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CAPÍTOL 1: INTRODU

CCIÓ

1.1. Objectiu del projecte.
L’objectiu  d’aquest  projecte  és  l’estudi  i  càlcul  de  les  instal·lacions 
d’electricitat,  ventilació  i  protecció  contra  incendi  d’un  hipermercat  a 
Ciutadella de Menorca.

1.2. Abast del projecte.
L’abast del projecte és el disseny detallat de les instal·lacions.

Instal·lació elèctrica:
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• Previsió de càrregues a alimentar: il·luminació de l’edifici, lluminària 
d’emergència,  punts  de  corrent  i  l’alimentació  de  tota  maquinària 
relacionada amb l’activitat.

• Descripció de la unitat transformadora, que alimentarà les necessitats 
de l’edifici.

• Càlcul  del  grup  electrogen  a  instal·lar.  En  cas  de  falta  de 
subministrament, assegurar la seva continuïtat.

• Estudi i càlcul de la instal·lació d’enllaç: caixa general de proteccions 
(CGP), comptador, derivacions individuals (DI) i interruptor de control 
de potència (ICP).

• Estudi i càlcul de les instal·lacions interiors i receptores de l’edifici: 
descripció de les característiques de l’enllumenat, preses de corrent, 
canalitzacions, distribució dels conductors i canalitzacions protectores 
mitjançant el disseny de plànols.

• Càlcul dels paràmetres de les línies:  potència, seccions de les fases, 
del  neutre  i  dels  conductors  de  proteccions;  longituds,  corrents 
admissibles i caigudes de tensió.

• Càlcul  de  les  proteccions  contra  contactes  directes  i  indirectes. 
Proteccions magnetotèrmiques i diferencials de les línies.

• Càlcul de la resistència de presa a terra de la instal·lació. 

• Disseny  dels  esquemes  unifilars  del  quadre  principal  i  subquadres 
seguint la sectorització elèctrica de la instal·lació.

Instal·lació contra incendis, seguint la normativa establerta en el Codi 
Tècnic de l’Edificació  Document Bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-
SI):

• Pla d’evacuació: accessos i evacuació d’emergència.

• Estudi dels medis per a la detecció i extinció d’incendis mitjançant: 
extintors de pols, BIE’s, lluminàries d’emergència i senyalització, etc.

Instal·lació de la ventilació de l’edifici: 

• Disseny de la ventilació mitjançant el compliment del Document Bàsic 
de la salubritat (DB-HS) del CTE.

• Selecció del grup d’impulsió per aquest sistema.

1.3. Justificacions.
El  motiu  del  present  projecte  és  l’estudi  i  disseny  de  les  instal·lacions 
elèctriques per desenvolupar una activitat en tota normalitat, sense talls ni 
defectes  elèctrics,  mitjançant  una  adequada  sectorització  del  local,  una 
correcta i òptima protecció, i la col·locació d’un grup electrogen de reserva 
per garantir la total continuïtat.
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També es portarà a terme la instal·lació contra incendi, per protegir el local 
contra la possible presència d’un incendi i també per garantir la seguretat 
de tots els clients i personal del local.

I  per  últim també s’estudiarà el  disseny de la  ventilació  del  local  per  a 
obtenir una atmosfera neta i saludable per a tots els clients i personal del 
local, i la ventilació mecànica de les sales de maquines per evitar nivells 
perillosos  de  gasos,  complint  així  la  normativa  que afecti  a  tots  aquest 
aspectes. 

1.4.  Viabilitat del projecte.
• El projecte és viable i necessari, ja que no hi ha cap local en tota 

Menorca  destinat  a  aquest  servei  i  amb aquestes  característiques 
físiques, de superfície i de serveis.

• El  lloc  de  construcció  és  el  més  adient,  ja  que  és  al  inici  de  la 
carretera que condueix a totes les urbanitzacions de la costa sud del 
terme de Ciutadella  de Menorca,  és a dir,  una zona amb bastant 
fluència de pas.

• A les parcel·les contigües hi ha un institut i vivendes unifamiliars, i el 
negoci  més  proper  destinat  a  aquests  serveis  esta  ubicat  dins  el 
poble. L’activitat que es desenvoluparà no entranya cap perillositat 
pel seu entorn.

• És un impuls econòmic tenir uns serveis tan complets, tant per la 
seva població com per la massa turística.

• Ambientalment es construirà l’establiment en una zona on la seva 
activitat no provocarà cap impacte a la zona i ni perillós per a la salut 
de la població.

• Donarà molts lloc de treball, tant en la fase de construcció com en 
l’activitat pròpia per la qual ha estat dissenyat.

1.5. Definició de l’activitat.
• Titular de l’activitat: 

Llorenç Moll Bosch.

Societat: DISCONT S.L.

NIF: 4177676-J

Domicili social: Ciutadella de Menorca.

• Adreça industrial:

Carrer Santandria nº7, Ciutadella de Menorca.
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• Activitat i classificació decimal:

Hipermercat d’alimentació.

Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques CNAE-93 és:  52.112.

1.6. Característiques del local.
El solar està situat a subzona 14b a la U.A.7, àrea destinada a edificacions 
aïllades, en el terme del municipi de Ciutadella de Menorca. 
La parcel·la està rodejada pels següent carrers: carretera de Santandria, c/ 
Joan Esteban , c/ Joan Hernández Sanz i el c/Marti Torrent, que limiten la 
seva extensió, i compleix les normes urbanístiques establertes per aquesta 
zona. 

Figura 1. Situació de la parcel·la.

Les altres bandes dels carrers estan ocupades per un institut i habitatges 
unifamiliars.

A la parcel·la hi consta:

• La planta baixa de 3193,64m2 de superfície construïda destinada a la 
zona de vendes i de magatzem.

• Una sala de màquines a la planta soterrada de 60m2. 
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• Pàrking exterior de l’edifici.

L’edifici estarà situat cap al cantó nord-oest de la parcel·la, envoltat per una 
filera de pàrking des del costat oest on s’hi podrà accedir, i tota la cara sud 
del la parcel·la fins el costat est on hi ha situat una àrea més extensa de 
pàrking amb les corresponents entrades i sortides dels vehicles. A tot el 
pàrking hi haurà il·luminació exterior. 

En el plànol d’emplaçament apareix detallada la situació de la parcel·la del hipermercat.

1.7. Condicionants urbanístics.
Taula demostrativa del compliment de la normativa urbanística vigent.

Taula 1. Condicionants urbanístics.

Concepte Normativa 
urbanística

Projecte

Classificació del sòl Urbà Urbà

Zonificació Edificació aïllada Edificació aïllada

Parcel·lació > 400 2m Compleix

Ocupació < 50% Compleix

Ús Habitatge/Comercial Comercial
Situació de l’edifici en 

parcel·la
Aïllat Aïllat

Superfície destinada a 
pàrking

> 10 % Compleix

Dimensions
Façana > 20 m Compleix

Fondària > 15 m Compleix

Separació 
llindars

Façana 5,00 m Compleix

Mitgera 3,00 m Compleix

Dreta 5,00 m Compleix

Esquerre 5,00 m Compleix

Altura 
màxima

Altura 7 m Compleix

Nº plantes Planta baixa + 1pis Planta baixa + 
soterrada
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1.8. Relació de superfícies.

Llegenda de les superfícies distribuïdes en les dues plantes de l’edifici.

Taula 2. Relació de superfícies planta baixa

L’alçada mínima a la interior del local es de 3,5 metres.

Ús

Magatzem 327,67m2

Oficina 10m2

Cambra fruita 124m3

Obrador carn 25m2

Cambra carn 124m3

Obrador xarcuteria 15m2

Cambra xarcuteria 70m3

O. cogelats i peix 9,45m2

Cambra congelats 39m3

Cambra peix fresc 25m3

Centre de transformació 30m2

Sala de maquines 60m2

Sala gr. Electrogen 10m2

Vestíbul 6,60m2

Distribuidor 5,7m2

Serveis  públics 11,14m2

Serveis minusvàlids 3,6 m2

Zona de vendes 2449,05m2

Recepció 12,3m2

Marquesina 18m

vestuari 4m2

Serveis privats 5,2m2

Panaderia 32m2

TOTAL 3193,64
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El  soterrani  d’una  superfície  de  60m2 estarà  compost  de  dues  sales 
físicament separades: una pel grup electrogen i l’altra pels diversos grups 
d’impulsió.

L’accés  al  soterrani  es  farà  per  l’escala  que  hi  ha  just  a  la  porta  del 
magatzem.

En el plànol distribució en planta i superfícies es pot veure detallada totes les 
zones.

1.9. Supressió de barreres arquitectòniques.

Tot  l’establiment  ha  estat  projectat  per  assegurar  el  compliment  de  la 
normativa  que  s’ocupa  de  satisfer  i  facilitar  l’activitat  de  la  forma  més 
autònoma,  segura i confortable per a tota persona, i especialment a les 
persones amb mobilitat reduïda com poden ser persones d’avançada edat, 
persones amb dificultat en la deambulació i usuaris de cadires de rodes.

Les zones del local on s’ha de tenir més cura d’aquests aspectes a l’hora de 
cobrir totes les condicions necessàries per satisfer l’ús de l’activitat són:

• Pàrking:

El pàrking consta de 112 places destinades a cotxes, de les quals 3 estan 
ben identificades,  reservades  i adequades per als vehicles adaptats de les 
persones amb mobilitat reduïda. Així mateix estaran situades el més a prop 
possible a l’entrada de l’edifici  per facilitar el trajecte i  la seguretat.  Les 
places tindran unes dimensions de 3 x 4,5 m2.

• Serveis higiènics:

Hi ha a disposició dels clients de l’establiment 4 lavabos, un dels quals està 
adaptat per a persones que tingui qualsevol minusvàlia física.

Hi ha també a disposició del personal 2 lavabos, un per a cada sexe.

Es dotarà d’un servei higiènic, que complirà les prescripcions recollides a 
l’Article 22 i defineix l’annex II del Decret 100/1984.

• Distribuïdors i passadissos:

Les dimensions dels distribuïdors adaptats seran tal, que pugui inscriure’s 
una  circumferència  de  1,50  m  de  diàmetre  sense  que  interfereixi  el 
moviment de la porta ni qualsevol altre element fix. Aquesta distància es 
pot reduir fins a 1,20 m de diàmetre en les zones practicables com és el cas 
del lavabo per als minusvàlids.

L’amplada lliure dels passadissos adaptats serà de 1,20 m, havent-se de 
garantir almenys 1,10 m en passadissos adaptables.
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L’accés pels minusvàlids al supermercat, així com l’evacuació del local, es 
realitzarà a través de rampes que compliran la normativa:

L’amplada mínima serà de 0,90m a 1,80m.

