que la pèrdua de càrrega es aproximadament de 1 mm.c.a per 

metre de canonada, per conductes rígids.  
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Figura 42. Gràfic per al càlcul de pèrdues de càrrega de conductes rígids. 

 

 

Per saber la pèrdua de càrrega total hem de multiplicar aquest valor pels metres 

totals de canonada, que en el nostre cas són uns 5,8 m degut a que la 

canalització passa pels dos lavabos. Per tant queda: 

 

Pcàrrega total = 1 x 5,8 = 5,8 mm.c.a.  

 

S‟ha d‟aconseguir que un extractor que ens mogui un total de 712,8 m3/h d‟aire 

amb una pèrdua de càrrega total de 5,8 mm.c.a. 

 

Elecció de l’extractor  

 

S‟opta per l‟opció de col·locar un extractor, amb referència Twin X2-350, que es 

el que millor s‟adapta a les nostres exigències.  
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES VENTILADOR EN LINIA  

TWIN X2-350 

Caudal (m3/h) 721 

Pressió Estàtica (mm c.a.) 5,9 

Pressió Dinàmica (mm c.a.) 0,4 

Pressió Total (mm c.a.) 9,3 

Tipus construcció TD 

Velocitat Ventilador (r.p.m) 2210 

Grau Protecció IP 44 

Taula 30. Característiques tècniques de l’extractor Twin X2-350 

 

 

Figura 43. Imatge del ventilador en línia de la marca Soler & Palau utilitzat. 
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5.4.4.  Zona de vestuaris 

 

Es disposa de dos vestuaris, encara que no tenen les mateixes dimensions. Igual 

que en el cas de la zona de lavabos s‟ha d‟utilitzar canalitzacions, ja que, en un 

dels vestuaris es no es possible col·locar un ventilador de paret, i aprofitem per 

compartir la instal·lació canalitzada pels dos vestuaris. 

Multipliquem la superfície total del vestuari 1 per la seva altura y obtenim el 

volum d ela zona:  

 

Vvestuari 1 = 18,97 x 2,5 = 47,43 m3 

 

Per saber el caudal necessari, multipliquem el volum de la zona per les 

renovacions a l‟hora que s‟han de realitzar, segons la Taula 27. Per aquesta zona 

apliquem el criteri de:  

 

 per vestuaris  de 8 a 10 renovacions a la hora. 

 

Donat que en cap cas en els vestuaris existeix el mateix trànsit de gent que en 

una piscina per exemple, però si en hores puntes o concretes es concentra un 

gran nombre de persones, prenem com a valor 9 renovacions a l‟hora: 

         Qvestuari 1 = V x nº de renovacions = 47,43 x 9 = 379,4 m3/h 

 

 

Es procedeix de la mateixa manera per al vestuari 2: 

                  Vvestuari 2 = 13,12 x 2,5 = 32,8 m3 

         Qvestuari 2 = V x nº de renovacions = 32,8 x 9 = 262,4 m3/h 

 

Per obtenir el caudal total sumem el resultat parcial dels dos vestuaris: 

 

Qvestuaris=   Qvestuari 1 +  Qvestuari 2 = 379,4 + 262,4 = 641,8 m3/h 

 

 

Pèrdues de càrrega  

 

Al tenir canalitzacions, s‟ha de tenir en compte amb l‟existència de pèrdues de 

càrrega que s‟hauran de compensar. Per al càlcul d‟aquest pèrdues es parteix de 

la base que la canalització és rectangular, les seves dimensions segons el catàleg 

de Soler & Palau han de ser com a mínim de 280 x 140 mm per la utilització 

d‟aquest sistema. Per tant, es calcula el diàmetre equivalent a partir de la figura, 
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per aquestes mesures, que resulta ser de 200 mm aproximadament.  

 

 

Figura 44. Àbac per al càlcul del diàmetre equivalent del conducte. 

 

Amb el caudal total calculat de 641,8 m3/h i el diàmetre de la canonada 

equivalent a 200 mm, es consulta la, i mitjançant la intersecció dels dos valors, 

la pèrdua de càrrega á aproximadament de 0,7 mm.c.a per metre de canonada, 

per conductes rígids. 
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Figura 45. Gràfic per al càlcul de pèrdues de càrrega de conductes rígids. 

 

Per saber la pèrdua de càrrega total s‟ha de multiplicar aquest valor pels metres 

totals de canonada, que en aquest cas és de 5,8 m degut a que la canalització 

passa pels dos vestuaris. Per tant queda: 

 

Pcàrrega total = 0,7 x 5,8 = 4,06 mm.c.a. 

 

 

Elecció de l’extractor 

 

L‟extractor ha de complir que mogui un total de 641,8 m3/h d‟aire amb un 

pèrdua de càrrega total de 4,06 mm.c.a. El model que millor s‟adapta a aquest 

cas és un extractor en línia de la marca Soler & Palau amb referencia Twin -350. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES VENTILADOR EN LINIA  

TWIN -350 

Caudal (m3/h) 612 

Pressió Estàtica (mm c.a.)  3,7 

Pressió Dinàmica (mm c.a.)  0,3 

Pressió Total (mm c.a.)  4 

Tipus construcció TD 

Velocitat Ventilador (r.p.m) 2210 

Grau Protecció  IP 44 

Taula 31. Característiques tècniques de l’extractor Twin-350. 
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Figura 46. Imatge de l’extractor en línia de la marca Soler & Palau utilitzat. 

 

 

5.5.  Altres consideracions 
 

En el present projecte s‟ha tractat la ventilació d‟aquells locals de la nau 

industrial susceptibles, per les seves característiques de necessitar una 

instal·lació de ventilació per la correcta renovació de l‟aire. En la resta de 

compartiments (despatxos, oficines, recepció) la renovació es realitzarà per 

mitjans naturals i/o aire acondicionat, entenent com natural les obertures de 

portes i finestres. 
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CAPÍTOL 6: 

INSTAL·LACIÓ SOLAR 

TÈRMICA 

 
 

6.1.  Introducció 
 

 

En aquest apartat es procedeix a projectar el disseny d‟una instal·lació 

d‟acumulació i distribució d‟aigua calenta escalfada a través de plaques solars, 

per una activitat industrial destinada a l‟enquadernació de llibres i revistes, i el 

seu emmagatzematge.  

S‟aplicarà el Codi Tècnic d’Edificació, en concret, es consultarà la secció HE-4 

“Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària” de l‟Estalvi Energètic. 

La construcció i l‟ús d‟edificis a Catalunya genera més del 40% de les emissions 

de CO2 a l‟atmosfera i actualment es constata, en un gran nombre d‟edificis,  una 

tendència al creixement del consum d‟energia primària provinent de font no 

renovables que pot ser reduït mitjançant la utilització d‟energies renovables. 

L‟energia solar és una energia neta i barata que pot aportar un estalvi important. 

La forma més senzilla i econòmica d‟aprofitar l‟energia solar és generant aigua 

calenta sanitària, denominació que s‟utilitza per referir-se a l‟aigua potable d‟ús 

domèstic. 

El sistema a instal·lar contarà del subsistema de captació, mitjançant captadors 

solars amb aigua de circuit tancat, el subsistema d‟intercanvi entre el circuit 

tancat del col·lector i l‟aigua de consum, del subsistema d‟emmagatzematge 

solar, el subsistema de suport amb altres energies i el subsistema de distribució i 

consum. 

El càlcul i dimensionat de la instal·lació s‟estableix sobre la base del consum 

d‟aigua calenta al llarg de l‟any (estimat), del nivell de radiació solar a 

l‟emplaçament considerat i d‟una sèrie de condicionants econòmics (cost dels 

captadors, intercanviador, acumulador, elements, etc.) i físics (disponibilitat 

d‟espai per la col·locació dels captadors). 
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6.2.  Components bàsics de la instal·lació 

 

Els sistemes que confrontaran la instal·lació solar tèrmica per aigua calenta són 

els següents:  

 

 Un sistema de captació, format per captadors solars, encarregat de 

transformar la radiació solar incident en energia tèrmica de forma que 

s‟escalfi el fluid de treball que circula a través d‟ells.  

 Un sistema d‟acumulació format per un dipòsit que emmagatzemarà 

l‟aigua calenta fins que es destini el seu ús.  

 Un circuit hidràulic que s‟encarregui d‟establir el moviment del fluid calent 

fins al sistema d‟acumulació.  

 Un sistema d‟intercanvi capaç d‟intercanviar l‟energia tèrmica captada des 

del circuit dels captadors a l‟aigua calenta que es consumeixi.  

 Un sistema de regulació i control que s‟encarrega d‟assegurar el correcte 

funcionament de l‟equip per proporcionar la màxima energia solar tèrmica 

possible i que actua com a protecció davant de diverses accions múltiples, 

com poden ser els sobreescalfaments del sistema, riscos de congelacions, 

etc.  

 Un sistema d‟energia convencional que s‟utilitza per complementar la 

contribució solar subministrant l‟energia necessària per cobrir la demanda 

prevista, garantint la continuïtat del subministrament d‟aigua calenta en 

els casos d‟escassa radiació o de demanda superior al previst.  

 

 

 

Figura 47. Funcionamient d’una instal·lació solar tèrmica per a ACS. 
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6.2.1.   Sistema de captació 

 

El sistema de captació estarà format pels col·lectors solars i és l‟encarregat de 

transformar la radiació solar incident en energia tèrmica de forma que s‟escalfi el 

fluid de treball que circula per ells. 

Un col·lector solar, també anomenat captador, és un dispositiu dissenyat per 

recollir l‟energia irradiada pel sol i convertir-la en energia tèrmica.  

Els col·lectors utilitzats seran de baixa temperatura i plans, formats per una 

caixa metàl·lica per on circularà el fluid i s‟escalfarà al pas pel panell. La cara 

d‟exposició al sol estarà coberta per un vidre molt fi.  

El sol incidirà sobre el vidre del col·lector, el qual deixarà passar la major part 

d‟energia. Aquesta energia escalfarà la placa col·lectora que, al mateix temps, es 

converteix en emissora de la radiació en ona llarga. Així doncs, com que el vidre 

és molt opac per aquestes longituds d‟ona, a pesar de les pèrdues per 

transmissió (el vidre és un mal aïllant tèrmic), el recinte de la caixa s‟escalfa per 

sobre de la temperatura exterior. Com més baixa sigui la temperatura de treball 

millor serà el rendiment dels col·lectors, ja que a major temperatura dins de la 

caixa (en relació amb l‟exterior), majors seran les pèrdues per transmissió en el 

vidre.  

En aquest projecte es farà un càlcul de l‟energia solar necessària per tal 

d‟escalfar aigua calenta sanitària i segons aquesta energia es calcularà el número 

de plaques a instal·lar en la coberta de l‟edifici, així com la seva orientació i 

agrupació. El mètode que es farà servir per saber el número de plaques a 

instal·lar segons la seva demanda és el mètode f-Chart que ens 

calcula la superfície mínima que haurà de tenir el sistema de captació, aquest 

resultat dividit per la superfície del mòdul escollit ens dóna el número de plaques 

a instal·lar. 

 

 

 

Figura 48. Sistema de captació. Col·lectors. 
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 6.2.2.  Sistema de dissipació 

 

Al costat dels col·lectors es col·locarà un dissipador d‟energia de la marca la 

funció del qual serà evitar un excés de calor als col·lectors tant en èpoques de 

gran aportació solar i baixa demanda de calor com per avaries o altres factors. 

 

 

6.2.3.   Sistema d’acumulació  

 

Un sistema d‟acumulació està constituït per un o varis dipòsits que 

emmagatzemin l‟aigua calenta sanitària fins que es precisi el seu ús. 