La pendent transversal serà del 2% com a màxim.

El local destinat a supermercat és a la planta baixa, per la qual cosa no hi 
hauran  ni  escales  ni  ascensors  que  dificultin  la  circulació.  Les  úniques 
rampes que hi hauran seran les d’entrada/sortida al supermercat i les de 
sortida d’emergència, que en tot cas compliran amb el que s’ha mencionat 
anteriorment.

• Accessos:

El  recinte  disposa  dels  següents  accessos  i  sortides  directes  des  de 
l’exterior:

Accés  principal  del  local  format  per  dues portes  amb sistema automàtic 
d’obertura amb dispositiu de desbloqueig automàtic posició oberta. En cas 
de fall  del  subministrament elèctric  o  del  sistema d’obertura de 1,60 m 
d’ample. 

Dues sortides d’emergència situades a la zona de vendes: la primera cap a 
la zona d’aparcament i la segona a l’altre costat de l’edifici, mitjançant una 
porta  de  doble  fulla  de  1,20  m  d’amplada  lliure  amb  obertura  cap  a 
l’exterior mitjançant barra antipànic.

L’entrada principal del magatzem.

Accés des de l’exterior a la zona de magatzem  que es farà  mitjançant una 
porta de persiana metàl·lica enrotllable de 3 m d’amplada per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies.

L’escala del soterrani està al costat de l’entrada del magatzem.

Al costat o cara nord,  una porta d’emergència situada al punt mes llunyà 
del magatzem.

1.10. Normativa de compliment.

• Normativa  Urbanística  de  l’Ajuntament  de  Ciutadella  de  Menorca. 
PGOU-PTI.

• Condicions tècniques per  instal·lacions  d’enllaç  en els  subministres 
d’energia elèctrica en baixa tensió de  GESA-ENDESA.

• Normativa fixada per la companyia ENDESA.

• Codi tècnic de l’edificació:
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• NBE-CA-88. Condicions acústiques en els edificis. 

• Document Bàsic (DB-SI) - Seguretat en cas de incendi. 

• NBE-CPI-82. 

• Document Bàsic (DB-HS) - Salubritat. 

• Document Bàsic (DB-HE) - Estalvi d’energia. 

• Document Bàsic (DB-HR) - Protecció contra el soroll.

• Consultes sobre els documents DB-SI i DB-SU.

• Guia Tècnica d’Accessibilitat 2001.

• Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses .

• Llei del sòl.

• Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  (REBT)  i  les  seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC’s). 

CAPÍTOL 2: INSTAL·L

ACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT I 

DISTRIBUCIÓ 

ELÈCTRICA.               
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2.1. Estació transformadora.

La  companyia  subministradora  GESA-ENDESA,  serà  l’encarregada  del 
subministrament de l’hipermercat, a través d’una unitat de transformació 
que es col·locarà a una sala adequada per aquest ús situat a dins de la 
parcel·la, formant part de l’edifici.

L’empresa GESA-ENDESA s’encarregarà de determinar i proporcionar totes 
les característiques d’aquesta unitat transformadora.

Es tractarà d’una unitat transformadora amb aparells trifàsic i  reductors, 
essent la tensió entre fases a l’entrada de 25 kV, la tensió a la sortida de 
400 V entre fases i de 230 entre fase i neutre, i una freqüència de 50Hz.

La presa de terra del centre de transformació anirà per separat respecte a 
la  presa de terra del  edifici.  I  es col·locarà a una suficient  distància  de 
seguretat com perquè no hi hagi cap situació en què es pugin afectar entre 
elles. 

2.2.  Característiques  de  la  unitat 
transformadora de la instal·lació:

Transformador sec classe F gama Trihal fins a 24kV.

Paràmetre Característiques Unitats
Potència assignada 250 kVA
Tensió primari 25 kV
nivell aïllament 36 kVA
tensió sec. Buit 420 V
grup connexió Dyn11
pèrdues buit 1650 W
pèrdues carrega 5700 W
Ucc 6 (%)
corrent de buit 1,5 (%)
Scc 500 MVA

Les  característiques  elèctriques  i  físiques  estan  definides  a  l’annex  de 
característiques elèctriques de transformador  MT/BT.

La intensitat de curtcircuit en borns del transformador està tabulat per la 
companyia subministradora, sent aquest cas de 7,64kA. Poder de tall  de 
mínim a col·locar de 10kA.

2.3. Contractació d’energia elèctrica.
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S’ha escollit l’alternativa de contractar en baixa tensió encara que sigui més 
cara el preu d’aquesta energia elèctrica que la d’alta tensió,  per així  no 
haver de comprar la unitat transformadora necessària pel servei i pel seu 
posterior  manteniment, que d’aquesta manera també aniran a càrrec de 
l’empresa subministradora.

2.4.  Parts de la instal·lació elèctrica.

Com  que  el  centre  de  transformació  serà  propietat  de  l’empresa 
subministradora,  la  instal·lació  elèctrica  privada de l’establiment  quedarà 
definida de la següent manera: 

En primer  lloc,  després  del  la  sortida  de  les  cel·les  de  baixa  tensió  del 
transformador,  hi  ha  la  caixa  general  de  protecció;  tot  seguit,  hi  ha  el 
comptador  de  mesura  (subministre  individual  no  hi  ha  línia  general 
d’alimentació). I per últim, per arribar a la caixa general de comandament i 
protecció (CGMP) tindrem la derivació individual (DI) que, al no tenir LGA, 
serà com a màxim de 1,5%.

I a partir d’aquí s’instal·laran els diferents subquadres previstos de les línies 
interiors, amb unes caigudes màximes de tensió de 3% per il·luminació i de 
5% per a força.
 

• Caixa general de protecció (CGP).

És la caixa que allotjarà  els elements de protecció del tram de línia de 
baixa tensió del transformador. 

S’instal·larà en lloc lliure i de permanent accés. La seva situació es fixarà de 
comú acord amb la companyia GESA-ENDESA. 
La CGP complirà tot el que s’indica a la norma UNE-EN 60439-1 i estarà 
homologada per l’empresa distribuïdora.

• Comptador (C).

Al  ser  un  subministrament  individual,  i  per  tant  no  existir  LGA,  es 
simplificarà  la  instal·lació  col·locant un únic  conjunt,  la  CGP i  l’equip  de 
mesura, sent així la caixa de protecció i mesura (CPM). 

Per  tant  s’instal·larà  a  la  façana  de  l’edifici,  en  el  lloc  més  proper  de 
l’entrada del magatzem, un nínxol que albergarà la CPM. 

Condicions de instal·lació de la CPM:
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S’instal·larà a l’interior d’un nínxol situat en el mur de tancament, amb unes 
dimensions  mínimes  de  1150mm  d’alçada,  600  d’amplada  i  300  de 
profunditat. 

La porta del nínxol serà d’acord amb l’estil arquitectònic i la fusteria de la 
façana  de  l’edifici:  porta  del  tipus  persiana  mallorquina,  en  alumini  del 
mateix color que la resta de portes de l’edifici.
El marc i la bisagra seran d’acer inoxidable amb porta metàl·lica a l’estil de 
la façana.

La CPM estarà dissenyada de forma que garanteixi la seva solidesa, amb un 
grau  de  protecció  IK10  segons  la  norma  UNE-EN  50102,  permetent  la 
ventilació  per  evitar  condensacions,  i  dotada  de  tancadura  normalitzada 
d’acer inoxidable.

La  CPM  estarà  constituïda  per  un  aïllant  envoltant,  que  contindrà  els 
dispositius de connexió i les bases per a tallacircuits fusibles.

Al estar la estació transformadora dintre del recinte, la CPM es col·locarà de 
mutu acord amb l’empresa subministradora de col·locar-lo just a l’entrada 
de la estació transformadora i així guanyar metres de longitud de derivació 
individual fins el quadre general de la instal·lació. 

Dins de la CPM hi haurà tallacircuits fusibles de 400 A en tots els conductors 
de fase o polars, amb poder de tall al menys igual al corrent de curtcircuit 
previst en el punt de la seva instal·lació. El neutre estarà constituït per una 
connexió amovible situada a l’esquerra de les fases, col·locada la CGP en 
posició de servei, i disposarà també d’un born de connexió per a la seva 
posada a terra.

La CPM estarà constituïda per material aïllant de classe tèrmica A com a 
mínim, segons la norma UNE 21305.

Tindrà les condicions de resistència al foc d’acord amb la norma UNE-EN 
60695-2-1.

Haurà  de  portar  gravada  de  manera  indeleble  la  marca,  tipus,  tensió 
nominal en volts i corrent assignada nominal en ampers.

L’elecció  de  la  CPM  a  instal·lar  ve  determinada  per  les  necessitats  de 
subministrament, tipus de xarxa d’alimentació i el calibre dels fusibles ha 
allotjar.

Per aquest tipus d’instal·lació es necessita CM-TMF10 que compte:
• 1 computador multifunció trifàsic indirecte.
• 3 transformadors de corrent de relació 200/5A.
• 1 bloc de dispositius de comprovació.

D’acord amb la potència màxima que es pot contractar de la instal·lació 
segons els càlculs de 218 kW pertoca una ICP-M regulable i d’un poder de 
tall de 20kA.
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• Derivació individual (DI).

Així  com  descriu  la  ITC-BT-15,  la  derivació  individual  és  la  part  de  la 
instal·lació que subministra energia elèctrica al quadre general. S’inicia a 
l’embarrat general i comprèn els fusibles generals de seguretat, el conjunt 
de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció.

Així, la derivació individual del local comunicarà CPM  amb el quadre general 
situat a l’entrada del magatzem.

La derivació individual estarà totalment soterrada, la profunditat fins a la 
part superior del cable no serà menor de 0,60 m, i es disposarà en l’interior 
de tubs on les dimensions seran indicades per la norma UNE-EN 50086-2-4.

La tensió  d’aïllament serà de1kV,   tindrà una longitud de 25 metres,  el 
diàmetre del tub vindrà en funció de la secció dels cables de coure unipolars 
del tipus RZ1-K(AS) de tensió assignada 0,6/1kV, no  propagadors de flama 
i emissió de fums i opacitat reduïda. 

El  corrent  màxim admissible  per   a  conductors  de  coure  en  instal·lació 
soterrada ve determinat segons la ITC-BT-07 taula 5.

En  tractar-se  d’un  subministrament  individual,  la  derivació  individual  no 
inclourà el conductor de protecció (terra), els conductors de protecció dels 
diferents circuits es connectaran a partir d’un embarrat de connexió ubicat 
en el quadre general de comandament i protecció.

• Quadre general de comandament i protecció.

El  quadre de comandament i  protecció  es col·locarà just  a l’entrada del 
magatzem, com suggereix el reglament.

Els envoltants del quadre s’ajustaran a les normes UNE 20451 i UNE-EN 
60439-3  amb  un  grau  de  protecció  mínim  IP30  segons  la  norma  UNE 
20324, i IK07 segons UNE-EN 50102.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció s’ubicaran 
a l’interior d’un quadre de distribució des d’on sortiran els diferents circuits 
interiors.

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

• Interruptor general automàtic de tall unipolar que permeti accionar-lo 
manualment  i  que  estigui  dotat  d’elements  de  protecció  contra 
sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de 
l’interruptor general de potència.

L’IGA ve determinat per la potència total instal·lada de 376,66kW, tindrà 
de  suportar  un  corrent  màxima  de  543,68A,  per  tant  serà  un 
magnetotèrmic de 630 A regulable. Es col·locarà un embarrat per tal de 
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poder derivar a totes les línies interiors ja que aquest corrent es molt 
gran.

S’ha optat per col·locar 2 conductors per fase i  neutre a la derivació 
individual. Així tenim que el corrent per cada conductor es reduirà a la 
meitat, a 271,84 A. Així la derivació individual quedarà definida per 8 
conductor  de 70mm2 de secció  segons la  taula  5  de la  ITC-BT 07 i 
aniran distribuïts per un tub rigid de 140mm segons la taula 9 de la ITC-
BT 21.

• Dispositius  destinats  a  la  protecció  contra  les  sobretensions 
permanents  de  caràcter  obligatori  esta  representat  al  esquema 
unifilar de quadre general

• Dispositius destinats a la protecció contra sobretensions transitòries, 
segons la ITC-BT-23.

• Un  interruptor  diferencial  general,  destinat  a  la  protecció  contra 
sobrecàrregues i  curtcircuits  de cadascun dels  circuits  interiors del 
local.

• Interruptor de control de potencia (ICP).

El ICP és un limitador de corrent de curtcircuit que actua aigües avall.

S’instal·larà una caixa per allotjar el interruptor de control de potència (ICP) 
que estarà situada en la CPM.
La tapa de la caixa destinada al ICP estarà precintada i serà independent de 
la resta del quadre.

El ICP quedarà determinat en funció de la potència i de la tarifa elèctrica 
contractada.

Aquest  serà  un  magnetotèrmic  de 400A regulable,  a  348,61A ja  que  la 
potencia a contactar serà de 241,51kW.

El càlculs està detallat a l’annex taula de càlculs elèctrics.

2.5. Sectorització elèctrica.

La instal·lació elèctrica d’aquest establiment estarà dividida en 5 zones:

Subquadre M: col·locat a la zona d’accés a la peixateria.
Subquadre X: col·locat a la zona d’obrador de la xarcuteria/carnisseria.
Subquadre C: col·locat a la zona de caixes i els WC públics.
Subquadre P: col·locat a la panaderia del negoci.
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Per tant, la distribució elèctrica es dividirà en 4 subquadres més el quadre 
general.

• Quadre general: 

• Aquest  quadre  que  ve  alimentat  directament  des  del  centre  de 
transformació on està situada la CPM. 

• Protegirà l’enllumenat magatzem, oficina i WC privat.

• Protegirà la Sala de maquines, equips de clima i ventilació

• Part de l’enllumenat exterior.

• Circuit d’emergència i senyalització d’aquesta zona.

• Subquadre M: 

• Aquest  quadre  protegirà  les  cambres  les  cambres  frigorífiques 
(monoblocks) de tot el negoci.

• Els obrador de la peixateria,  xarcuteria i carnisseria.

• Vitrines de carnisseria i xarcuteria i els corresponents mostradors.

• Part de l’enllumenat de la zona de vendes (zona central part dreta 
superior del local) 

• Circuits d’emergència i senyalització.

• Subquadre X: 

• Part de la lluminària general de la zona de ventes..

• Murals de carnisseria i xarcuteria.

• Les illes de congelats.

• Circuit d’emergència i senyalització.

• Subquadre C:

• Part d’enllumenat general.

• Enllumenat dels lavabos públics. 

• Caixes i cintes transportadores.
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• Lluminàries de la zona de caixes i recepció.

•  Part de l’enllumenat exterior.

• Portes principals automàtiques.

• Circuit d’emergència i senyalització.

• SubquadreP: 

• Maquinària de la panaderia, forn elèctric.

• Vitrines de la panaderia i pastisseria 

• Enllumenat general.

• Enllumenat exterior.

• Circuit d’emergència i senyalització.

Aquesta sectorització és per facilitar el transcurs de l’activitat i que, en cas 
de defecte en alguna línia, no es vegi perjudicat tot el supermercat. Així, si 
hi hagués un defecte en el magatzem, l’única zona que afectaria seria al 
propi magatzem, mentre que l’activitat comercial del supermercat seguiria 
inalterable.

L’emplaçament de cadascun dels subquadres es queda detallat als plànols 
de distribució en planta i superfícies, plànol de força del hipermercat.

 Quadre de distribució.

Estaran  constituïts  per  caixes  modulars  de  doble  aïllament  ensamblades 
entre si i contenint els elements de protecció general i particular de cada 
circuit.

Es situaran en zones on els clients no hi tinguin accés, i a dalt de cadascun 
dels  interruptors  dels  quadres  i  subquadres  s’hi  col·locarà  una  placa 
indicadora del circuit al que pertany.

D’acord amb l’aparell elèctric que s’utilitza en cada quadre o subquadre, es 
determinen les caixes en què aniran muntades les proteccions.

2.6. Grup electrogen.

D’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió en la seva ITC-BT-
28  per  a  Locals  de  Pública  Concurrència,  s’ha  de  considerar  un 
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subministrament  elèctric  continu,  des  de  dos  punts  independents 
d’alimentació,  ja  sigui  de  la  mateixa  companyia  subministradora  des  de 
dues  estacions  de  generació  i  transformació  independents  o  a  partir  de 
diferents companyies.

Ja que a l’illa de Menorca només existeix una companyia subministradora, 
l’energia de la qual prové d’un punt de generació (de Mallorca), en la qual 
no  es  pot  garantir  l’alimentació  independent  des  de  dues  estacions  de 
generació  i  transformació  independent,  es  disposarà  d’una  font  pròpia 
d’energia  per  tal  de  garantir  el  subministrament  elèctric  continu  i 
ininterromput.

Així, en cas de tall del subministrament de la companyia elèctrica l’activitat 
no es veurà afectada i es podrà mantenir totes les càrregues alimentades, 
ja que s’ha de tenir en compte, que al ser una activitat destinada a venta de 
productes,  alguns  frescos  o  congelats,  el  fet  de  produir-se  un  tall  de 
l’energia  elèctrica  implica  una  pèrdua  irrecuperable  de  matèria  prima 
important.

Es dotarà la instal·lació elèctrica d’un grup electrogen, el funcionament del 
qual es realitzarà al produir-se la falta de tensió en els circuits alimentats 
per l’Empresa distribuïdora, o quan aquesta tensió descendeixi per davall 
del 70% del seu valor nominal.

L’alimentació  de  seguretat  en  cas  de  tall  de  l’energia  elèctrica  serà 
automàtic de tall mig: alimentació automàtica disponible en 15 segons com 
a màxim.

L’elecció  del  model  del  grup  electrogen  es  farà  quan  es  tingui  tota  la 
previsió de càrregues per al negoci.

Les característiques del grup electrogen escollit estan detallades a l’annex 
de grup electrogen.

2.7. Previsió de carregues general.

Pn(W) Pu(W) Pp(W)
Quadre 
general

170527 135077

241515
Subquadre M 59479 48146,2
Subquadre X 41564 34224,6
Subquadre C 57885 46684,6
Subquadre P 46144,3 37762,3
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• Pn: Potència nominal de tots els receptors.
• Pu:  Potència  d’utilització  (potència  nominal  per  un  factor  de 

utilització).
• Pp:  Potència  prevista  (potència  d’utilització  per  un  factor  de 

simultaneïtat de 0,8) obtingut pel numero de subquadres.

Als annexos de teoria de càlculs elèctrics i  taula de càlculs elèctrics es pot 
veure  detallat  el  procediment  de  càlcul  per  l’obtenció  de  les  seccions  i 
caigudes de tensió tots els circuits.

2.8.  Previsió de carregues per climatització.

La  previsió de la demanda de potència per part de la unitat climatització 
s’ha fet seguint segons l’aforament del local.

Per tant s’ha estimat la necessitat de col·locar dues unitats ROOFTOF per a 
superfícies comercials, cada unitat consumeix 75kW. 

2.9.  característiques  de  la  instal·lació 
receptora.

En aquest apartat es tindrà en compte el que es diu en el DB-HE3 respecte 
l’eficiència energètica en les instal·lacions d’iluminació.

Es determinarà mitjançant el valor d’eficiència energètica de la instal·lació 
(VEEI) per cada 100LUX, depenent de la zona a il·luminar, la il·luminació 
mitja  horitzontal  en  el  pla  de  treball,  l’índex  d’enlluernament  per 
l’observador, i el color i les potències de les unitats llumíniques.

Es  classifica  als  hipermercats  com  a  categoria  de  grup  2:  zones  de 
representació o espais on el criteri del disseny, imatge o estat anímic que es 
vulgui transmetre amb la il·luminació, són preponderants front els criteris 
d’eficiència energètica.

Els hipermercats tenen un VEEI límit de 6, magatzem de 5 i zones comunes 
també de 5.

D’aquesta manera, mitjançant la normativa es complirà amb la exigències 
energètiques requerides per la il·luminació del local
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2.10.  Enllumenat general interior.

D’acord amb el RBT en la seva ITC-BT-28 de Instal·lacions en Locals de 
Pública Concurrència, en l’apartat 4, d) de prescripcions generals, en que 
diu que per les instal·lacions d’enllumenat de locals o dependències on es 
reuneixi públic, el número de línies secundàries i la seva relació amb el total 
de làmpades a alimentar haurà de ser tal que el tall de corrent en una de 
qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades 
instal·lades en les zones o dependències que s’il·luminin alimentades per les 
línies esmentades.

Així, com diu aquesta instrucció complementària, l’enllumenat de la zona de 
caixes anirà alimentat a partir de varis circuits independents, i la zona de 
ventes  a  partir  varis   circuits  trifàsics,  protegits  cadascun  a  partir  de 
interruptors automàtics PIA de 10 A de corrent assignat i poder de tall de 6 
kA,  i  comunament  mitjançant  agrupacions  pertinents  el  més  equilibrat 
possible, sempre sent conscients de l’estructura de la instal·lació,  contra 
contactes indirectes mitjançant interruptor diferencial corresponents.