En aquest cas, es precisarà un dipòsit acumulador/intercanviador amb serpentí 

fix de 1449 litres de capacitat i un altre dipòsit de 200 litres de capacitat per 

l‟energia de suport auxiliar, ja que al tractar-se de l‟electricitat l‟energia de 

suport, aquesta no es pot aplicar directament a l‟acumulador solar, sinó en un 

altre acumulador. El segon acumulador, es col·locarà en sèrie amb l‟acumulador 

solar.  

 

 

6.2.4.   Circuit hidràulic   

 

El circuit hidràulic estarà constituït per canonades, bombes, vàlvules, etc., que 

s‟encarregaran d‟establir el moviment del fluid calent fins al sistema 

d‟acumulació. 

El circuit hidràulic es pot dividir en dues parts:   

 

 El circuit primari unirà els col·lectors amb el sistema d‟intercanvi i estarà 

format per conductes els quals estaran encarregats de transportar el fluid 

escalfat des del sistema captador fins al sistema d‟intercanvi, formant un 

circuit tancat. Es disposarà també d‟un control del flux mitjançant vàlvules 

i bombes encarregades de controlar el moviment del fluid. Aquest fluid 

caloportador estarà format per una barreja d‟aigua amb líquid 

anticongelant considerant les baixes temperatures que poguessin 

ocasionar problemes als conductes i als captadors.  

 El circuit secundari anirà des del sistema d‟acumulació al sistema de 

recolzament d‟energia convencional auxiliar. El fluid caloportador també es 

controlarà a través de vàlvules de circulació. 

Les bombes de circulació seran de tipus centrífug i estaran   

dimensionades per vèncer la resistència que ofereix el fluid al pas pels 

conductes i mantenir la pressió desitjada a cada punt del circuit.  
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6.2.5.   Sistema d’intercanvi  

 

El sistema d‟intercanvi realitza la transferència d‟energia tèrmica captada des del 

circuit de captadors, o circuit primari, a l‟aigua calenta que consumeix. 

Aquest sistema es farà mitjançant un intercanviador de calor, i s‟ha d‟instal·lar 

degut a que l‟aigua que circula pel sistema de captació no és apta pel consum 

domèstic, ja que porta productes que serveixen d‟anticongelants. 

L‟interior d‟un intercanviador està dividit en dos circuits (primari i secundari) que 

estan distribuïts de manera alterna, l‟intercanvi de calor entre els dos fluids dels 

circuits primari i secundari es produirà quan la diferència de temperatura 

d‟ambdós sigui l‟adient. Uns termòstats regulen aquestes condicions, sent la base 

de la regulació del funcionament general de la instal·lació.  

 

 

6.2.6.   Sistema de regulació i control  

 

El sistema de regulació i control s‟encarrega per una banda d„assegurar el 

correcte funcionament de l‟equip per proporcionar la màxima energia solar 

tèrmica possible i, per un altre, actua com a protecció davant de múltiples 

factors com sobreescalfaments del sistema, riscos de congelació, etc. 

Aquest sistema és de circulació forçada, fet que suposa un control del 

funcionament normal de les bombes del circuit de tipus diferencial, assegurant el 

correcte funcionament de la instal·lació obtenint un bon aprofitament de l‟energia 

solar captada i assegurant un ús adequat de l‟energia auxiliar.  

Hi haurà una centraleta que ens controlarà les bombes del circuit primari i del 

secundari posant-les en funcionament o apagant-les quan sigui necessari. 

El sistema de control assegurarà que, en cap cas, s‟arribin a temperatures 

superiors a les màximes suportades pels materials, components i tractaments 

dels circuits, instal·lant un dissipador per tal de dissipar la calor, sobretot a 

l‟estiu que és quan es pot produir un excés de calor en les plaques; i que en cap 

punt la temperatura del fluid de treball baixi per sota d‟una temperatura de 3 ºC 

superior a la congelació del fluid.  

 

 

6.2.7.   Sistema d’energia convencional auxiliar  

 

Addicionalment, es disposarà d‟un equip d‟energia convencional auxiliar que 

s‟utilitza per complementar la contribució solar subministren l‟energia necessària 

per cobrir la demanda prevista, garantir la continuïtat del subministrament 
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d‟aigua calenta en els casos d‟escassa radiació solar o demanda superior a la 

prevista. 

Aquest sistema convencional està dissenyat per cobrir el servei com si no es 

disposés del sistema solar. Només entrarà en funcionament quan sigui 

estrictament necessari i de forma que s‟aprofiti, el màxim possible, l‟energia 

extreta del camp de captació.  

El sistema d‟energia auxiliar serà una resistència elèctrica que utilitzarà 

l‟electricitat mitjançant l‟efecte Joule. Es disposarà d‟un termòstat de control de 

temperatura que en condicions normals de funcionament permet complir la 

legislació vigent en cada moment referent a la prevenció i control de la 

legionel·losi. 

 

 

6.3.  Zona climàtica  

 
Abans de fer els càlculs em de definir a quina zona climàtica correspon la nostra 

instal·lació. La següent figura, extreta del CTE, ens mostra les zones climàtiques 

de tot l‟estat, aquestes zones han estat definides tenint en compte la radiació 

global mitja diària anual sobre superfície horitzontal. 

La zona climàtica de qualsevol localitat en la que s‟ubiquin els edificis s‟obté en 

funció de la diferència d‟altura que existeix entra la localitat d‟estudi i l‟altura de 

referència de la capital de província.  

 

 

Figura 49. Zones climàtiques. 

 

En el nostre cas que l‟edifici està ubicat a Mataró, prop de la ciutat de Barcelona i 
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observant la figura anterior podem dir que la zona a triar a l‟hora de fer els 

càlculs pertinents serà la zona climàtica II. 

Com s‟ha esmentat, les zones s‟han definit tenint en compte la Radiació Solar 

Global mitja diària anual sobre superfície horitzontal, prenent els intervals que es 

relacionen per cada una de les zones, com s‟indica a la taula següent: 

 

 

Taula 32. Radiació solar global. 

 

Per tant, la radiació solar global mitja diària anual sobre superfície horitzontal 

serà de 13,7 ≤ H < 15,1 MJ/m2 o bé 3,8 ≤ H < 4,2 kWh/m2. 

 
 
 

6.4.  Contribució solar mínima 

 
Segons CTE HE 4, en els edificis amb una previsió de demanda d‟aigua calenta 

sanitària, una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d‟aquesta 

demanda es cobrirà mitjançant la incorporació de sistemes de captació, 

emmagatzemant i utilització d‟energia solar de baixa temperatura, adequada a la 

radiació solar global del seu emplaçament i a la demanda d‟aigua calenta de 

l‟edifici. 

La contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors anuals de 

l‟energia solar aportada exigida i la demanda energètica anual, obtinguts a partir 

dels valors mensuals. A la taula 33 s‟indica, per cada zona climàtica i diferents 

nivells de demanda d‟aigua calenta sanitària (ACS) a una temperatura de 

referència de 60 ºC, la contribució solar mínima. 
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Taula 33. Contribució solar mínima en %. Cas efecte Joule. 

 

 

En aquest cas, prendrem com a valor de contribució solar mínima el 60%, ja 

que, al tractar-se d‟una zona climàtica II pot prendre valors entre el 60-70%, i 

triem aquest perquè pertany al rang d‟entre 50 i 1.000 litres d‟aigua al dia. 

 

6.5.  Càlculs i dimensionat  

 
La instal·lació de plaques solars s‟efectua per escalfar l‟aigua d‟ús sanitari, ja 

sigui l‟aigua de les dutxes dels vestuaris com la dels serveis. Els treballadors, 

després d‟acabar el seu torn, es podran dutxar a les dutxes dels vestuaris l‟aigua 

de les quals serà escalfada mitjançant l‟energia solar tèrmica.  

L‟horari dels treballadors serà de 6:00 a 14:00 hores, al torn de matí,  de 14:00 

a 22:00 hores, al torn de tarda, de dilluns a divendres.  

Per calcular la demanda d‟ACS es consultarà la taula 3.1 del Codi Tècnic de 

l’Edificació, secció HE-4 “Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària”  

la qual queda resumida a la taula que es presenta a continuació: 

 

 

Taula 34. Demanda de referència a 60 ºC. 
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Consultant la taula 34, per tallers i fàbriques s‟estima un consum de 15 litres 

d‟ACS al dia per persona a 60 ºC i de 3 litres d‟ACS/dia per persona a 60 ºC per 

administratius. Per tant, si a la nau industrial hi ha un total de 60 treballadors a 

la zona de treball i magatzem, i 19 administratius, la demanda total serà de 957 

litres ACS/dia. 

 

 

6.5.1.   Càlcul de la demanda d’energia 

 

A l‟hora de calcular la demanda d‟energia, es pot fer a través d‟aquestes dues 

fórmules:  

 

 

 

 

On:  

 

 DEACS és la demanda d‟ACS al mes en MJ (6.1) i kW·h (6.2).  

 n és el nombre de dies del mes en consideració.  

 QACS és el consum d‟ACS a la temperatura de referència en l/dia.  

 Ceaigua és el calor específic de l‟aigua en J/Kg·K  

 Tªref és la temperatura de referència utilitzada pel consum d‟ACS en ºC o  

ºK.  

 TªAF és la temperatura de l‟aigua freda de la xarxa en ºC o ºK.  

 

 

El balanç energètic de la instal·lació, però, s‟ha calculat utilitzat el mètode F-

Chart mitjançant una fulla de càlcul on es recullen les dades de cada província 

(Tª ambient de cada mes, Tª de la xarxa, radiació solar de cada mes, etc.) i s‟ha 

anat provant iterant per cada número de col·lectors, la cobertura solar que 

aporten. 

Mataró és la capital de comarca del Maresme, situada a la província de 

Barcelona. Per tant, pel càlcul de l‟energia necessària i l‟aportació solar s‟han 

tingut en compte les següents dades que queden recollides a la taula següent: 
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Mes 

Tª mínima 

(ºC) 

Tª ambient 

(ºC) 

H dia 

(MJ/m2) 

Gener 8 11 6,5 

Febrer  9 12 9,5 

Març 11 14 12,9 

Abril 13 17 16,8 

Maig 14 20 18,6 

Juny 15 24 20,3 

Juliol 16 26 21,6 

Agost 15 26 18,1 

Setembre 14 24 14,6 

Octubre 13 20 10,8 

Novembre 11 16 7,2 

Desembre 8 12 5,8 

Mitja anual 12,25 18,5 13,5 

Taula 35. Dades climàtiques de la província de Barcelona. 

 

 

Les necessitats energètiques mensuals per la producció d‟aigua calenta sanitària 

s‟han calculat tenint en compte el consum mig diari de cada usuari de cada mes i 

el canvi de temperatura necessari per elevar la temperatura de l‟aigua freda de 

cada mes fins una temperatura d‟ús de 60 ºC. A la taula següent queden 

reflectits els resultats d‟aquesta demanda energètica: 
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Demanada energètica (kW·h) 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Oct Nov  Dec ANUAL 

2921 2630 2921 2818 2921 2818 2921 2921 2818 2921 2818 2921 34349 

Taula 36. Demanda energètica mensual i anual. 

 

 

6.5.2.    Càlcul de la fracció solar  

 

Instal·lant deu captadors, s‟obté una contribució solar del 62,7%. 

Observant la taula corresponent a la contribució solar mínima, la contribució 

solar instal·lant deu col·lector és suficient, ja que el Codi Tècnic de l‟Edificació a 

la seva secció HE-4 “Contribució Solar mínima d‟aigua calenta sanitària” deixa 

ben clar que per una zona climàtica II amb una font d‟energia de recolzament 

que sigui l‟electricitat, la contribució solar mínima ha de ser del 60%.  

Hem tingut en compte a l‟hora de fer els càlculs els períodes de vacances, així 

doncs, al Juliol i Setembre i haurà un 75% d‟empleats, i un 50% a l‟Agost, 

reduint així el consum d‟aigua, i disminuint, la demanda energètica per aquests 

mesos. 