A l’annex descripció de línies i les proteccions es detallen tots els poders de 
talls i calibratge dels aparells de protecció de cada circuit.

2.11. Enllumenat general exterior. 

D’acord  amb  el  Reglament  de  Baixa  Tensió  en  la  seva  instrucció 
complementària ITC-BT-09 per a instal·lacions d’enllumenat exterior, per a 
instal·lacions soterrades, els conductes aniran enterrats a una profunditat 
de 0,4m del nivell del terra, i el seu diàmetre interior no serà inferior a 60 
mm.

Es col·locarà una cinta de senyalització  que adverteixi  de l’existència de 
cables d’enllumenat exterior.

La secció mínima aplicable a utilitzar, incloent el neutre s’aplicarà tant en 
els trams soterrats com en els trams on els conductes vagin clavats a la 
paret de delimitació de la parcel·la o en la zona de coberta.

Els empalmes i derivacions es realitzaran en caixes de borns adequades, 
situats  dins  els  suports  de  les  lluminàries,  pel  cas  de  les  lluminàries 
instal·lades en pals metàl·lics, o en una arqueta registrable, que garanteixi 
en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estancament del conductor.
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A l’annex descripció de línies i les proteccions es detallen tots els poders de 
talls i calibratge dels aparells de protecció de cada circuit.

2.12. Enllumenat d’emergència.

Els  equips  d’emergència  i  senyalització  estaran  alimentats  per  circuits 
independents protegits per un interruptor automàtic calibrat a 10 A i poder 
de tall de 6 kA,  i amb interruptor diferencial corresponent, comunament 
amb altres  lluminàries  d’emergència,  equilibrant  les  càrregues  el  màxim 
possible.

Aquests circuits independents aniran instal·lats d’acord amb la sectorització 
del  local.  Així  l’enllumenat  d’emergència  de  totes  les  zones  estaran 
alimentades,  protegides  i  comandades  des  del  mateix  quadre  que 
l’enllumenat general de cada zona.

A l’annex descripció de línies i les proteccions es detallen tots els poders de 
talls i calibratge dels aparells de protecció de cada circuit.

2.13. Enllumenat  de  la  instal·lació. 
Nivells d’iluminació.

Per a realitzar l’enllumenat de tota la instal·lació s’ha de tenir en compte els 
nivells d’il·luminació de les diferents zones de l’establiment marcats per la 
normativa UNE-EN 12464-1:

.Nivells d’il·luminació recomanats

L’objectiu  és 
realitzar  una 
il·luminació  el 
més  uniforme 
possible  amb  un 

Zona 

Nivell 
Il·luminació 
recomanat 
(lux)

Serveis 100

Zona de vendes 300

Magatzem 100

Oficina 500

Vestidors 100

Recepció 300

Area de caixes 500

Pàrking exterior 20
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nivell mig adequat a partir de lluminàries que donin un aspecte interessant i 
modern al supermercat, sortint de la il·luminació típica de fluorescents.

MÈTODE DE CÀLCUL
Per calcular  la  il·luminació  del  supermercat  s’ha utilitzat  el  programa de 
càlcul DIALux. Aquest programa treballa seguint les pauses següents:

1. Descripció de la geometria de la zona a calcular. Es dibuixa el contorn 
del  local  coordenada per coordenada. Es defineix l’altura del  local, 
l’altura del pla de treball i es defineixen els colors i el grau de reflexió 
de les parets, el sòl i el sostre.

2. Col·locació  de  portes,  finestres,  mobles,  columnes,  escales,  etc; 
també  definint  el  color  i  el  grau  de  reflexió  de  cadascun  dels 
elements, i ajustant la geometria dels mateixos.

3. Selecció de lluminàries.
4. Distribució  de  les  lluminàries:  individuals,  en  línia,  distribució 

rectangular o circular.
5. Càlculs.
6. Aportació de resultats en forma de gràfics, diagrames i taules

•  Tipus de il·luminació.

1. ZONA DE VENDES

Per  la  il·luminació  general  de  tota  la  superfície  de  venta  una 
downlight encastada fixada al fals sostre de feix de llum extensiva 
model  ALUMIC fabricada  en  aluminio  d’injecció,  reflector  d’alumini 
anoditzat i cristall de protecció incorporat per una HIT-DE de 70W

Lluminària ALUMIC HIT/HST- DE 70W
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Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

Làmpada tipus APLI AMBIENT 36W situada en punts on es requereix 
una estètica més moderna i per no deixa zones de superfície amb 
ombres.
És  un  aplique  de  superfície  de  paret  de  llum  directa  e  indirecta 
fabricada en extrusió d’alumini lacat en color gris metal·litzat i difusor 
de metacrilat opalitzat blanc per una TC-L 36W.

Lluminària APLI AMBIENT 36W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada
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2. Zona de caixes: 

En  aquesta  zona  es  col·locaran  una  línia  de   lluminàries  tipus 
FINELAMP,  làmpada moderna i eficient per a treballar en aquesta 
zona on es requereix un treball visual més concret.
Lluminàries que aniran suspeses a una altura de 3 metres amb llum 
directa sobre la zona de treball, fabricades en extrusió d’alumini lacat 
en aproxi de poliéster de color gris metal·litzat, i reflector d’alumini 
d’elevada puressa, amb difusor d’alt  confort visual  per T-5 2*28W 
amb làmpades de color 840.

Làmpada FINELAMP 2*28W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada

3. Recepció: 

la recepció anirà amb unes lluminàries quasi igual a la zona de caixes 
ja que són dues zones contigües i  amb el mateix grau d’exigència 
visual.  Per  tant  serà  una  làmpada  tipus  FINELAMP   que  aniràn 
suspeses a una altura de 3 metres amb llum directa sobre la zona de 
treball, fabricades en extrusió d’alumini lacat en aproxi de poliéster 
de color gris metal·litzat, i reflector d’alumini d’elevada puresa, amb 
difusor d’alt confort visual per T-8 2*36W
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Làmpada FINELAMP 2*36W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada

4. Entrada pública principal del hipermercat:

Es col·locaran un tipus de lluminària moderna encastada quadrada 
fixada  model  KUBIC  fabricada  en  xapa  d’acer  esmaltada  de  color 
blanc, i  reflector d’alumini brillant,  amb sistema de subjecció tipus 
tor-kit de fàcil  muntatge, amb cristall  de protecció transparent per 
una HIT-DE 70W.

 

Làmpada KUBIK 70W
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Diagrama del flux lluminós de la làmpada

5. Mostradors de xarcuteria, carnisseria i peixateria:

Zona de xarcuteria, carnisseria i peixateria es col·locaran dos tipus de 
lluminàries. Una primera filera pel confort visual dels empleats de tub 
florescent LAMPTUB, i una d’altra més modernes amb finalitats més 
estètiques com es la làmpada KONIC.

Les lluminàries LAMPTUB aniran suspeses a 3 metres del terra en una 
filera  al  llarg  de  tots  els  mostradors  de  xarcuteria,  carnisseria  i 
peixateria. Es una làmpada fabricada en extrusió d’alumini lacada en 
epoxi poliéster de color blanc i reflector d’alumini brillant d’elevada 
puresa per T-8 de 1*58W.

Làmpada LAMPTUB80 1*58W
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Diagrama del flux lluminós de la làmpada

El tipus de lluminària KONIC anirà suspesa del sostre just per sota de 
les vitrines refrigerades de la carnisseria i xarcuteria, així com en el 
mostrador  de  la  peixateria.  Aquesta  lluminària  downlight  està 
fabricada en cos de xapa d’acer esmaltat lacat en color blanc mate y 
reflector d’alumini, amb equip compensat A.F. per un aTC-D 2*26W.

Làmpada KONIC 2*26

Diagrama del flux lluminós de la làmpada

Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 20 LAMPTUB 1*58W 5200 57,5
2 10 FINELAMP 2*28 6700 64,4
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3 2 FINELAMP 2*36 6700 101,2
4 15 KONIC SUPERFICIE G24D-3 2*26W 3600 73,6

5 136
LAMP DOWNLIGHT ALUMIC 
HIT/HST-DE 70W (1,00)

6700 80

Total: 1268600 15580,4

Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]

1 80 LAMP DOWNLIGHT ALUMIC 
HIT/HST-DE 70W (1,00)

6700 80

Total: 536000 6400

6. MAGATZEM:

Les lluminàries LAMPTUB aniran suspeses a 3 metres del terra al llarg 
de tot  el  magatzem. S’han col·locat  les  lluminàries de forma més 
adient dacord amb les característiques de la zona Es una làmpada 
fabricada  en  extrusió  d’alumini  lacada  en  epoxi  poliéster  de  color 
blanc i reflector d’alumini brillant d’elevada puresa per T-8 de 1*58W.

Làmpada LAMPTUB80 1*58W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada.
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Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 32 LAMPTUB 1*58W 5200 57,5

Total: 166400 1840

7. OFICINA:

La primera estarà situada sospesa sobre la taula a una alçada de 2,5 
metres. Aquesta lluminària serà del mateix tipus de la recepció; Per 
tant serà una làmpada tipus FINELAMP  amb llum directa sobre la 
zona de treball, fabricades en extrusió d’alumini lacat en aproxi de 
poliéster  de  color  gris  metal·litzat,  i  reflector  d’alumini  d’elevada 
puresa, amb difusor d’alt confort visual per T-8 2*36W.

Làmpada FINELAMP 2*36W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada

La segona lluminària que es col·locarà a l’oficina serà dues downlights 
del model  MINI KONIC, redones encastades al sostre, fabricada en 
injecció de policarbonat auto extingible, amb reflector metal·litzat per 
una bona distribució lumínica, amb sistema de fixació tipus torkit de 
fàcil  instal·lació  amb  un  balastre  electrònic,  i  TC-D  de  1*26W. 
Aquestes estarà situades entre la taula i la porta d’entrada.
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Làmpada MINI KONIC TC-TE 26W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada

Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 1 FINELAMP 2*36W 6700 101,2
2 2 MINI KONIC H.G24D-3 1*26W AF 1800 36,0

Total: 8500 137,2

8. OBRADORS

Les  lluminàries  LAMPTUB aniran  suspeses  des  del  fals  sostre  a  3 
metres del terra, florescents d’aquest model perquè aportin un grau 
de comoditat visual adequada per aquesta zona de treball. LAMPTUB 
és  una  làmpada  fabricada  en  extrusió  d’alumini  lacada  en  epoxi 
poliéster de color blanc i reflector d’alumini brillant d’elevada puresa 
per T-8 de 1*58W.
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Làmpada LAMPTUB80 1*58W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada

Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 10 LAMPTUB 1*58W 5200 57,5

Total: 52000 575W

9. WC PÚBLICS I PRIVATS:

En aquesta  zona reduïda i  on l’esforç visual  no és un requisit,  es 
col·locarà  encastada al  fals  sostre  una làmpada downlight  rodona, 
model  MINI  KONIC,  fabricada  en  injecció  de  poli  carbonat 
autoextinguible,  amb  un  sistema  de  fixació  tipus  torkit  de  fàcil 
instal·lació i balastre electrònic, per una TC-D de 1*13W.