El balanç energètic que aportaran es detalla a continuació:  

 

Balanç energètic  

Mes 

Energia  

Necessària 

(kw·h) 

Aportació 

Solar (kW·h) 

Fracció  

Solar (%) 

Gener 1543 645 41,8 

Febrer  1367 745 54,5 

Març 1454 918 63,1 

Abril 1349 917 68,0 

Maig 1365 983 72,0 

Juny 1292 994 76,9 

Juliol 979 929 94,9 
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Agost 668 668 100,0 

Setembre 990 836 84,4 

Octubre 1394 745 53,4 

Novembre 1407 659 46,8 

Desembre 1543 603 39,1 

Anual 15351 9642 62,8 

Taula 37. Fracció solar instal·lant deu col·lectors. 

 

 

 

Figura 50. Representació de la fracció solar. Imatge full de càlcul F-Chart. 

 

Així, la instal·lació solar dimensionada estarà formada per deu col·lectors, 

connectats hidràulicament en sèrie. El circuit global resultant estarà equilibrat 

hidràulicament. 
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6.5.3.   Elecció dels col·lectors  

 

Com s‟ha dit en anterioritat, el mètode de càlcul utilitzat és una simulació amb 

una fulla de càlcul utilitzant el mètode F-Chart. Aquest mètode proporciona unes 

previsions de d‟aportació energètica enfront de les necessitats previstes.  

S‟ha utilitzat també, tant el CTE com el plec de condicions tècniques 

d‟instal·lacions de baixa temperatura d‟IDAE on s‟especifiquen els criteris que 

expliquen els condicions i relacions correctes entre el consum d‟aigua calenta 

(M), el volum total d‟acumulació (V) i la superfície total de captació (A).  

Així doncs, s‟ha procedit a escollir el tipus de col·lector més adient i que 

respongués a aquests casos. El col·lector triat ha estat el model Bt de la marca 

Solahart. Les característiques d‟aquests col·lectors es detallen a la taula següent: 

 

 

 

 

Característiques tècniques col·lector Solahart Bt 

Dimensions (1941 x 1027 x 83) mm 

Pes 33,1 kg 

Norma  EN 12975 

Àrea útil 1,86 m2 

Capacitat fluid 2,1 l 

Pressió Màxima de treball 14 bar 

Pressió de Control 3 bar 

Coberta 
Vidre temperat baix  

contingut en ferro (<0,04%) 

Espessor: 3,2 mm 

Superficie d'absorció De cobre amb superficie  

polvoritzada  

(coef. Absorció solar=0,95) 

(coef.Emissió a Tª 100ºC= 

0,04) 

Taula 38. Característiques tècniques col·lector. 
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Figura 51. Imatges del col·lector solar Solahart Bt. 

 

 

 

Al costat dels col·lectors es col·locarà un dissipador d‟energia de la marca 

ESCOSOL (característiques tècniques als annexos.) la funció del qual serà evitar 

un excés de calor als col·lectors tant en èpoques de gran aportació solar i baixa 

demanda de calor com per avaries o altres factors. 

 

 

 

Figura 52. Dissipador de calor ESCOSOL. 

 

S‟ha escollit aquest model perquè està especialment dissenyat per a ser instal·lat 

a l‟exterior. Consta de ventiladors helicoïdals amb una reixa protectora. 

 

 

6.5.4.   Orientació i inclinació dels col·lectors  

 

Els col·lectors estaran orientats cap al sud, ja que al trobar-se respecte al 

planeta en el hemisferi Nord, rep la major radiació solar quan s‟orienta direcció 

l‟Equador, que n‟és la part amb major radiació solar del planeta. 

Per tant, per la distribució dels col·lectors, es considera la direcció SUD com a 

orientació òptima i la millor inclinació (βòptima) depenent del període d‟utilització, 
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un dels valors següents:  

 

 Consum constant anual: la latitud geogràfica.  

 Consum preferent a l‟hivern: la latitud geogràfica + 10º.  

 Consum preferent a l‟estiu: la latitud geogràfica – 10º.  

 

Tenint en compte aquests consells, sabent que els col·lectors estaran situats a la 

coberta de la nau i utilitzant l‟eina virtual PVGIST a través de la web, s‟arriba a 

que la inclinació respecte l‟horitzontal és de 35º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Resultat eina virtual PVGIS. 

 

La distribució serà la següent:  

 Inclinació: 35º respecte l‟horitzontal.  

 Desviació respecte el sud (azimut): 0º.  

 Orientació: SUD. 

 

Per demostrar si compleix amb la normativa, aquesta inclinació ha d‟estar entre 

el màxim i el mínim rang d‟inclinació segons la DB-HE5. 

                                                                                   

                                    

                                                                                                      

 

  

)4.6()º41()º41(

)3.6()º41()º41(









inclinaciómínimaInclinació

inclinaciómàximaInclinació
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L‟orientació i inclinació del sistema de captació i les possibles ombres sobre el 

mateix seran tals que les pèrdues respecte a l‟òptim siguin inferiors a les 

marcades a la següent taula:  

 

 

 

 

 

 

 

Taula 39. Pèrdues per orientació, inclinació i ombres màximes. 

 

En aquest cas, es considera que les pèrdues màximes no han de superar el 10% 

al tractar-se del cas general. 

Es considera integració arquitectònica quan els col·lectors compleixen una doble 

funció energètica i arquitectònica i, a més, substitueixen els elements 

constructius convencionals.  

Es considera que existeix superposició quan la col·locació dels col·lectors es 

realitza paral·lela a l‟envolvent de l‟edifici, no acceptant-se en aquest concepte la 

disposició horitzontal de l‟absorbidor, amb la finalitat d‟afavorir l‟auto neteja dels 

col·lectors.  

Com s‟ha esmentat, segons la taula 39 provenen del DB-HE4, les pèrdues 

màximes per inclinació no han de superar el 10% de la radiació solar. Per tant, el 

rang de la següent figura 54. ha de ser del 90% de la radiació solar, i els angles 

d‟inclinació límit per a que no superin el 10% de les pèrdues són 60º i 5º. 

 

 
Figura 54. Percentatge d’energia respecte el màxim de les pèrdues per orientació i 

inclinació. 
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Al estar en la latitud 41,5333º, es corregeixen aquests angles límit amb les 

fórmules 6.3 i 6.4: 

 

 

 

 

La inclinació de 35º esta dins dels límits de pèrdues per inclinació. 

 

 

6.5.5.   Pèrdues per ombres 

 

En aquest apartat es demostrarà que les pèrdues per ombres són inferiors al 

10%, que és el obliga el Codi Tècnic, en el apartat DB-HE4. 

Per poder realitzar el càlcul de les pèrdues per ombres, s‟ha utilitzat el programa 

PVSYST. Aquest programa et permet fer una representació de les diferents naus 

industrials que composen la zona, per poder així simular i fer el càlcul.   

S‟han realitzat dues simulacions, una per hivern i una altra per estiu, ja que el 

Sol, com es pot apreciar a la figura 55, durant l‟estiu pot arribar al punt 1, i al 

hivern al punt 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Òrbita del sol. 

 

Els resultats obtinguts mitjançant la simulació amb el programa PVSYST queden 

representats amb les figures següents: 

 

 

º5333,5)5333,41º41(º5

º5333,60)5333,41º41(º60
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Figura 56. Visualització de la distribució de la zona de l’empresa. 

 

 

Figura 57. Pèrdues per ombres estiu 

 

 

Figura 58. Pèrdues per ombres hivern. 

 

Es pot apreciar en la animació de les ombres, segons es mostra a les gràfiques 

obtingudes, que no hi ha pèrdues per ombres. 

A l‟estiu com el sol surt més al nord i el panell esta orientat cap el sud, es perd 

radiació a la sortida i posta del Sol. En canvi, a l‟ hivern això no passa perquè el 
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Sol surt més al Sud, al tenir orientat el panell cap aquesta direcció i no tenir 

obstacles que li facin ombres, no hi ha pèrdues.  

 

 

6.5.6.   Volum de l’acumulador  

 

El dimensionament del volum de l‟acumulador ha d‟acomplir amb la condició que 

queda recollida a l‟expressió 6.4. Així doncs, s‟escollirà un acumulador de 1449 

litres i es comprovarà la condició que s‟ha de complir, per l‟aplicació d‟ ACS: 

 

                   (6.5) 

 

On:  

 

 V és el volum del dipòsit d‟acumulació solar en litres.  

 A és la suma de les àrees dels captadors en m2.  

 

Els dos col·lectors tindran una secció útil de 18,60 m2 (1,86 m2 cada col·lector) i 

el volum del dipòsit d‟acumulació solar serà de 1449 litres, complint-se així la 

condició de la fórmula 6.5. 

 

 

6.5.7.    Disseny de l’intercanviador de calor  

 

Segons el càlcul del volum de l‟acumulador del punt 6.5.6, s‟ha optat per escollir 

un tipus d‟acumulador que porta l‟intercanviador de calor incorporat. S‟ha escollit 

d‟aquesta manera per tal de buscar una millor senzillesa en quant a la instal·lació 

i preu. Així doncs, el sistema d‟acumulació + intercanviador de calor escollit ha 

estat l’interacumulador solar amb serpentí de SOLARIS model WW 1500 amb un 

volum de 1449 litres, les característiques del qual queden recollides a la taula de 

la pàgina següent:  

 

 

 

 

 

18050 
A

V
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Característiques tècniques interacumulador solar 

 amb serpentí SOLARIS WW 1500 

Capacitat 1449 l 

Altura 2185 mm 

Àrea intercanviador 3,6 m2 

Potència 94 kW 

Caudal del serpentí 4m3/h 

Diàmetre 1200 mm 

Pes 325 kg 

Pressió màx. de servei  

circuit ACS 6 bar 

Pressió màx. de servei  

intercanviador 6 bar 

Espessor aïllant 100 mm 

Tª màx de utilització 70 ºC 

Taula 40. Característiques tècniques interacumulador. 

 

Figura 59. Imatge de l’interacumulador solar amb serpentí de la marca Solaris. 
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6.5.8.    Característiques del circuit hidràulic  

 

Tal i com s‟ha explicat a l‟apartat 6.2.4, el circuit hidràulic estarà format per un 

circuit primari i un circuit secundari. El circuit primari unirà els col·lectors amb el 

sistema d‟intercanvi i estarà format per conductes els quals estaran encarregats 

de transportar el fluid caloportador, format per aigua i anticongelant, des del 

sistema captador fins al sistema d‟intercanvi, formant un circuit tancat. Per la 

seva part, el circuit secundari anirà des del sistema d‟acumulació al sistema de 

recolzament d‟energia convencional auxiliar. 

 

Fluid caloportador  

 

El fluid caloportador que circularà pel circuit primari serà una barreja d‟aigua i 

anticongelant amb una proporció que permeti eliminar qualsevol risc de gelades. 

Si aquesta barreja no es realitzes correctament correríem el risc de patir 

congelació de canonades que provocarien errades importants en el circuit 

primari.  

Considerant una temperatura mínima històrica a la província de Barcelona de -

11ºC i augmentant aquesta en 5 ºC negatius per seguretat, obtenim que per a 

una temperatura de -16ºC necessitem un 35 % de propilenglicol a l‟aigua que 

circula pel circuit primari. 

El fabricant indica que justament aquesta serà la proporció de barreja adequada 

per al funcionament dels seus captadors, per tant podem considerar la proporció 

correcta.  

Al següent gràfic podem comprovar que la barreja de propilenglicol és correcta 

per a temperatura de -16ºC.  
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Figura 60. Percentatge d’anticongelant en funció de la temperatura 

 

Cabal 

El càlcul del cabal del circuit primari es pot calcular a partir del cabal unitari per 

m2 del col·lector, de la seva superfície i del nombre total de col·lectors, tal i com 

mostra la fórmula 6.6. 