Làmpada MINI KONIC TC-DE 13W
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Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

1 
Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 5 MINI-KONIC TC-DE 13W 900 15

Total: 4500 75

10. RENTAMANS LAVABOS PÚBLICS I PRIVATS.

És col·locaran en aquesta zona dues lluminàries diferents. 
La primera col·locada just sobre el rentamans i el mirall, així s’obté 
una  major  incidència  lumínica  en  aquesta  zona  més  concreta. 
Aquesta làmpada serà una downlight rodona encastada al fals sostre, 
fabricada en injecció de pli  carbonat auto extingible, amb reflector 
metal·litzat  per  una bona distribució  lumínica,  amb un sistema de 
fixació tipus torkit de fàcil instal·lació, amb un equip compensat A.F 
per TC-D 1*18W

Làmpada KONIC 1*18W
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Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

La segona lluminària es situarà més al centre de quarto a il·luminar per 
mantenir  una  il·luminació  adequada.  Aquesta  lluminària  serà  de  menor 
potència.  Serà  una  làmpada  downlight  rodona,  model  MINI  KONIC, 
fabricada en injecció de poli carbonat autoextinguible, amb un sistema de 
fixació tipus torkit de fàcil instal·lació i balastre electrònic, per una TC-D de 
1*13W.

Làmpada MINI KONIC TC-DE 13W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada.
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Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 2 KONIC H.G24D-2 1*18W AF 1200 25,3

2 2
LAMP DOWNLIGHT MINI-KONIC TC-
DE 13W

900 15

Total: 4200 80,6

11. WC minusvàlids:

Es col·locaran en aquesta zona dues lluminàries diferents. 
La primera col·locada just sobre el rentamans i el mirall, així s’obté 
una  major  incidència  lumínica  en  aquesta  zona  més  concreta. 
Aquesta làmpada serà una downlight rodona encastada al fals sostre, 
fabricada en injecció de poli carbonat auto extingible, amb reflector 
metal·litzat  per  una bona distribució  lumínica,  amb un sistema de 
fixació tipus torkit de fàcil instal·lació, amb un equip compensat A.F 
per TC-D 1*18W

Làmpada KONIC 1*18W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

La segona lluminària es situarà més al centre de quarto a il·luminar 
per mantenir una il·luminació adequada. Aquesta lluminària serà de 
menor potència.  Serà una làmpada downlight  rodona,  model  MINI 
KONIC, fabricada en injecció de poli carbonat auto extingible, amb un 
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sistema de fixació tipus torkit de fàcil instal·lació i balastre electrònic, 
per una TC-D de 1*13W.

Làmpada MINI KONIC TC-DE 13W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 1 KONIC G.G24D-2 1*18W AF 1200 25,3

2 1
LAMP DOWNLIGHT MINI-KONIC TC-
DE 13W

900 15

Total: 2100 40,3

12. SALA QUADRE GENERAL:

Es col·locaran una sola lluminària en aquesta zona de pas, ja que la 
seva funció serà il·luminar bàsicament el quadre elèctric. 

Es col·locarà el tub florescent LAMPTUB, anirà suspeses des del fals 
sostre a 3 metres del terra just al centre del quarto. És una làmpada 
fabricada  en  extrusió  d’alumini  lacada  en  epoxi  poliéster  de  color 
blanc i reflector d’alumini brillant d’elevada puresa per T-8 de 1*58W.

35



Projecte d’electrificació, contra incendi i ventilació d’un hipermercat

Làmpada LAMPTUB80 1*58W

Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]
1 1 LAMPTUB 1*58W 5200 57,5

Total: 5200 6400

13. PARKING EXTERIOR

Aquesta zona del negoci s’han col·locat dos tipus de lluminàries. Unes 
que van encastades a la paret de 70 W

Làmpada aplique EXT POINT
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Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

I la segona aniran o be penjades des de la façana o paret del 
hipermercat o be en pals metalics de 5 metres d’alçada.

Làmpada PROA

Diagrama del flux lluminós de la làmpada.

Nº Quantitat Designació Ф [lm] P [W]

1 10 LAMP APLIQUE EXT POINT ASIM 
2·26W 3600 73,6

2 28 LAMP PROA 150W 14200 150
Total: 433600 4936

A l’annex de  potencia de la il·luminació esta detallada totes les taules de 
resultats luminotècnics.

En  els  plànols  de  il·luminació  del  hipermercat i  de  il·luminació  pàrking 
exterior es pot veure detallada la distribució de totes les lluminàries.

9.4.2- Il·luminació d’emergència.
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S’han disposat convenientment uns punts de llum, destinats a l’enllumenat 
de senyalització i d’emergència, previstos per garantir la seguretat de les 
persones que evacuïn qualsevol zona del local. 

D’acord amb el que s’ha establert en el Capítol 3 de la ITC-BT-28, per a 
instal·lacions en locals de pública concurrència, l’alimentació de l’enllumenat 
d’emergència serà automàtica amb tall breu (disponible en 0,5 segons com 
a  màxim)  i  entrarà  en  funcionament  quan  es  produeixi  el  fall  de 
l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi almenys del 70% del 
seu valor nominal.

Aquestes lluminàries d’emergència aniran al fals sostre a la mateixa altura 
que les de il·luminació general, a 4 m d’altura. Estaran situades a les zones 
mencionades en els recorreguts mitjos dels passadissos, intercalades entre 
les lluminàries de l’enllumenat general.

Per  a  les  zones d’oficina,  vestuaris,  zona de cambres,  zona de neteja  i 
lavabos, les lluminàries d’emergència estaran col·locades en la part superior 
de la porta, muntades a la paret.

Totes  aquestes  lluminàries  d’emergència  i  senyalització  són  equips 
fluorescents, dotats d’un equip de bateria d’acumulador de Ni-Cd estanca 
d’alta  temperatura,  individual  per  a  cada  làmpada,  amb una  autonomia 
mínima de una hora. 

Aquestes  làmpades  s’alimenten  a  la  tensió  de  la  xarxa  a  50  Hz,  i  en 
presència de tensió, un circuit electrònic carrega la bateria i vigila el valor 
de  la  tensió  de  xarxa.  La  seva  il·luminació  consisteix  en  dos  leds 
permanentment encesos, tant en presència com en absència de xarxa. 

Per a assegurar un nivell de il·luminació mínim de 5 lux, tal i com indica el 
REBT  en  la  seva  ITC-BT-28,  aquestes  lluminàries  seran  degudament 
distribuïdes per tota la superfície del local.

Característiques de les lluminàries d’emergència i senyalització:

Lluminàries d’emergència IRIS:
Característiques:

- Funcionament no permanent
- Autonomia de 1hora.
- Potència de 16W
- Grau de protecció IP42 IK07
- Aïllament tèrmic de classe 2
- 500 lúmens.
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Lluminàira IRIS

Corba polar del flux lluminós.

Lluminària de senyalització HYDRA2N7:

Característiques:
- Funcionament no permanent
- Autonomia de 2hora.
- Potència de 8W
- Grau de protecció IP42 IK07
- Aïllament tèrmic de classe 2
- 350 lúmens.

Lluminària HYDRA
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Corba polar Flux lluminós

En el plànol de  vies d’evacuació està detallat l’emplaçament de totes les 
lluminàries d’emergència i senyalització.

9.4.3.- Il·luminació natural.

La il·luminació natural de l’establiment, al ser una planta baixa, quedarà 
ben coberta gràcies a la vidriera de 18 metres de longitud per 3,5 metres 
d’alçada, on també estan situades les portes principals del comerç. Per tant, 
el nivell mig queda assegurat amb les lluminàries instal·lades en  300lux.

2.14. Relació  de  maquinària  de 
l’activitat.

• Maquinaria refrigeració zona de vendes.

Taula 4. Relació de maquinària de refrigeració

Element Funció/zona Longitud (m)
Mural Làctics 20

Mural Xarcuteria empaquetada 10

Mural Carnisseria empaquetada 10

Mural Fruita 12,5

Illa congelats Congelats 20

Begudes 
fredes

begudes 10,8

Vitrina 
refrigerada

Carnisseria/xarcuteria 25
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• Cambres de  refrigeració.

Taula 5. Relació de maquinària de cambres de congelats i refrigeració.

Element Funció/zona Quantitat Volum(m3) Total 
(m3)

Cambra 
monoblock 
0ºC

Carn 2 62 124

Cambra 
monoblock 
0ºC

Xarcuteria 1 70 70

Cambra 
monoblock 
0ºC

Fruita 2 62 124

Cambra 
monoblock 
0ºC

Peix fresc 1 25 25

Cambra 
monoblock 
-20ºC

Congelats 2 39 78

A  l’annex  de  d’equips  de  refrigeració  compactes es  detallen  les 
característiques  elèctriques  i  de  instal·lació  de  la  maquinaria  de 
refrigeració.

• Altres maquinàries.

Taula6. Relació de maquinaria de l’activitat

Element Funció Unitats previstes
Caixa registradora Cobrar 10

Cinta transportadora Transport de 
productes

10

Picadora Picar carn 2

Maquina de disc Tallar 
embotit/xarcuteria

2

Serradora Tallar carn 2

Motor porta 
corredissa

Obrir i tancar porta 2

Balança Pesar productes 7

Forn de pa Fer pa precuinat 1
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A l’annex de  taula del  càlculs  elèctrics i  en els  esquemes unifilars 
estan  detallada  totes  les  característiques  elèctriques  de  tota  la 
maquinaria

En el plànol de  força del hipermercat es pot veure detallat tota la 
distribució de la maquinaria de la instal·lació.

2.15. Punts de corrent.

Es  col·locaran  punts  de  corrent  repartits  estratègicament  per  tot  el 
supermercat,  per  a  garantir  que  qualsevol  necessitat  de  demanda  de 
potència en qualsevol punt de l’establiment sigui satisfeta.

Punts de corrents per a satisfer les necessitats bàsiques de les diferents 
zones  del local:

• Oficines:

Es considerarà un punt de corrent distribuït en diferents bases d’endoll en 
les  oficines  per  la  instal·lació  de  ordinadors,  impressores,  fax,  altres 
lluminàries o altres càrregues que s’hi vulguin instal·lar.