 

(6.6)  

 

 

On:  

 Qtotal és el cabal total del circuit [l/h]  

 Qcaptador és el cabal unitari del captador [l/(hm2)]  

 A és la superfície d‟un captador solar [m2]  

 N és el nombre de captadors en paral·lel, suposant que el cabal d‟una 

sèrie equival a un únic captador.  

 

NAQcaptadorQtotal ··
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El cabal del fluid caloportador es pot determinar també seguint les 

especificacions del fabricant. Segons aquest, s‟estima un cabal màxim recomanat 

de 100 l/h per col·lector o el que vindria a ser el mateix, de 0,1 m3/h.  

S‟ha de tenir en compte, però, que aquest cabal recomanat és en el cas que el 

fluid sigui l‟aigua. En el present cas, aquest valor s‟haurà de dividir per la calor 

específica de la mescla d‟aigua i d‟anticongelant propilenglicol i multiplicar-lo pel 

nombre de col·lectors solars. La calor específica per una mescla d‟aigua del 65% 

i propilenglicol 35% és de 0,92 kcal/(Kg·ºC) tal i com es pot comprovar al gràfic.  

 

 

Figura 61. Calor específic de la mescla de propilenglicol i aigua. 

 

Per tant, el cabal serà el següent: 

 

 

 

 

3087,1
92,0

10·1,0
mC 
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Conductes  

 

El traçat dels conductes serà amb retorn invertit per garantir que el cabal es 

distribueixi uniformement entre els captadors, amb sistemes antiretorn per evitar 

la circulació inversa del fluid. El material utilitzat pels conductes serà el coure.  

Les pèrdues de càrrega en els conductes de la instal·lació serà tal que:  

 La pèrdua de càrrega per metre lineal de conducte no superarà els 40 

mil·límetres de columna d‟aigua.  

 La velocitat de circulació del líquid serà inferior a 2 m/s.  

 

Per calcular el diàmetre dels conductes de coure, s‟utilitzarà la següent fórmula:  

 

 

     (6.7) 

 

On:  

 

 D és el diàmetre en cm.  

 j = 2,2 en conductes metàl·lics. 

 C és el cabal expressat en m3/h.  

 

Aplicant la fórmula surt un diàmetre de 22,7 mm. S‟escollirà la canonada de 

coure normalitzada de 26/28 mm amb un espessor d‟1 mm i es comprovaran les 

2 condicions anteriorment marcades per comprovar que la canonada està ben 

dimensionada.  

Per calcular la pèrdua de càrrega per fregament i la velocitat del fluid 

caloportador es consultarà l‟àbac de la figura 62 que relaciona les pèrdues de 

càrrega en mmca i la velocitat en m/s del fluid en funció del diàmetre interior de 

la canonada i el seu cabal. 

 

 

 

 

35,0·CjD 
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Figura 62. Àbac per determinar la pèrdua unitària per fregament en canonades d’acer. 

 

 

Per tant, per un cabal de 1,087 m3/h (18,1 litres/minut) i un diàmetre interior de 

24 mm, les pèrdues de càrrega són de 27 mmca i una velocitat de circulació de 

0,65 m/s. Com que el fluid caloportador és una mescla d‟aigua i anticongelant, 

s‟aplicarà un factor corrector en funció de la viscositat de la dissolució i la de 

l‟aigua.  

 

 La viscositat de la mescla a 60ºC és de 2 centipoisses.  

 La viscositat de l‟aigua a 60ºC és de 0,4665 centipoisses.  

 

      (6.8) 

 

 

aigua

mescla
mescla rregapèrduadecàrregaPèrduadecà



4·
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Per tant, la pèrdua de càrrega per metre lineal de conducte resultant és de 38,85 

mmca considerant-se acceptable ja que no supera els 40 mmca per metre lineal 

de conducte. 

 

Bombes de circulació i vàlvules   

 

Les bombes de circulació seran de tipus centrífug destinades a mantenir la 

pressió desitjada en qualsevol punt de la instal·lació i venceran la resistència del 

fluid al pas pel conducte. Aquestes bombes es situaran a les zones més fredes 

del circuit i en un tram de conducte preferentment vertical.  

S‟instal·laran vàlvules antiretorn, de bola i de tres vies. Les vàlvules antiretorn 

forçaran a circular el fluid en una direcció, evitant així la circulació en sentit 

contrari. Les vàlvules de bola regularan el flux canalitzat i seran tarades a una 

pressió que garanteixi que en qualsevol punt del circuit no es superi la pressió 

màxima de treball dels components. Les vàlvules de tres vies també regularan la 

circulació del fluid segons el moment, les quals estaran controlades per una 

senyal elèctrica provinent de les sondes de temperatura, actuant sobre el 

mecanisme hidràulic.  

 

Vas d’expansió  

 

El vas d‟expansió es col·locarà a la part baixa, directament a l‟acumulador ja que 

els circuits estan sotmesos a variacions de temperatura, pressió i volum. La seva 

funció serà absorbir l‟augment de volum que es produeix a l‟expandir-se per 

escalfament el fluid caloportador.  

 

Purgadors  

 

En tots aquells punts de la instal·lació on pugui quedar-hi aire acumulat, es 

col·locaran sistemes de purga constituïts per recipients d‟evacuació d‟aire i purga 

automàtics. Per tant, es col·locarà un purgador al punt més alt de la instal·lació, 

al costat de les plaques solars.  

 

 

6.5.9.   Equip de regulació i control   
 

El sistema de regulació i control s‟encarregarà de supervisar el correcte 

funcionament de l‟equip per proporcionar la màxima energia solar tèrmica. 

Aquest sistema disposarà dels següents elements:  

 

 Equip de control  
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 Sondes de temperatura  

 Vàlvules 

 

Les sondes de temperatura són uns sensors capaços de mesurar la temperatura 

física i transformar-la en variables elèctriques. Les sondes instal·lades donaran 

informació de la temperatura en que es troba el fluid i supervisar el sistema.  

L‟equip de control actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no es posin 

en funcionament quan la diferència de temperatures sigui menor de 2 ºC i no 

estiguin parades quan la diferència sigui major de 7 ºC.  

Cal afegir que l‟equip de control estarà format per una centraleta que tindrà un 

ampli control de les bombes i vàlvules tant del circuit primari com secundari. 

També, el sistema de control i de sondes de temperatura assegurarà que, en cap 

cas, s‟arribin a temperatures superiors a les màximes suportades pels materials, 

components i tractaments dels circuits.  

 

6.5.10. Descripció del sistema d’energia auxiliar   
 

El sistema d‟energia auxiliar està dissenyat per cobrir el servei com si no es 

disposés del sistema solar. Només entrarà en funcionament quan sigui necessari 

i de forma que s‟aprofiti, el màxim possible, l‟energia extreta del camp de 

captació.  

El sistema d‟energia auxiliar serà una resistència elèctrica que utilitzarà 

l‟electricitat mitjançant l‟efecte Joule. La resistència elèctrica estarà en un segon 

acumulador el qual es connectarà en sèrie amb l‟acumulador/intercanviador. 

6.5.11. Estructura del col·lector solar  
 

L‟estructura s‟ha de dimensionar per a que sigui resistent a esforços mecànics 

exercits per els fenòmens meteorològics adversos, com el vent i la beu. També 

han de suportar el pes del panell evidentment. 

 

El vent exerceix una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, 

anomenat pressió estàtica (qe).  

 

 

         (6.9)    

       

Aquesta pressió està composada per la pressió dinàmica del vent, corregida per 

dos coeficients; el coeficient d‟exposició (ce) i el coeficient eòlic (cp). 

pebe ccqq ··
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La pressió dinàmica per qualsevol lloc d‟Espanya pot adoptar-se el valor 0,5 

kN/m2. 

El coeficient d‟exposició ve donat per la taula 3.4 del Codi Tècnic d’Edificació, 

l‟apartat DB SE-AE, amb un grau IV (zona urbana en general, industrial o 

forestal) i una altura de 7 metres, el valor del coeficient és de 1,5 

El coeficient eòlic s‟ha obtingut del NBA-AE-88, de la taula 5.2. El valor és de 0,3, 

encara que, aquest reglament s‟ha rebutjat, per tant prenem el valor superior del 

CTE de la taula 3.5, que és 0,7. 

Per tant, la força del vent perpendicular a la superfície és de 525 N/ m2. Però 

s‟ha de corregir ja que el panell té una inclinació de 35º. 

 

              (6.10) 

 

En conclusió, la força exercida pel vent és de 596,23 N/m2 (60,78 kg/m2). 

 

La neu és un fenomen meteorològic, que exerceix una determinada càrrega al 

panell. Aquest fenomen no és usual a Mataró ni a la comarca del Maresme, però 

s‟ha de tenir en compte. El seu càlcul s‟ha basat en la normativa per les 

estructures de les cobertes o terrats dels edificis. 

Segons el CTE, DB-SE-AE l‟apartat 3.5 on es fa referència a la càrrega per neu, 

al ser una estructura lleugera s‟ha de calcular mitjançant la següent expressió: 

 

  (6.11)            

        

On: 

 

  : Coeficient de forma 

 kS : Valor característic de la càrrega de neu sobre terreny horitzontal 

(N/m2) 

 

El coeficient de forma és 1,17 , segons indica en l‟ apartat 3.5.3 del DB-SE-AE, ja 

que la inclinació de la estructura es de 35ºC. 

 

          (6.12)           

I el valor de la càrrega de neu sobre terreny horitzontal segons la taula E.2 de 

l‟Annex E del DB-SE-AE és de 0,4 kN/m2. 

La càrrega de neu en projecció horitzontal és 466,7 N/m2,(47,57 kg/m2). 

 

kSq ·

º30
1


 

sin·· Sqf ev 
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L‟estructura haurà de suportar els següents esforços: 

 

 

Por vent 
(kg) 

Por neu  

(kg) 

120,34 94,19 

Taula 41. Resum de forces que rep la estructura. 
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CAPÍTOL 7:  

IMPACTE AMBIENTAL 
 

 

7.1.  Definició  
 

S‟entén per impacte ambiental l‟efecte que produeix una determinada acció 

humana sobre el medi ambient en els seus diferents aspectes. El concepte pot 

extendre‟s, amb poca utilitat, als efectes d‟un fenomen natural catastròfic. 

Tècnicament és la alteració de la línia base, degut a l‟acció antròpica o a efectes 

naturals.  

Les accions humanes, motivades per la consecució de diversos objectius, 

provoquen efectes col·laterals sobre el medi ambient. Mentre els efectes 

perseguits solen ser positius, almenys pels qui promouen l‟actuació, els efectes 

secundaris poden ser positius i, més sovint, negatius. 

 

7.2.  Objectiu de l‟estudi   
 

L‟objectiu principal de l‟estudi és el de reduir la quantitat de residus, tot prenent 

les mesures bàsiques i informant al personal sobre la gestió dels residus, 

millorant-la i adequant-la, fent ús de materials reutilitzables i reciclables.  

Aquest apartat ajudarà a buscar un millor aprofitament dels materials, buscant 

una major sostenibilitat del medi ambient i una minimització de la quantitat de 

residus generats.  

Es pretendrà també una amplia selecció dels residus sòlids tot classificant-los i 

dipositant-los en el corresponent contenidor. 

Els principals resultats que es desitgen obtenir amb la implantació de l‟estudi són 

els següents: 

 Millorar de la gestió ambiental. 

 Reduir la quantitat de residus, impartint programes de informació als 

 treballadors, sobre la generació i gestió de residus. 

 Fer ús de materials reutilitzables. 

 Fomentar el tractament de residus com a subproducte. 
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 Fer ús del reciclatge de materials. 

 Traslladar els desfets no aprofitables al vertader autoritzat corresponent. 

 Tractar les aigües residuals en la mateixa activitat o bé pagar pel servei a 

la planta depuradora municipal corresponent. 

 

7.3.  Resum de l‟avaluació  
 

 Identificar els efectes que pot causar un projecte sobre el medi ambient.  

 Estimar les magnituds dels efectes.  

 Prevenir els efectes sobre el medi ambient, evitant-los o minimitzant-los.  

 

L‟estudi ha de permetre establir propostes d‟accions de protecció a l‟ambient i la 

correcció o mitigació de les alteracions que puguin produir-se. Es busca que es 

garanteixi, de la millor manera possible, l‟equilibri i les característiques de 

l‟ambient després de la posta en marxa de les propostes i, col·lateralment, 

preservar la salut i el benestar del treballador. 

 

7.4.  Repercussions sobre l‟entorn 
 

S‟entén per repercussió sobre l‟entorn, l‟acció que s‟exerceix sobre el medi i en 

particular als veïns immediats i propers, amb el normal desenvolupament de 

l‟activitat. 
 

7.5.  Sostenibilitat ambiental 
 

Per una millor sostenibilitat del medi es pretén aconseguir millors nivells de 

reducció, reutilització, reciclatge i eliminació de residus. 

Es pot minimitzar la quantitat de residus generats, mitjançant canvis en els 

àmbits de compra, consum, reutilització i reciclatge, com també efectuant un 

seguiment dels seus processos mitjançant informes mensuals. 

Les activitats de reciclatge donen lloc a una millor conservació dels recursos 

naturals, degut a la selecció i a l‟aprofitament dels diferents materials, que es 

realitzen abans del seu trasllat al vertader. 

El trasllat i eliminació responsable dels residus disminueix la contaminació que 

provoquen habitualment les pràctiques d‟abocament i incinerat il·legals a 

l‟atmosfera, a la terra i a l‟aigua. 
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7.6.  Processos de millora continua  
 

Es pretén millorar la pròpia estructura del model de tractament proposat: 

 

 Realitzar progressos a nivell físic i ambiental, en relació amb la disposició i 

el disseny de la instal·lació de tractament de residus urbans, de terminals 

de treball (eficiència, ergonomia, salut i seguretat), l‟impost de reciclatge, 

la gestió de residus i el tractament d‟aigües residuals. 

 Aconseguir millores a nivell econòmic i en termes d‟eficiència, capacitat, 

qualitat dels productes obtingut, rendibilitat i salaris. 

 Perfeccionar l‟estructura organitzativa, en relació a la presa de dades, 

l‟elaboració del informes, la gestió, la supervisió, els tipus de processos 

operatius i la consciència ambiental dels treballadors.  

 

 

7.7.  Mesures mediambientals  
 

A continuació enumerem les principals mesures mediambientals possibles 

adaptades: 

 

7.7.1.   Direcció  
 

1. L‟ecologia ha de formar part de la gestió. S‟ha de considerar sempre a l‟hora 

de prendre qualsevol decisió de l‟activitat. 

2. Formació ecològica del personal. És l‟obligació de la Direcció fer-se càrrec de 

la formació ecològica dels seus treballadors, com també assegurar-se de que 

aquesta informació es assimilada i posada en pràctica. 

3. Informació als clients sobre les innovacions ecològiques. La Direcció a de 

facilitar tota l‟ informació al seus clients sobre aquest àmbit. 

4. Implantació del Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001. Es recomana 

l‟implantació d‟aquest sistema per una millor gestió mediambiental. 

 

7.7.2.   Energia  

 

1. Utilització de lluminàries de baix consum. 

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

3. Us de reguladors de temperatura a cada sala. 

4. Es fa servir doble acristallament en portes i finestres exteriors, suposant un 

estalvi energètic en la climatització. 
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5. Es disposen plaques solar pel subministrament d‟ ACS. 

 

7.7.3.    Aigua  

 

1. Control de la qualitat de l‟aigua. 

2. Les instal·lacions de producció d‟ ACS, de fred i de calor són controlades 

per sistemes informàtics. 

3. S‟utilitzen sistemes de descàrrega en les cisternes de WC. 

 

7.7.4.   Compra de materials  

 

1. Us materials reciclables i/o retornables. 

2. Us de paper ecològic. 

3. Us d‟envasos especials pel magatzem de residus contaminants. 

4. Elecció de proveïdors amb criteris ecològics. 

5. Compra de material a granel, per obtenir millors ofertes econòmiques. 

 

7.7.5.   Equipaments  

 

1. Compra d‟equipaments amb criteris ecològics. 

2. Utilització de plaques solars per la producció d‟ ACS. 

 

7.7.6.   Residus  

 

1. Preferència de productes amb poc embalatge. 

3. Gestió adequada dels residus perillosos a través dels gestors autoritzats. 

4. Recollida selectiva de paper i el cartró. 

5. Recollida selectiva de piles. 

6. Recollida selectiva de bateries 

7. Recollida dels materials fèrrics. 

8. Recollida dels materials plàstics. 

9. Recollida selectiva de residus orgànics. 

10. Utilització del refrigerant propilenglicol en el fluid caloportador referent a la    

instal·lació d‟ ACS per la toxicitat d‟altres líquids refrigerants.  
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CAPÍTOL 8: 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

 

8.1. Objecte 
 

L‟objecte d‟aquest apartat és definir les obligacions i exercicis que s‟han de dur a 

terme per a gestionar els residus produïts a l‟empresa. 

És important conèixer la normativa i saber gestionar els residus que produeix 

una empresa, ja que es produeixen una gran quantitat i varietat, dels quals s‟ha 

de saber si s‟han de reciclar, tractar o abocar.  

La normativa vigent constitueix la regulació de la gestió dels residus en el àmbit 

territorial de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en 

matèria de ordenació del territori, de protecció del medi ambient i de preservació 

de la naturalesa. 

 

 

8.2. Objectius generals 
 

L‟objectiu general és obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar 

als ens públics competents per raó de la matèria dels mecanismes d‟intervenció i 

control necessaris per garantir que la gestió dels residus es dura a terme sense 

posar en perill la salut de les persones i sense perjudicar el medi ambient, i en 

particular: 

 

 Prevenint els riscos per a l‟aigua, l‟aire, el terra, la flora i la fauna. 

 Eliminant les molèsties per sorolls i olors.  

 Respectant el paisatge i els espais naturals i, en especial, els espais 

protegits. 

 Impedint l‟abandonament, l‟abocat i, en general, qualsevol disposició 

incontrolada dels residus. 



Projecte d’instal·lacions específiques per a una nau industrial destinada a enquadernació i emmagatzematge de 

 llibres i revistes 

 
 

145 
 

8.3. Definicions 
 

S‟entén per: 

 

 Residu: Qualsevol substància o objecte dels que el seu posseïdor es 

desprèn o tingui la intenció o la obligació de desprendre‟s.  

 Productor: Qualsevol persona, física o jurídica, la qual produeix residus 

com productor inicial y qualsevol persona, física o jurídica, que efectuí 

operacions de tractament previ, de barreja o d‟un altre tipus que ocasioni 

un canvi de naturalesa o de composició d‟aquests residus. 

 Posseïdor: El productor dels residus o la persona física o jurídica que els 

tingui en possessió i no tingui la condició de gestor de residus. 

 Gestió: La recollida, el transport, l‟emmagatzematge, la valorització, la 

disposició del desperdici i la comercialització dels residus, inclòs la 

vigilància d‟aquestes operacions i la vigilància dels llocs de descàrrega 

després de la seva clausura o tancament. No es considera gestió de 

residus l‟operació de reciclatge en origen dels residus que es reincorporen 

al procés productiu que els ha generat. 

 Desperdici: Residus o fraccions no valoritzables. 

 

A efectes de l‟actual Llei, s‟entén per: 

 

 Recollida: L‟operació consistent en recollir, classificar i/o agrupar residus  

per transportar-los. 

 Transport: L‟operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a 

les plantes de reciclatge, tractament o disposició del desperdici. 

 Emmagatzematge: L‟operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les 

operacions de reciclatge, tractament o disposició del desperdici. 

 Comercialització: L‟operació de venta o transferència de subproductes i 

matèries o substàncies recuperades per reincorporar-les al procés 

productiu. 

 

A efecte de la gestió, s‟entén per:  

 

 Reciclatge: Les operacions de recuperació de subproductes dels residus.  

 Tractament: L‟operació o conjunt d‟operacions de canvi de característiques 

físiques, químiques o biològiques d‟un residu a fi de reduir o neutralitzar 

les substàncies valoritzables del mateix, facilitar el seu ús com font 

d‟energia o afavorir la disposició del desperdici. 
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 Abocadors de residus: La instal·lació de disposició del desperdici que 

s‟utilitza per al dipòsit controlat d‟aquest en la superfície o sota terra. 

 Centre de recollida i transferència: instal·lació en la que es descarreguen i 

emmagatzemen  els residus per transportar-los a un altre lloc per a que 

s‟efectuï la seva valorització o la disposició del desperdici, amb o sense 

previ agrupament.  

 Residus industrials: materials sòlids, gasosos o líquids resultants d‟un 

procés de fabricació, transformació, utilització, consum o neteja el seu 

productor o posseïdor té voluntat de desprendre‟s dels mateixos i que, 

d‟acord amb l‟actual Llei, no pot ser considerat residus municipals. 

 

 

8.4.  Àmbit d‟aplicació 
 

Recauen en l‟àmbit d‟aplicació de la Llei els residus que s‟originen a Catalunya i 

els que es gestionen en el seu àmbit territorial. 

Queden exclosos de l‟aplicació de l‟actual Llei: 

 Els residus radioactius. 

 Els residus resultants de la prospecció, la extracció, el tractament i 

l‟emmagatzematge de recursos minerals i de l‟explotació de canteres.  

 Els residus d‟explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i 

s‟utilitzin exclusivament en el marc de l‟explotació agrària. 

 Els explosius desclassificats. 

 Els residus que es gestionen com aigües residuals. 

 Els efluents gasosos emesos a l‟atmosfera. 

 

 

8.5.  Disposicions específiques  
 

Mitjançant disposició reglamentaria es regularà la gestió de determinades 

categories de residus de la qual la seva naturalesa, característiques o especial 

problemàtica i la seva  adaptació al progrés científic i tècnic ho exigeixi.  

També han de regular-se per disposició reglamentaria les diferents activitats de 

gestió de residus. 

Donat que en la fàbrica, cap d‟aquests residus són fabricats, estaran inclosos en 

les disposicions municipals per als de usos personals i en disposicions industrials 

tots aquells que es desprenen del procés de fabricació. 

 



Projecte d’instal·lacions específiques per a una nau industrial destinada a enquadernació i emmagatzematge de 

 llibres i revistes 

 
 

147 
 

8.6. Gestió. Productor i posseïdor de      
     residus 

 

Com a productors de residus gestionarem els residus mitjançant un gestor 

autoritzat per la valorització o la disposició dels desperdicis dels residus, en les 

condicions establertes en la normativa i disposicions específiques o 

complementaries que regulen determinades categories de residus. 

D‟aquesta manera, es pot afirmar que s‟efectuarà l‟administració dels residus en 

plantes externes de la nau. 

La gestió dels residus en plantes externes s‟inclouen en l‟autorització o llicencia 

administrativa ambiental model D de residus de paper/cartó, ferralla, plàstic, 

vidre, PINYOLADA I SANSA per a l‟exercici de l‟activitat que genera els residus de 

paper. En el control que s‟efectua en el moment de posar en funcionament 

l‟activitat ha de verificar-se el compliment de les condicions establertes a 

l‟autorització o llicencia ambiental referides a la gestió dels residus. 

El municipi no es considerarà productor ni posseïdor en quan als residus que 

adquireix i posseeix com a conseqüència dels serveis municipals de gestió de 

residus. 