• Magatzem:

A la zona del magatzem també es preveuran punts de corrent, ja sigui per 
enllumenat  o  per  la  instal·lació  de  maquinària  complementària  per  a 
l’activitat del magatzem.

• Xarcuteria/carnisseria/peixateria/panaderia:

Es considera que en aquestes zones en algun moment s’hi podrà instal·lar 
qualsevol  altra  tipus  de  maquinària  no  considerada  prèviament  en  el 
projecte. Per tant, disposarà d’un punt de corrent trifàsic i dos de monofàsic 
de certa de potència per a cadascuna d’aquestes zones.

En el plànol de força del hipermercat es pot veure la distribució dels punts 
de corrent col·locats en cada zona

2.16. Preses de corrent.
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Totes les preses de corrent aniran proveïdes de presa de terra i seran del 
tipus de seguretat.

S’instal·laran punts de corrent distribuïts en diferents bases d’endoll.

•  Bases d’endolls

Per  altra  banda,  s’instal·laran  bases  d’endolls  pels  diferents  receptors 
preestablerts  en  la  maquinària  de  treball.  Per  contra,  la  maquinària  de 
ventilació va directament connectada als borns de la màquina en concret, 
sense necessitat de instal·lar bases.

2.17. Maniobra  de  l’enllumenat 
general.

La  maniobra  de  l’enllumenat  del  magatzem es  farà  a  partir  del  quadre 
general de distribució que estarà situat a l’entrada del magatzem.

L’enllumenat general de la zona de vendes es controlarà directament des 
del subquadre corresponen a cada zona, així com s’ha sectoritzat i explicat 
abans. 

Igualment es farà servir la mateixa maniobra per comandar la zona exterior 
i posterior del supermercat i del pàrking es controlen manualment des de el 
subquadre corresponen i senyalitzat a cada subquadre i plànol, però la seva 
encesa i apagada estarà controlada per interruptors horaris analògics que 
es podran regular en funció de l’hora que es cregui convenient d’acord amb 
l’època de l’any.

L’enllumenat de les zones comunes, així com l’oficina, els lavabos públics 
(incloses els de minusvàlids), lavabos privats i el vestuari, es maniobren a 
partir de interruptors de paret, situats al costat de la porta.

2.18. Canalitzacions protectores.

Les  canalitzacions  que  s’utilitzaran,  estaran  constituïdes  per  tubs  rígids, 
canals i safates  de PVC, amb un nivell d’aïllament mínim de 750 V per a 
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canalitzacions a l’aire lliure, i amb un nivell d’aïllament de 0,6/1kV per a 
canalitzacions soterrades, d’acord amb la ITC-BT-21.

La canal protectora és aquell  material  de la instal·lació  constituït  per un 
perfil,  de parets fines o perforades,  destinat  a albergar  els  conductors i 
altres  components  elèctrics  i  tancat  per  una  tapa  desmuntable,  on 
compliran les normes de la sèrie  UNE-EN 50.085. També és l’encarregada 
de la protecció contra els principals riscos d’una instal·lació elèctrica com 
son:

• Contactes directes e indirectes.

• Incendi.

Es caracteritzen en funció de dos paràmetres depenen del seu ús:

• Protecció front a la penetració de sòlids (1ª xifra del grau IP).

• Tapa  d’accés  als  conductors  amb possibilitat  d’obrir  amb o  sense 
eines i sempre accessible.

Segons la  UNE-EN 50.085-1 es podran utilitzar  canals  protectores per  a 
conductors aïllats de tensió assignada 450/750V, col·locar mecanismes en el 
seu interior d’acord amb les instruccions del fabricant i realitzar empalmes i 
connexions en el seu interior.

Canalitzacions de les instal·lacions:

• Fals sostre.

Gran part de la instal·lació elèctrica anirà distribuïda en safata protectora de 
PVC-M1  perforada  col·locada  sobre  el  fals  sostre,  que  unirà  el  quadre 
general amb els 4 subquadres dels que disposa la instal·lació.

Aquesta safata serà del model 66 de la casa UNEX, perforada i amb unes 
dimensions de 60·100 mm.

A l’annex de dimensionament de canal i safata esta detallat el calcul de la 
capacitat de la safata.

En  els  trams  horitzontals  els  tubs  rígids  que  aniran  al  receptor  anirà 
recolzada a sobre el fals sostre o bé en la paret interior clavada en la paret, 
complint  l‘establert a la taula 11 de l’article 3.2 referit a les característiques 
de les canals protectores.

El diàmetre dels tub de cada circuit esta detallat a l’annex de descripció de 
línies i les proteccions 
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• Superficial:

En  les  derivacions  verticals  des  de  la  part  superior  del  fals  sostre  per 
alimentar  i  la  instal·lació  de  interruptors  manuals  de  paret  o  de  bases 
d’endoll, la distribució es farà a partir de motllures de PVC clavats en la 
paret. 

En general, les  derivacions individuals cap a cada receptor es farà a partir 
tub  rígid  de  PVC  amb  unes  dimensions  de  les  canalitzacions  seran  les 
corresponents a les seccions dels conductors i el número de conductors que 
estipulada a la taula 2 de la ITC-BT-21 per a diàmetres exteriors mínims 
dels tubs en funció del numero i secció dels conductors. 

En les canalitzacions, on els conductors actius van a instal·lades en comú en 
la mateixa canalització, s’hi posarà també el conductor de protecció.

Les unions o derivacions  s’efectuaran en l’interior  de caixes  protectores, 
mitjançant regletes de connexió amb tornillera, i mai per connexions per 
simple retorciment o enrolament entre sí dels conductors.  
En els  obradors  els  conductors aniran sota  canal  de PVC enclavada a 1 
metre del terra fins a cada receptor.

El càlcul de les dimensions de la canal protectora de la instal·lació es troba 
detallat a l’annex de dimensionament de canal i safata.

• Instal·lació Exterior

La  canalització  per  l’enllumenat  exterior  de  la  zona  de  pàrking  anirà 
instal·lada  de manera superficial en la coberta, es farà a partir de tub de 
PVC rígid, de diàmetres corresponents a l’establert a la ITC-BT 21 taula 2 
per a tubs en canalitzacions fixes en la superfície que es derivarà cap a la 
lluminària.

La  distribució  cap  a  les  lluminàries  instal·lades  als  pals  metàl·lics  que 
il·luminen el pàrking aniran soterrades amb tub rigid de PVC i de diàmetre 
exterior corresponen a la taula 9 de la  ITC-BT 21.

• Instal·lació soterrada.

El receptors interiors que no poden ser alimentats per distribució superficial 
o per pel fals sostre, anirà soterrada sobre tub rigid de PVC i es col·locaran 
varis circuits segons s’estipula a la taula 9 de la ITC BT 21 per a tubs en 
canalitzacions soterrades.

Totes les canalitzacions de cada circuit estan detallades a l’annex descripció 
de  línies  i  proteccions  i  es  pot  veure  també  al  plànol  de  força  del 
hipermercat.
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2.19.  Conductors elèctrics.

Per  a  la  determinació  dels  conductors  s’ha  tingut  en  compte  les 
prescripcions citades en la ITC-BT-19 en quan a les intensitats màximes 
admissibles indicades per la norma UNE 20.460-5-523, depenent del tipus 
de instal·lació,  per  al  càlcul  de les  seccions  i  de les  caigudes de tensió 
admissibles, sent aquestes menors d’un 3% per l’enllumenat i d’un 5% per 
força.

Els conductors per a la instal·lació interior i receptora seran multipolar RZ1-
K(AS)  (0,6/1kV)  conductor  de  coure  classe  5  (k),  aïllament  de  polietilè 
reticulat  (R)  i  coberta  termoplàstica  de  base  de  poliolefina  amb  baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), que compleix amb la norma UNE 
21123-4 per a pública concurrència.

Per a la instal·lació de l’enllumenat d’emergència s’utilitzarà el (AS+) SZ1-K 
per a circuits de servei d’alta seguretat en cas d’incendi.

Les  seccions  de cada circuit  i  el  cable  instal·lat  estan exposades en les 
taules de l’annex  taules de càlculs elèctrics i en els plànols  d’esquemes 
unifilars 

Segons la ITC-BT-19 la identificació dels conductors serà la següent:

• Fases: marró, negre i gris

• Neutre: blau

• Protecció: verd - groc

2.20. Protecció  contra 
sobreintensitats i sobretensions.

Per  a  la  protecció  de  la  instal·lació  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits, 
s’utilitzen interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall C i D i sistema 
electromagnètic depenen del receptor. El seu calibre és l’apropiat en funció 
de les intensitats màximes admissibles que ha d’aguantar, en funció de la 
línia que protegeixi.

Col·locació obligada segons normativa vigent  del dispositiu destinat a la 
protecció contra sobretensions permanents: que actuaria sobre l’IGA si es 
donés el cas.

En els plànols dels esquemes unifilars i a  l’annex de descripció de linies i  
proteccions es descriuen totes les seccions i calibre de les proteccions així 
com el poder de tall de l’aparellatge.

46



Projecte d’electrificació, contra incendi i ventilació d’un hipermercat

2.21. Corrent de curtcircuit.

El calcul del corrent de curtcircuit de cada línia, per tal de poder establir el 
poder de tall dels interruptors automàtics que protegiran les línies contra 
sobreintensitats i sobrecàrregues s’ha realitzat mitjançant la guia BT annex 
3.

Aquest càlculs es troben detallats a l’annex de càlcul de Icc

2.22. Protecció  contra  contactes 
directes.

La xarxa està dissenyada per a que no sigui accessible en cap punt, i el 
quadre  general  i  els  subquadres  estan  formats  amb  mòduls  de  doble 
aïllament i  són únicament accessibles  pel  personal  de l’empresa,  evitant 
d’aquesta manera els contactes directes.

Així mateix, per evitar els contactes directes en el personal de l’activitat, 
s’allunyaran  les  parts  actives  de  la  instal·lació  per  evitar  tot  tipus  de 
contacte fortuït, s’interposaran obstacles i es recobriran les parts actives de 
la instal·lació amb aïllament adequat, amb l’objecte de que no es trobin en 
cap punt del recorregut sense protecció mecànica.

2.23. Protecció  contra  contactes 
indirectes.

Per la protecció davant possibles contactes indirectes, es dotarà  la xarxa 
amb  interruptors  diferencials  repartits  en  els  diferents  quadres  i 
subquadres, amb agrupacions per a diferents circuits i línies, o individuals 
depenent de la línia que alimenten.