 

 

8.7. Obligacions del productor i del       
     posseïdor de residus 

 
És obligació per els posseïdors de residus: 

 

 Garantir que els residus que es generen o es posseeixen siguin gestionats 

d‟acord amb les prescripcions de l‟actual Llei. 

 Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residu que són 

generats o es posseeixen.  

S‟ha de tenir en compte tant l‟empresa com els posseïdors dels residus als que 

van destinats que s‟han de facilitar a l‟Administració la informació, inspecció, 

mostres i supervisió que aquesta cregui convenients per assegurar el compliment 

de les mesures adoptades en aplicació de l‟actual Llei. 

 

 

 

 

 



Duane Gázquez Graupera  

 

148 
 

8.8.  Obligacions del gestor de residus 
 
Són obligacions per poder crear residus:  

 

 Obtenir prèviament les llicencies i autoritzacions preceptives per la 

construcció de les instal·lacions i l‟exercici de les activitats. 

 Construir i dipositar una fiança suficient per complir les obligacions 

adquirides amb relació al desenvolupament de l‟activitat i per pagar les 

sancions imposades d‟acord amb lo que disposa l‟actual Llei, i si procedeix, 

subscriure la corresponent pòlissa de segur, per respondre als danys i 

perjudicis ocasionats i pe regenerar les recursos naturals o els espais 

degradats.  

 Circumscriure l‟activitat, si procedeix, a les àrees o zones territorials 

prefixades. 

 

Les demés imposades específicament per l‟actual Llei i per les disposicions 

particulars o complementaries que regulen determinades categories de residus. 

Les operacions de gestió es dura a terme sense posar en perill la salut de les 

persones; sense utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi 

ambient, que originin riscos per a l‟aire, l‟aigua o el terra, la flora i la fauna, o 

que provoquin molèsties per sorolls o olors, que tinguin un impacte mínim o 

assumible en quan a sorolls i olors i que això sigui quantificable, i sense 

atemptar contra el paisatge ni contra els espais i el elements especialment 

protegits. 

Es facilitarà a l‟Administració la informació, inspecció, mostres i supervisió que 

aquesta cregui convenients per assegurar el compliment de les mesures 

adoptades en aplicació de l‟actual Llei. 

Les persones físiques o jurídiques que duran a terme l‟operació de recollida i 

transport de residus industrials dins de Catalunya i de residus especials de 

qualsevol origen inclosos en l‟àmbit d‟aplicació de l‟actual Llei tenen l‟autorització 

prèviament al inici de l‟activitat respectiva de l‟Agencia De Residus de Catalunya i 

estan inscrites en el Registre de transportistes. 

 

8.9. Disposició dels desperdicis 
 

Les operacions de disposició del desperdici dels residus s‟efectuaran en plantes 

externes. 

La disposició del desperdici dels residus de caràcter especial en plantes externes 

es declara servei públic de titularitat de la Generalitat, que es gestionarà de 

forma indirecta. 
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El Govern de la Generalitat te la facultat per declarar servei públic de titularitat  

de la Generalitat la disposició del desperdici dels demés residus no municipals 

quan aquesta operació no estigui garantitzada per la gestió privada. 

 

 

8.10.  Classificació dels residus 

 

A efectes de la disposició del desperdici i atenent a les seves característiques, els 

residus es classifiquen en: 

 

 Residus especials.  

 Residus no especials. 

 Residus inertes.  

 

Són residus especials els residus classificats com perillosos per la normativa 

bàsica del Estat i per la normativa comunitària. 

Són residus no especials els residus no classificats com especials o com inertes.  

Són residus inertes els residus que no experimenten transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives. Els residus inertes no són residus solubles 

no combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament, ni són biodegradables, 

ni afecten negativament  les altres matèries amb les que entren en contacte de 

forma que contaminen el medi ambient o perjudiquin a la salut humana. 
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CAPÍTOL 9:  

PRESSUPOST 
 

 

PREUS UNITARIS 

INSTALACIÓ ELÉCTRICA 

Codi Descripció Preu € 

   

U30AC010    Ud Tramita.-contrata.electri/Kw 51.00 

   

U30CI001    Ud Caixa protecci.160A(III+N)+F 211.59 

   

U30IG214 Batería de condensadors trifàsica de 400 V 790,7 

   

U30IA405    Ud Limitador sobretensió 15KA, 1,2KV 41.58 

   

U30IA060    Ud IGA 160 A (III+N) 390.36 

   

U30IA015    Ud Diferencial 40A/2p/30mA 45.16 

U30IA020    Ud Diferencial 40A/4p/30mA 220.95 

U30IA025    Ud Diferencial 120A/4p/30mA 750,46 
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U30IA040    Ud PIA 10 A (III+N) 50.57 

U30IA040    Ud PIA 16 A (III+N) 50.58 

U30IA040    Ud PIA 20 A (III+N) 91.60 

U30IA040    Ud PIA 25 A (III+N) 91.60 

U30IA040    Ud PIA 32 A (III+N) 91.60 

U30IA040    Ud PIA 40 A (III+N) 97.80 

U30IA040    Ud PIA 50 A (III+N) 102.13 

U30IA040    Ud PIA 120 A (III+N) 185.34 

   

U30IA035    Ud PIA 6 A (I+N) 16.91 

U30IA035    Ud PIA 10 A (I+N) 16.91 

U30IA035    Ud PIA 16 A (I+N) 16,93 

U30IA035    Ud PIA 20 A (I+N) 16,94 

   

   

U30JA031    Ml Conductor RZ1-K 0,6/1 Kw 3x1,5 (Cu) 1.05 

U30JA030    Ml Conductor RZ1-K0,6/1 Kw 3x2,5 (Cu) 1.37 

U30JA027    Ml Conductor RZ1-K0,6/1 Kv 3x4 (Cu) 2.10 

U30EF015  Ml Conductor RZ1-K0,6/1Kv. 5x1,5 (Cu) 3.12 

 

 
  

Codi Descripció Preu € 

   

U30EF025    Ml Conductor RZ1-K0,6/1Kv. 5x2,5 (Cu) 4.70 

U30EF040    Ml Conductor RZ1-K0,6/1Kv. 5x4 (Cu) 5.65 

U30EF002    Ml Conductor RZ1-K0,6/1Kv. 5x6 (Cu) 7.12 

U30EF003   Ml Conductor RZ1-K0,6/1Kv. 5x10 (Cu) 18.13 

U30EF004  Ml Conductor RZ1-K0,6/1Kv. 5x95 (Cu) 152.14 
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U43AK220    Ml Canal 73 40x110 mm. Ref. 73073-2 11.16 

U43AK230    Ml Canal 73 60x110 mm. Ref. 73083-2 13.84 

U43AK232    Ml Canal 73 60x130 mm. Ref. 73084-2 17.14 

U43AK234    Ml Canal 73 60x150 mm. Ref. 73085-2 19.97 

U43AK240    Ml Canal 73 60x190 mm. Ref. 73086-2 24.03 

U43AK250    Ml Canal 73 60x230 mm. Ref. 73088-2 27.62 

   

U30GA010    Ud Pica de terra 2000/14,3 i/bri 13.60 

   

U30PI060    Ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo(EP01/3) 4.84 

   

U30OA251 Ud Base endoll.desplaz.Living BTICINO 17.72 

U30KA251 Ud Interruptor Living BTICINO 17.48 

U30KB251 Ud Conmutador Living de BTICINO 18.48 

IL·LUMINACIÓ 

Codi Descripció Preu € 

   

U31NM080 

   
Ud Lum. descarga colgante 400 w HM 158.12 

   

U31AG815    Ud Pantalla E.i/Fluoresc. 4x14 W F. 63,74 

U31AG830    Ud   Downlight LED 99,54 

   

U31AO005 

   
Ud Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N1 33.13 

U31AO575 Ud Baliza cuadrada Daisalux Aqua C/Z 51,06 
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CONTRA INCENDIS 

Codi Descripció Preu € 

   

U35AA006    Ud Extintor pols ABC 6 Kg. 43.27 

U35FK005    Ud Central detecció 1 zona 202.31 

U35FG205    Ud Sirena electron.bitonal 24v 54.36 

U35FG005    Ud Polsador alarma rearmable 15.98 

U35MA005 

   
Ud Placa senyalitz.plástic.297x210 10.04 

U35MC010 

   
Ud Pla.sortida emerg. 297x210 al. 8.14 

U35MA010 
   

Ud Placa senyalitzación bies al.250x200 8.93 

U35MC005 
   

Ud Pla.evacuació escala.297x148 8.20 

U35AI020    Ud Armar.complet-mang.semir 20 m 367.51 

U35AW009 

   
Ml Canonada ferro 2 " (63mm) 39.77 

U35AW010 

   
Ml Canonada ferro 2 1/2" (75mm) 51.67 

U35AW029 

   
Ud Colze  ferro 2" 7.98 

U35AW030 

   
Ud Colze ferro 2 1/2" 29.81 

U35AW070 

   
Ud Te ferro 2 1/2" 40.49 

U28DF103 Ud Valv.esfera Roca S/850 1" 6.13 

U24FL010    Ud Grup completo presió 1 B. Hydro H=15 Grudfos 1500.00 
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VENTILACIÓ 

Codi Descripció Preu € 

   

U32GB050    
Ud Extr. axial Serie HCBT/6-710/H de S&P 
15.000m3/h 

693.22 

U32GB010    
Ud Extr.axial Serie HCBT/6-1000/H-X de S&P 
35.000m3/h 

763.27 

U32YA000    
Ud Ventilador centrífug Serie Twin350 de S&P500 
m3/h 

204.28 

U32YA001    
Ud Ventilador centrífug Serie TwinX2-350 de S&P 

1.000m3/h 
340.48 

   

U32NC325    Ud Clim.sostre cassete 4 v. (8600/9300) 3882.62 
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PREUS DESCOMPOSATS 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

D27AC001   GASTOS TRAMITAC.-
CONTRATAC./KW 

  
   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U30AC010 Ud Tramita.-
contrata.electri/Kw 

1.000 51.00 51.00 

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0.510 3.00 1.53 

     52.53 

 

 

 

 

  

   

D27CI001   CAJA GRAL. PROTECCIÓ 
160A(TRIF.) 

  
   

Descomposició  

Código Ud Descripció Cantidad Precio Importe 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 1.300 15.50 20.15 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 1.300 13.00 16.90 

U30CI001 Ud Caixa 

protecci.160A(III+N)+F 
1.000 211.59 211.59 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 2.486 3.00 7.46 

     256.10 
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D27CI214   BATERIA DE CONDENSADORS 

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 18,000 15,500 279,00 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 18,000 13,000 234,00 

U30IG214 Ud Batería de condensadors 
trifàsica de 400 V 

1,000 790,700 790,70 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 13,037 3,000 39,11 

     1303,70 

 

D27IH042   QUADRE GENERAL NAU 

INDUSTRIAL  

4 diferenciales de 40A/4p/30mA, 10 
diferenciales de 40A/2p/30mA, 13 PIAS de 

10A (III+N); 7 PIAS de 16A (III+N); 5 PIAS 
de 20A (III+N), 3 PIAS de 25A (III+N); 5 

PIAS de 32A (III+N); 4 PIAS de 40A 
(III+N); 1 PIA de 50A (III+N); 1 PIA de 

120A (III+N); 5 PIAS de 6A (I+N); 3 PIAS 
de 10A (I+N); 11 PIAS de 16A (I+N); 1 PIA 

de 20A (I+N);contactor de 40A/2p/220V;  1 
limitador de sobretensió 

15kA, 1,2 kV; totalment cablejat, 
connexionat i rotulat. 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 50 15,5 775,00 

U30IM001 Ud Quadre metal.ó 
dobl.aisl.estan. 