Els interruptors diferencials aniran  enumerats per identificar quin corrent 
assignat tenen, la seva sensibilitat i quin és el seu número de pols.

Els interruptors diferencials dels circuits de receptors amb una intensitat poc 
important  tindran  una  sensibilitat  de  30  mA,  i  els  que  protegeixin 
l’enllumenat  de  la  instal·lació  i  els   receptors  amb  una  gran  potència, 
tindran una sensibilitat de 300mA.
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A l’annex de resistència de posta de terra es pot veure detallat els càlculs 
de intensitats de defectes i  la sensibilitat dels diferencials en ca

2.24. Criteris de selectivitat.

S’utilitzarà la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat 
de  defecte.  Per  això  s’utilitzaran  els  diferents  interruptors  diferencials 
instal·lats al llarg de tota la instal·lació.

S’ha seguit un criteri de selectivitat en el disseny de la instal·lació pel que 
respecte  als  contactes  indirectes  i  les  sobretensions  que  accidentalment 
puguin produir-se.
Es  per  això  que es   dividiran   les  diferents  zones en varis  interruptors 
diferencials,  tant  en  els  circuits  d’enllumenat  com  en  els  de  força,  de 
manera que,  encara que es dispari  per  qualsevol  motiu,  no es  quedarà 
sense tensió més que la part afectada, complint així el màxim d’una tercera 
part com diu la ITC-BT-26.

S’instal·laran interruptors magnetotèrmics, de manera que actuïn en el punt 
més  proper  de  la  avaria,  deixant  fora  de  servei  aquest  circuit,  però 
permetent la continuïtat de la resta de la instal·lació.

2.25. Presa de terra. 
La xarxa de terra s’estén per tota la instal·lació i a ella s’hi connecten totes 
les  parts  metàl·liques  dels  elements  que  componen  la  instal·lació,  les 
masses,  naixent  dels  respectius  quadres  generals  de  protecció,  i  són 
susceptibles  de  possibles  descàrregues,  com és  tota  la  maquinària  i  les 
lluminàries.  Així  mateix,  totes  les  bases  d’endolls  aniran  dotades  del 
corresponent born de presa a terra. 

Les connexions de les masses seran sempre per derivacions des de el circuit 
de posta a terra. La xarxa de terra, no té solució de continuïtat, excepte en 
el  punt de posta  a terra,  que està  dotat  d’un dispositiu  de tall,  junt  al 
quadre, que permet mitjançant utensilis apropiats la desconnexió entre les 
línies principal de terra i enllaç, per efectuar mesures de la posta a terra. Els 
conductors de posta a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte.

Els conductors que componen les xarxes estan aïllats, discorren pel interior 
dels mateixos canals o tubs protectors que les fases, el seu color distintiu, 
com s’ha indicat és el verd - groc i la seva secció compleix  el que està 
establert en l’apartat 3.4 de la ITC-BT-18 de Postes a Terra.

Les línies principals de terra estaran formades per un conductor, de secció 
no inferior a 16 mm2 de Cu.

La resistència de posta a terra no serà mai superior a 37 Ω, que juntament 
amb els interruptors diferencials previstos, formaran una protecció suficient 
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davant possibles contactes indirectes, d’acord amb el RBT en la seva ITC-
BT-24.

Un  altre  aspecte  important  com  s’ha  comentat  anteriorment,   és  la 
realització per separat de la presa de terra del centre de transformació i de 
la presa de terra de la resta del edifici. Així  doncs, la presa de terra del 
centre de transformació anirà per separat respecte la presa de terra del 
edifici.  I  es  col·locarà  a  suficient  distancia  com per  que  no hi  hagi  cap 
situació  que  es  pugin  afectar  entre  elles  mitjançant  una  distancia  de 
seguretat. 

Els  càlculs  de  la  presa  de  terra  corresponen  al  centre  de  transformació 
aniran a càrrec de l’empresa subministradora.

Els càlculs de la presa de terra de la instal·lació esta detallada a l’annex 
resistència de posta de terra.

Resistència de posta de terra de la instal·lació:

Ω= 33,13tR

2.26. Contribució fotovoltaica mínima 
d’energia elèctrica.

Segons  el  DB  secció  HE5,  la  contribució  fotovoltaica  mínima  d’energia 
elèctrica  per  aquest  tipus  d’establiment  ve  determinat  per  l’àmbit 
d’aplicació, on segons la taula 1.1 d’aquest document bàsic especifica que 
s’incorporaran  sistemes  de  captació  i  transformació  d’energia  solar  per 
procediments fotovoltaics quan superin els límits d’aplicació establerts en la 
següent taula:

taula7. Àmbit d’aplicació contribució fotovoltaica mínima

 
La  superfície  construïda  del  l’establiment  és  de  3193m2 i  el  límit  esta 
establert  segons  normativa   per  a  una  superfície  mínima  construïda  de 
5000m2. Per tant es considera que no es afecta.
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2.27. Compensació  d’energia 
reactiva.

En principi  no es contempla la compensació d’energia reactiva. 

CAPÍTOL 3: PROTECC

IÓ CONTRA INCENDI.

Establir i definir els requisits que ha de satisfer el local per a garantir la 
seguretat en cas d’incendi, prevenir la seva aparició i donar resposta, en cas 
de produir-se, limitant la seva propagació i possibilitar-ne l’extinció segons 
la normativa vigent

Estudi justificatiu de la instal·lació en matèria de contra  incendi del local 
esta definida segons la normativa DB-SI (seguretat en cas d’incendi).

Tots els recorreguts d’evacuació del supermercat i zones del tot el local, així 
com les resistències al foc de les portes, les parets i els murs o mitjaners, 
juntament amb les indicacions constructives i descriptives, es troben dins la 
normativa vigent.

3.1. Propagació interior: SI-1.

Compartimentació:

El local es dividirà en 4 sectors d’incendi:

• Sector 1 (S1): Serà la superfície total de la zona de vendes de 2449,5 
2m
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• Sector 2 (S2): Magatzem del local 327 2m
• Sector 3 (S3): Sala de màquines de 60 2m  de superfície.
• Sector 4 (S4): estació transformadora. 

En el plànol de vies d’evacuació es detallen els perímetres de cada sector
Tenim per cada sector:

Sector1 (S1): kfq , = 1206,69 MJ/ 2m
Sector2 (S2): kfq , = 965,35 MJ/ 2m
Sector 3 (S3): Sector de risc especial
Sector 4(S4): Sector de risc especial

Sector Nivell de 
risc

parets portes

Sector 1 mig EI120 2·EI2 30-C5
Sector 2 mig EI120 2·EI2 30-C5
Sector 3 especial EI180 2·EI2 45-C5
Sector 4 especial EI180 2·EI2 45-C5

a l’annex de instal·lació contra incendi esta detallat el càlcul de càrrega del 
foc.

3.2. Propagació exterior: SI-2.

Aquest apartat vol assegurar la no propagació d’un incendi a altres edificis 
que envolten la parcel·la. Com que la parcel·la esta envoltada de carrer per 
tots els costat a més de tenir una distancia no inferior a 5 metres entre la 
façana i el carrer;  això fa que aquest condicionant estigui completament 
cobert.

3.3. Evacuació dels ocupants.
Evacuació dels ocupants:

Condicions a complir obligatòriament segons l’exigència bàsica SI-3:

• Compatibilitat dels elements d’evacuació.

• Les sortides habituals i els recorreguts fins a l’exterior estaran situats 
en  elements  independents  de  les  zones  comunes  de  l’edifici  i  les 
compartimentades podran ser servides com a sortides d’emergència 
d’altres zones del local.
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• Les sortides d’emergència podran comunicar amb un element comú 
d’evacuació del edifici a través d’un distribuïdor sempre que aquest 
estigi ben dimensionat. 

• Càlcul de l’ocupació.

• Area  de  vendes  és  de  2  m2/persona,  així  tenim:   2500m2 a  2 
m2/persona surt a 1250 la densitat d’ocupació.

• Magatzem  estarà determinat en funció del numero d’empleats. 

• Numero de sortides i longitud del recorregut d’evacuació.

Al ser un local comercial de pública concurrència que disposa de més d’una 
sortida,  la  longitud  màxima  dels  diferents  recorreguts  d’evacuació  no 
superarà els 50metres.

• Dimensionat dels mitjans d’evacuació. Taula 4.1:

- Sector 1 (S1).

.8,0200/ ≥≥ PA

Tenint  en  compte  les  4  sortides  de  les  que  disposem  i  amb  la 
hipòtesis del bloqueig d’alguna d’elles ens dona una assignació de la 
totalitat de l’aforament pel càlcul de l’amplada  de les sortides.

L’amplada  de  les  sortides  de  les  que  es  disposa  per  les  vies 
d’evacuació  són  de  dues  sortides  amb  una  amplada  de  1,60m 
(accessos  principals) que es preveu que surtin unes 610 persones. 
Per tant per les portes d’emergència laterals seran d’una amplada de 
1,60 metres per evacuar a 320 persones cadascuna.

Les sortides d’emergència lateral  seran de porta de doble  fulla  de 
1,60metres d’amplada lliure amb obertura cap a l’exterior mitjançant 
barrera antipànic.

Al ser un local de pública concurrència major de 400 2m  i esta previst 
d’utilització  de carretons per  al  transport  de productes  i  amb una 
bateria de 10 caixes de cobrament, la distancia entre aquestes i les 
prestatgeries serà de 4 metres. 
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Utlilitzant el plànol vies d’evacuació es pot comprovar com la resta de 
passadissos tenen una amplada major que la mínima marcada  de 1,8 
metres per locals comercials.

La totalitat dels recorreguts en l’interior del local i l’accés a la tenda 
estan adaptats per a persones que presenten minusvalidesa, tal i com 
es comenta en l’apartat 6.3.- Supressió de Barreres Arquitectòniques 
de la Memòria.

- Sector 2 (S2):
Al ser un  sector d’ús exclusiu per als treballadors del negoci, es 
disposa per aquest sector d’una porta principal d’entrada al 
magatzem, on està situat el quadre general. 
Una porta de 3metres de càrrega i descàrrega que no es considerada 
d’evacuació.
I per últim una porta d’emergència de 0,8m en el punt més llunya del 
magatzem 
suficientment adequada per les característiques físiques i d’ocupació 
del sector S2.

- Sector 3 (S3): 
L’accés a la sala de màquines es realitzarà per una escala no 
protegida segons la taula del apartat 5, d’una amplada de 0,80m, on 
dona directament a la sortida principal del magatzem. Per tant en cas 
d’evacuació d’aquesta zona només cal pujar les escales i sortir a 
l’exterior.