1 124,3 124,30 

U30IM101 Ud Contactor 40A/2 

polos/220V 
1 52,92 52,92 

U30IA405    Ud Ud Limitador sobretensio 

15KA, 1,2KV 
1 41,58 41,58 

U30IA060    Ud Ud IGA 160 A (III+N) 1 481,23 481,23 

U30IA015    Ud Ud Diferencial 

40A/2p/30mA 
10 45,16 451,60 

U30IA020    Ud Ud Diferencial 
40A/4p/30mA 

4 220,95 883,80 

U30IA025    Ud Ud Diferencial 

120A/4p/30mA 
1 750,46 750,46 

U30IA040    Ud Ud PIA 10 A (III+N) 13 50,57 657,41 

U30IA040    Ud Ud PIA 16 A (III+N) 7 50,58 354,06 

U30IA040    Ud Ud PIA 20 A (III+N) 5 91,6 458,00 

U30IA040    Ud Ud PIA 25 A (III+N) 3 91,6 274,80 
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U30IA040    Ud Ud PIA 32 A (III+N) 5 91,6 458,00 

U30IA040    Ud Ud PIA 40 A (III+N) 4 97,8 391,20 

U30IA040    Ud Ud PIA 50 A (III+N) 1 102,13 102,13 

U30IA040    Ud Ud PIA 120 A (III+N) 1 185,34 185,34 

U30IA035    Ud Ud PIA 6 A (I+N) 5 16,91 84,55 

U30IA035    Ud Ud PIA 10 A (I+N) 3 16,91 50,73 

U30IA035    Ud Ud PIA 16 A (I+N) 11 16,91 186,01 

U30IA035    Ud Ud PIA 20 A (I+N) 1 16,91 16,91 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 19 3 57,89 

     6.837,92 

 

 

 

D27EE510   LÍN. GEN. ALIMENT. 
(GRAPE./CANAL) 3x1,50 Cu 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.250 13 3.25 

U30JA031   Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 
3x1,5 (Cu) 

1 1,05 1,05 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0,818 3.00 0,24 

     8,42 

 

D27EE511   LÍN. GEN. ALIMENT. 

(GRAPE./CANAL) 3x2,50 Cu 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ayudant electricista 0.250 13 3.25 

U30JA030    Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 
3x2,5 (Cu) 

1 1,37 1,37 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0,85 3 0,25 

     8,75 

 

 

  

   



Duane Gázquez Graupera  

 

158 
 

D27EE512   LÍN. GEN. ALIMENT. 

(GRAPE./CANAL) 3x4 Cu 

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.250 13 3.25 

U30JA027    Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 

3x4 (Cu) 
1 2,1 2,1 

%CI % Costos indirects..(s/total) 0,923 3 0,27 

     9,5 

 

 

D27EE513   LÍN. GEN. ALIMENT. 
(GRAPE./CANAL) 5x1,5 Cu 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.250 13 3.25 

U30EF015  Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 

5x1,5 (Cu) 
1 3,12 3,12 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0,1025 3 0,30 

     10,55 

 

 

 

D27EE514   LÍN. GEN. ALIMENT. 
(GRAPE./CANAL) 5x2,5 Cu 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.250 13 3.25 

U30EF025    Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 

5x2,5 (Cu) 
1 4,7 4,7 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0,1183 3 0,35 

     12,18 

 

 

 

  

   



Projecte d’instal·lacions específiques per a una nau industrial destinada a enquadernació i emmagatzematge de 

 llibres i revistes 

 
 

159 
 

 

D27EE515   LÍN. GEN. ALIMENT. 

(GRAPE./CANAL) 5x4 Cu 

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.250 13 3.25 

U30EF040    Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 
5x4 (Cu) 

1 5,65 5,65 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0,1278 3 0,38 

     13,16 

 

 

D27EE516   LÍN. GEN. ALIMENT. 

(GRAPE./CANAL) 5x6 Cu 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.250 13 3.25 

U30EF002    Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 
5x6 (Cu) 

1 7,12 7,12 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0,1425 3 0,42 

     14,67 

 

 

D27EE517   LÍN. GEN. ALIMENT. 

(GRAPE./CANAL) 5x10 Cu 

  

   

 

Descomposición 

 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ayudante electricista 0.250 13 3.25 

U30EF003  Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 
5x10 (Cu) 

1 18,13 18,13 

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,2526 3 0,75 

     26,01 
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D27EE518   LÍN. GEN. ALIMENT. 

(GRAPE./CANAL) 5x95 Cu 

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.250 15,5 3.88 

U01FY635 Hr Ayudante electricista 0.250 13 3.25 

U30EF004 Ml Conductor RZ1-K 0,6/1Kv. 

5x95 (Cu) 
1 152,14 152,14 

%CI % Costes 

indirectos..(s/total) 
1,5927 3 4,77 

     164,04 

 

 

D27GA001   PRESA DE TERRA (PICA) 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.500 15.50 7.75 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.500 13.00 6.50 

U30GA010 Ud Presa de terra 2000/14,3 

i/bri 
1.000 13.60 13.60 

U30GA001 Ml Conductor cobre nu 
35mm2 

15.000 4.02 60.30 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.882 3.00 2.65 

     90.80 

 

D27OE815   BASE ENDOLL Mod.schuko 

45x45 SAI 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.350 15.50 5.43 

U43AK232    Ml Ml Canal 73 60x130 mm. 

Ref. 73084-2 
6.000 17,14 102,84 

U30JA027 Ml Ml Conductor RZ1-K 0,6/1 

Kv 3x4 (Cu) 
24.000 2,1 50,4 

U30PI060    Ud Ud Mod.schuko 45x45 SAI 
2P+TT 16A rojo(EP01/3) 

1.000 4,84 4,84 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 1,635 3.00 4,91 

     168,4 
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D27OA251   BASE ENDOLL DESPLAZ. BT 

LIVING 

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.350 15.50 5.43 

U43AK232    Ml Ml Canal 73 60x130 mm. 

Ref. 73084-2 
6.000 17,14 102,84 

U30JW900 Ud p.p. caixes, regletas i peq. 

material 
1.000 0.38 0.38 

U30JW001 Ml Conductor rígid 
750V;1,5(Cu) 

24.000 0.30 7.20 

U30OA251 Ud Base endo.desplaz.Living 
BTICINO 

1.000 17.72 17.72 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 1,3357 3.00 4.00 

     137,57 

 

 

D27KA251   PUNT LUM SENÇILL BT LIVING 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.400 15.50 6.20 

U43AK232    Ml Ml Canal 73 60x130 mm. 
Ref. 73084-2 

8.000 17.14 137,12 

U30JW900 Ud p.p. caixes, regletas i pet. 

material 
1.000 0.38 0.38 

U30JW001 Ml Conductor rígid 

750V;1,5(Cu) 
18.000 0.30 5.40 

U30NV382 Ud Portalámpares per obra 1.000 0.72 0.72 

U30KA251 Ud Interruptor Living BTICINO 1.000 17.48 17.48 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 1,673 3.00 5,019 

     172,32 
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D27KB251   PUNTO CONMUTAT BT LIVING 

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.800 15.50 12.40 

U43AK232    Ml Ml Canal 73 60x130 mm. 
Ref. 73084-2 

13.000 17,14 222,82 

U30JW900 Ud p.p. caixes, regletes i pet. 
material 

2.000 0.38 0.76 

U30KB251 Ud Conmutador Living de 

BTICINO 
2.000 18.48 36.96 

U30JW001 Ml Conductor rígid 
750V;1,5(Cu) 

39.000 0.30 11.70 

U30NV382 Ud Portalámpares para obra 1.000 0.72 0.72 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 2,85 3.00 8,56 

     293,56 

 

IL·LUMINACIÓ 

D28NM080   LLUM. DESCARGA 400 w. VM      

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01AA007 Hr Oficial primera 0.400 15.50 6.20 

U01AA009 Hr Ajudant 0.400 14.42 5.77 

U31NM080 Ud Lum. descarga colgante 
400 w VM 

1.000 158.12 158.12 

U31XT400 Ud Lámp. HME 400 w 1.000 26.79 26.79 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 1.969 3.00 5.91 

     202.79 
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D28AG918   FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x13 

W.  

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01AA007 Hr Oficial primera 0.300 15.50 4.65 

U31AG815    Ud Foco E.i/Fluoresc. 2x13W F. 1.000 63,74 63.74 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.684 3.00 2.05 

     70.44 

 

 

D28AG920   FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x18 
W.  

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01AA007 Hr Oficial primera 0.300 15.50 4.65 

U31AG830 Ud Foco E.i/Fluoresc. 2x18 w 
F. 

1.000 63.74 63.74 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.684 3.00 2.05 

     70.44 

 

 

D28AO005   EMERGEN. DAISALUX NOVA N1 

70 LÚM. 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01AA007 Hr Oficial primera 0.250 15.50 3.88 

U31AO005 Ud Bloq.aut.emer. DAISALUX 

NOVA N1 
1.000 33.13 33.13 

U31AO050 Ud Cjto. etiquetes i pet.. 

material 
1.000 3.18 3.18 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.402 3.00 1.21 

     41.40 
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D28AO575   BALISA QUADRADA DAISALUX 

AQUA C/Z 

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01AA007 Hr Oficial primera 0.250 15.50 3.88 

U31AO575 Ud Balisa cuadrada Daisalux 

Aqua C/Z 
1.000 51.06 51.06 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.549 3.00 1.65 

     56.59 

CONTRA INCENDIS 

D34AA006   EXTINT. POLS ABC 6 Kg. EF 21A-
113B 

  
   

Descomposició  

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01AA011 Hr Peó 0.100 14.23 1.42 

U35AA006 Ud Extintor pols ABC 6 Kg. 1.000 43.27 43.27 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.447 3.00 1.34 

   
  

46.03 €

   

 

 

D34FK005   CENTRAL DETECCIÓINCENDIOS 1 

Z. 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0.500 15.50 7.75 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 0.500 13.00 6.50 

U35FK005 Ud Central detecció 1 zona 
1.000 202.31 

202.3

1 

U35FG710 Ud Batería 12V/6A 2.000 32.83 65.66 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 2.822 3.00 8.47 

   

  

290.

69 € 
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D34FG205   SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 

24 V. 

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 3.000 15.50 46.50 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 3.000 13.00 39.00 

U35FG205 Ud Sirena electrón.bitonal 24v 1.000 54.36 54.36 

U30JW001 Ml Conductor rígid 
750V;1,5(Cu) 

42.000 0.30 12.60 

U30JW125 Ml Tub PVC rígid M 20/gp5 20.000 1.33 26.60 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 1.791 3.00 5.37 

   
  

184.
43 € 

  

 

 

D34FG005   POLSADOR D‟ ALARMA 

REARMABLE 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01FY630 Hr Oficial primera electricista 2.300 15.50 35.65 

U01FY635 Hr Ajudant electricista 2.300 13.00 29.90 

U35FG005 Ud Polsador alarma rearmable 1.000 15.98 15.98 

U30JW001 Ml Conductor rígid 

750V;1,5(Cu) 
32.000 0.30 9.60 

U30JW125 Ml Tub PVC rígid M 20/gp5 15.000 1.33 19.95 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 1.111 3.00 3.33 

   

  

114.

41 € 
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D35MA005   SENYAL LLUMINISCENTE EXT. 

INCENDIS 

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01AA009 Hr Ajudant 0.150 14.42 2.16 

U35MA005 Ud Placa 

senyalitz.plàstic.297x210 
1.000 10.04 10.04 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.122 3.00 0.37 

   
  

12.5
7 €   

 

D35MC010   SENYAL LLUMINISCENTE 
SORTIDA D‟ EMERGENCIA 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo
rt 

U01AA009 Hr Ayudante 0.150 14.42 2,16 

U35MC005 Ud Pla.salida emer.297x148 1.000 8.14 8,14 

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0.104 3.00 0,31 

   
  

10,6
1 

 

 

 

D35MA010   SENYAL LLUMINISCENT 

SENYALITZACIÓN DE BIES 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01AA009 Hr Ajudant 0.150 14.42 2,16 

U35MC005 Ud Pla.sortida emer.297x148 1.000 8.93 8,93 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.104 3.00 0,31 

     11,4 
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D35MC005   SENYAL LLUMINISCENT 

EVACUACIÓ D‟ESCALA 

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01AA009 Hr Ajudant 0.150 14.42 2,16 

U35MA005 Ud Placa 

senyalitz.plàstic.297x210 
1.000 8.20 8,2 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.122 3.00 0,37 

   
  

10,7
3 

D34AI020   BOCA INCEN. EQUIPADA 25 
mm./20m. 

  
   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01FY105 Hr Oficial 1ª fontaner 2.800 15.00 42.00 

U01FY110 Hr Ajudant fontaner 2.800 12.60 35.28 

U35AI020 Ud Armar.complet-mang.semir 

20 m 
1.000 367.51 

367.5

1 

U23AA010 M2 Vidre incolor PLANILUX 5 

mm. 
0.320 14.27 4.57 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 4.494 3.00 13.48 

   

  

462.

84 € 
  

D34AF006   CANONADA DE FERRO 2" (63mm)      

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo
rt 

U01FY105 Hr Oficial 1ª fontaner 0.250 15.00 3.75 

U01FY110 Hr Ajudant fontaner 0.250 12.60 3.15 

U35AW009 Ml Canonada de ferro 2" 
(63mm) 

1.000 39.77 39.77 

U35AW029 Ud Colze ferro 2" 0.200 7.98 1.60 

U35AW049 Ud Manguito ferro  2" 0.400 6.39 2.56 

U35AW069 Ud Te ferro  2" 0.200 11.66 2.33 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.532 3.00 1.60 

   
  

54.7

6 €   
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D34AF007   CANONADA DE FERRO 2 1/2" 

(75mm) 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01FY105 Hr Oficial 1ª fontaner 0.250 15.00 3.75 

U01FY110 Hr Ajudant fontaner 0.250 12.60 3.15 

U35AW010 Ml Canonada ferro 2 1/2" 

(75mm) 
1.000 51.67 51.67 

U35AW030 Ud Canonada ferro 2 1/2" 0.200 29.81 5.96 

U35AW050 Ud Manguito ferro 2 1/2" 0.400 23.02 9.21 

U35AW070 Ud Te  ferro 2 1/2" 0.200 40.49 8.10 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 0.818 3.00 2.45 

   
  

84.2

9 €   

 

 

D34AF016   VÁLVULA D‟ ESFERA 1" 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo
rt 

U01FY105 Hr Oficial 1ª fontaner 0.500 15.00 7.50 

U28DF103 Ud Valv.esfera Roca S/850 1" 1.000 6.13 6.13 

%CI % Costos indirectes..(s/total)    

   
  

14.0

4 €   

 

D25TL003   GRUPO PRESIÓ 4 VIV. H<15 M. 

  

   

Descomposició  

Codi Ud Descripció 
Quantitat Preu 

Impo

rt 

U01FY105 Hr Oficial 1ª fontaner 
7.000 15.00 

105.0

0 

U01FY110 Hr Ajudant fontaner 7.000 12.60 88.20 

U24FL010 Ud Gr. compl. presió 1 B. 
Hydro H=15 Grudfos 

1.000 1500.00 
1500.

00 

D25TA065 Ud DIPÓSIT CIRCULAR DE PVC 
500 L. 

1.000 209.21 
209.2

1 

U28PA106 Ud Vas expansió VASOFLEX 50 

L. 
1.000 103.00 

103.0

0 
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U26AR003 Ud Clau d‟esfera 3/4" 4.000 4.30 17.20 

U26AR004 Ud Clau d‟esfera 1" 2.000 6.46 12.92 

U26AD002 Ud Válvula antirretorn 3/4" 1.000 5.50 5.50 

D25DF020 Ml CANONADA DE COURE UNE 
22 mm. 1" 

3.000 8.91 26.73 

D25DF010 Ml CANONADA DE COURE UNE 

18 mm. 3/4" 
1.200 7.42 8.90 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 20.767 3.00 62.30 

   

  

2138

.96 €
   

VENTILACIÓ 

D31YB050   EXTRACTOR INDUSTRIAL 
15.000 M3/H      

Descomposició 

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY310 Hr 
Oficial primera 
climatització 0.500 15.60 7.80 

U32GB050 Ud 
Ud Extr. axial S&P nau 
15.000m3/h 1.000 693.22 693.22 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 7.010 3.00 21.03 

     722.05 

 

D31YB010   EXTRACTOR AXIAL 35.000 M3/H      

 

Descomposició 

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY310 Hr 
Oficial primera 
climatització 0.500 15.60 7.80 

U32GB010 Ud 

Extr. Serie HCBT/6-

1000/H-X de S&P nau 
35.000m3/h 1.000 763.27 763.27 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 7.711 3.00 23.13 

     794.20 
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D31XA000   CAIXA DE VENTILACIÓ 500 

M3/H      

Descomposició 

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY318 Hr Quadrilla A climatización 2.000 29.80 59.60 

U32YA000 Ud 
Ventilador centrífug 500 
m3/h 1.000 204.28 204.28 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 2.639 3.00 7.92 

     271.80 

 

 

D31XA001   CAJA DE VENTILACIÓ 1.000 
M3/H      

Descomposició 

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY318 Hr Quadrilla A climatització 2.000 29.80 59.60 

U32YA001 Ud 

Ventilador centrífug 

1.000m3/h 1.000 340.48 340.48 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 4.001 3.00 12.00 

     412.08 

 

D31NC325   CLIM. F/C TECHO CAS.4 

(8600F/9300C)      

Descomposició 

Codi Ud Descripció Quantitat Preu Import 

U01FY318 Hr Quadrilla A climatització 8.000 29.80 238.40 

U32NC325 Ud 
Clim. sostre cassete 4 v. 
(8600/9300) 1.000 3882.62 3882.62 

%CI % Costos indirectes..(s/total) 41.210 3.00 123.63 

     4244.65 
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PREUS TOTALS 

 

Instal·lació elèctrica 

Producte Import (€) 

GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW 52,53 

CAIXA GRAL. PROTECCIÓN 160A(TRIF.) 256,1 

BATERIA DE CONDENSADORS 1.303,70 

QUADRE GENERAL NAU INDUSTRIAL 6.837,92 

LÍN. GEN. ALIMENT.  3x1,50 Cu 555,72 

LÍN. GEN. ALIMENT.  3x2,50 Cu 752,5 

LÍN. GEN. ALIMENT.  3x4 Cu 1.624,50 

LÍN. GEN. ALIMENT.  5x1,5 Cu 63,3 

LÍN. GEN. ALIMENT.  5x2,5 Cu 809,97 

LÍN. GEN. ALIMENT.  5x4 Cu 579,04 

LÍN. GEN. ALIMENT.  5x6 Cu 396,09 

LÍN. GEN. ALIMENT.  5x10 Cu 2.236,86 

LÍN. GEN. ALIMENT.  5x95 Cu 1.640,40 

PRESA DE TIERRA (PICA) 90,8 

BASE ENDOLL Mod.schuko 45x45 SAI 2.526,00 

BASE ENDOLL DESPLAÇ. BT LIVING 7.566,35 

PUNT LUM SENÇILL BT LIVING 2.240,16 

PUNTO CONMUTAT BT LIVING 3.522,72 

TOTAL 33.054,66 
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Instal·lació Il·luminació 

Producte Import (€) 

CAMPANA INDUSTRIAL 400W HM 6.272,20 

PANTALLA FLUORESCENT 4X14 HE 3.358,60 

DOWNLIGHT LED 13,5W 5.432,56 

DOWNLIGHT LED 20 W 2.758,91 

DOWNLIGHT LED 30 W 1.151,12 

TOTAL 18.973,39 

 

 

Instal·lació Contra Incendi 

Producte Import (€) 

EXTINT. POLS ABC 6 Kg. EF 21A-113B 644,42 

CENTRAL DETECCIÓ INCENDIS 1 Z. 290,69 

SIRENA ELECTRONICA BITONAL 24 V. 184,43 

PULSADOR D'ALARMA REARMABLE 457,64 

SENYAL LLUMINISCENT EXT. INCENDIS 175,98 

SENYAL LLUMINISCENT SORT. D'EMERGE. 63,66 

SENYAL LLUMINISCENT SENYAL. DE BIES 22,8 

SENYAL LLUMINISCENT EVAC. D'ESCALA 21,46 

BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm./20m. 925,68 

CANONADA DE  FERRO 2" (63mm) 2.847,52 

CANONADA DE FERRO 2 1/2" (75mm) 2.697,28 

VALVULA D'ESFERA 1" 28,08 

GRUP PRESIÓ 4 VIV. H<15 M 2.138,96 

EMERGEN. DAISALUX NOVA N1 70 LÚM. 1.780,00 

TOTAL 12.278,60 
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Instal·lació Ventilació 

Producte Import (€) 

EXTRACTOR INDUSTRIAL 15.000 M3/H 722,05 

EXTRACTOR AXIAL 35.000 M3/H 1.588,40 

CAIXA DE VENTILACIÓ 500 M3/H 271,8 

CAIXA DE VENTILACIÓ 1.000 M3/H 412,08 

CLIM. F/C SOSTRE CAS.4  8.489,30 

TOTAL 11.483,63 

 

 

 

 

Instal·lació Solar Tèrmica ACS 

Producte Import (€) 

COL·LECTOR SOLAR 8705,5 

ACUMLADOR/INTERCANVIADOR 3547,22 

ACUMULADOR SISTEMA AUXILIAR 1985,2 

SUPORTS COL·LECTORS SOLARS 2122,4 

CANON.DE COURE AÏLLADES 24/26mm 207,86 

TOTAL 16568,18 
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RESUM 

INSTAL·LACIÓ PREU 

Instal·lació Elèctrica 33.054,66 

Instal·lació Il.luminació 18.973,39 

Instal·lació Contra Incendi 12.278,60 

Instal·lació Ventilació 11.483,63 

Instal·lació Solar Tèrmica ACS 16.568,18 

TOTAL 92.358,46 

Gastos Generals (10%) 9.235,85 

Total Preossupost 101.594,31 

IVA (16%) 16.255,09 

TOTAL PREOSSUPOT GENERAL 117.849,39 
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Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002 del 
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http://www.mitsubishielectric.es  
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http://www.isover.net/asesoria/manuales/nbect79.htm 
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http://www.isover.net/asesoria/manuales/nbect79.htm
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http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos.htm 

 
http://www.scribd.com/doc/3892091/A51-METODO-DE-LOS-LUMENES-cap 

 

http://www.daisalux.com/es/productos/lanzadorProductos_mes.html 

 
http://www.grupogemidi.com/descargas/cuadros_para_naves_y_locales_2.pdf 

 

http://www.grupogemidi.com/descargas/gemidi_2%C2%BA_interruptores_difere
nciales_2010.pdf 

 

http://www.osram.com 
 

http://www.konstruit.com 

 

http://www.textoscientificos.com/energia/calentador-solar/montaje-colectores-
solares 
 

http://www.iesostippo.es/ 

 
http:/www.tuveras.com 
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http://www.daisalux.com/es/productos/lanzadorProductos_mes.html
http://www.grupogemidi.com/descargas/cuadros_para_naves_y_locales_2.pdf
http://www.grupogemidi.com/descargas/gemidi_2%C2%BA_interruptores_diferenciales_2010.pdf
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http://www.konstruit.com/
http://www.textoscientificos.com/energia/calentador-solar/montaje-colectores-solares
http://www.textoscientificos.com/energia/calentador-solar/montaje-colectores-solares
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