- Sector 4 (S4): 
L’accés a l’estació transformadora es realitzarà per una escala no 
protegida segons la taula del apartat 5, d’una amplada de 0,80m, on 
dona directament a l’exterior. Per tant en cas d’evacuació d’aquesta 
zona és immediata a l’exterior.

• Senyalització dels mitjans d’evacuació.

S’utilitzaran  les  senyals  d’evacuació  definides  en  la  norma  UNE 
23034:1988:

Totes les sortides de l’edifici tindran una senyal de “SORTIDA”.

La  senyal  de  “SORTIDA  D’EMERGÈNCIA”  serà  utilitzada  en  tota  sortida 
prevista per a ús exclusiu en cas d’emergència.

Disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visible des de 
qualsevol punt d’origen d’evacuació.

En tots els recorregut d’evacuació, totes les possibles alternatives estaran 
completament  senyalitzades  i  ben  indicades  per  a  que  no  portin  a  la 
inducció d’errors.
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Les  portes  que  no  siguin  sortides  seran  senyalitzades  com  “SENSE 
SORTIDA”.

Les  senyals  seran  visibles  en  cas  de  fallida  del  subministrament 
d’enllumenat normal. Complint així amb la norma UNE 23035-4:2003.

• Control de fums del incendi.

Disseny, càlcul, instal·lació y manteniment d’un sistema de control de fums 
de incendis capaç de garantir  el  control  en l’evacuació  dels ocupants de 
l’establiment, al ser un local  de pública concurrència amb una ocupació de 
més de 1000 persones d’acord amb la normes UNE 23585:2004. 

3.4. Instal·lacions  de  proteccions  contra 
incendis: secció SI 4.

Dotació de instal·lacions de proteccions contra incendis.

• Extintors portàtils: 

Els extintors està repartits  en la totalitat  del local,  tenint en compte els 
punts on s’ha estimat major probabilitat de iniciar-se incendi i de manera 
que cap punt del local es trobi a una distància inferior a 15m de l’extintor 
més pròxim.

L’emplaçament  dels  extintors  permetrà  que  siguin  fàcilment  visibles  i 
accessibles, fixats als pilars o paraments verticals a una altura que la part 
superior de l’extintor quedi a 1,7m del paviment.

• Boques d’incendi equipades: 

El sistema de boques d’incendi equipades estarà format per una font de 
proveïment  amb  una  xarxa  de  canonades  per  a  l’alimentació  d’aigua  i 
boques d’incendi equipades BIE-25.

Les BIE’s es fixaran als paraments del local, quedant el seu centre a 1,5m 
sobre el nivell del paviment, de forma tal que siguin fàcilment accessibles i 
amb l’espai lliure suficient per a que la seva maniobra es pugui efectuar 
sense dificultat.

La  separació  màxima entre  cada boca d’incendi  equipada i  la  seva més 
propera serà de 50m, i la distància des de qualsevol punt del local protegit 
fins la boca d’incendi equipada més pròxima no haurà d’excedir de 25m. 
Aquestes distàncies es mesuraran sobre recorreguts reals. 
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Cada una de les BIE’s estarà formada per  un armari  metàl·lic  pintat  de 
vermell amb marc cromat i front de vidre amb la inscripció "rómpase en 
caso  de  incendio”,  de  20m  de  mànega,  amb  ràcord  d’alumini,  amb 
manòmetre, debanada circular, llança de triple efecte amb ràcord d’alumini i 
suport de llança. El subministrador haurà de justificar el compliment de la 
norma UNE-23-403 per al tipus de BIEs  que s’instal·laran.
Aquestes es  col·locaran en punts pròxims a les portes sense obstaculitzar 
la sortida d’evacuació per tal de si s’ha d’utilitzar per extingir un incendi no 
posi després en perill l’evacuació del qui l’utilitzi.

• Sistema d’alarma:

 
Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d’una senyal d’alarma acústica 
i lumínica als ocupants del local, activant-se des dels polsadors col·locats en 
els  conjunts  juntament  amb  BIE  i  extintor.  Com  es  diu  en  l’apartat 
corresponent pels detectors de fum que actuaran també sobre l’alarma.

Un  cop  donada  la  senyal  d’alarma  als  ocupants  del  supermercat, 
automàticament es donarà un avís al cos de bombers, els quals hauran de 
confirmar aquesta senyal i actuar en conseqüència.

Es dotarà d’una senyal lluminosa a sobre cada porta d’emergència, per tal 
de facilitar l’evacuació i fer més visible la sortida del supermercat.

En  el  plànol  de  instal·lació  contra  incendi es  detalla  la  distribució  dels 
polsadors .

• Enllumenat especial d’emergència i senyalització.

El  local  disposarà  del  reglamentari  enllumenat  de  senyalització  i 
emergència,que garantirà la il·luminació del local per temps no inferior a 1 
hora en cas de produir-se una fallada del subministrament elèctric o una 
fallada de tensió per davall del 70% del seu valor nominal. 

Proporcionarà  un  mínim  de  1  lux  en  el  nivell  del  sòl  en  recorreguts 
d’evacuació  i  5  lux  en les  zones on  es trobin  equips o instal·lacions  de 
protecció contra incendis i en quadres de distribució d’enllumenat.

La  instal·lació  es realitzarà  mitjançant  equips autònoms automàtics  i  les 
característiques exigibles als mateixos, seran les establertes en les normes 
UNE.

El plànol de vies d’evacuació es pot veure la distribució de les lluminàries 
d’emergència i senyalització de les vies d’evacuació.

• Sistema de detecció d’incendis: 
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Disposarà per normativa del DB-SI, de detectors d’incendis col·locats per a 
tota la superfície de l’edifici,   que activaran l’alarma sonora que esta en 
disposició de ser activada i desactivada com he dit abans per l’encarregat.

El  plànol  instal·lació  de detectors  d’incendi representa  la  distribució  dels 
detectors d’incendis.

• Senyalització  de  les  instal·lacions  manuals  de  protecció  contra 
incendis.

La  protecció  contra  incendis  d’utilització  manual  estaran  senyalitzades 
mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033-1.

Les  senyals  seran  visibles  en  cas  de  fallida  del  subministrament 
d’enllumenat normal. Complint així amb la norma UNE 23035-4:2003.

En el plànol  instal·lació de detectors d’incendi esta detallada la distribució 
dels detectors d’incendi i el seu radi d’acció.

3.5. Resistència al foc de l’estructura: Secció 
SI 6.

Descripció de l'estructura del local:

L’estructura és d’acer laminat A-42b, S275 JR, en perfils laminats en calent 
per bigues, pilars, i corretges, d’unió soldada amb dues mans de imprimació 
amb pintura antioxidant.

Pilars de perfils IPN240, que suporten unes “cerchas” a dues aigües amb 
perfils tubulars de 100·100·10.

La coberta es de xapa grecada de acer de 0,6mm en perfil comercial 
prelacat PVDF en dues cares, sobre corretges metàl·liques formades per IPE 
de 140.

Els tancaments de façana són a partir de paret de bloc de formigó de 
40·20·20 massís en un altura de 1,2m en tot el perímetre i de xapa doble 
tipus sandwitch d’acer laminat en perfil comercial prelacat en les dues 
cares, per a la resta del tancament.
 

A fi d’obtenir la màxima seguretat en cas d’incendi, degut a que les 
elevades temperatures donades en situacions d’incendi,  poden provocar o 
afectar les propietats mecàniques dels materials constructius de la nau, 
aquests materials seran els més adients per a cada zona tenint en compte 
el nivell de risc, tot complint el que marca la normativa vigent.
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Es definirà mitjanant la normativa la resistència al foc de l’estructura, les 
parets,  sostre  i  portes  dels  diferents  sectors   tenint  en  compte  la 
classificació de sector ( baix, mig o alt), en funció de les taules marcades a 
la normativa.

Segons la taula 2.2 del SI1 del DB-SI, referent a les condicions de les zones 
de risc especial integrades en els edificis,tenim:

Nivell  de  risc 
especial

Resistència  al 
foc  de 
l’estructura 
portant

Resistència 
al foc de les 
portes

Resistència  al 
foc de les parets 
i sostre

Sector S1 MIG R120 2·EI2 30-C5 EI120
Sector S2 MIG R120 2·EI2 30-C5 EI120
Sector S3 ALT R180 2·EI2 45-C5 EI180
Sector S4 ALT R180 2·EI2 45-C5 EI180

3.6. Disponibilitat d’aigua contra incendis.

En aquest projecte només es dissenyarà la xarxa d’abastament d’aigua per 
la  protecció  contra  incendis,  a  partir  de  boques  d’incendi  equipades.  El 
disseny  i  càlcul  de  la  xarxa  de  subministrament  d’AFS  no  serà  abast 
d’aquest projecte.

3.7. Sistema d’abastament.

El sistema d’abastament d’aigua estarà format per:

• Una font d’alimentació d’aigua a través d’escomesa independent de la 
xarxa  municipal  en   les  condicions  de  pressió  i  cabal  requerides. 
Aquesta escomesa entrarà soterrada i es comunicarà amb el dipòsit 
de  reserva  soterrat,  connectat  directament  amb  la  maquinària 
d’impulsió situada de la sala de maquines.

• Equip d’impulsió contra incendis per les boques d’incendi equipades, 
situat en la zona de màquines.

• Xarxa general de distribució per a la conducció d’aigua des de la font 
d’alimentació fins als punts d’aigua assenyalats, serveis i BIE’s.

• Tota la instal·lació i verificacions es realitzaran segons determina la 
Norma UNE-23-500-90.
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3.8. Abastament d’aigua per les BIE’s.
Tot i que la xarxa pública garanteix l’abastament d’aigua amb la pressió 
necessària,  per  prevenció  d’un  possible  tall  de  la  xarxa  municipal, 
l’abastament  d’aigua  per  les  BIE’s  es  realitzarà  a  partir  d’un  sistema 
d’impulsió per assegurar l’extinció contra incendis.

L’abastament  d’aigua  estarà  assegurat  pel  sistema  de  boques  d’incendi 
equipades, per garantir qualsevol necessitat.

Pel  subministrament  d’aigua  freda  sanitària  (AFS)  als  serveis  (lavabos 
públics, privats i de minusvàlids, vestuaris, zona de neteja i els obradors  de 
carnisseria/xarcuteria  i  peixateria),  s’utilitzarà  un  sistema  d’impulsió 
independent al dels sistema contra incendis.

Aquests dipòsits estaran instal·lats soterrats baix la sala de maquines. 

Els grups d’impulsió estaran situats en la zona de màquines.

El  sistema  de  bombeig  contra  incendis  el  composen  els  següents 
elements:

• A cabal zero la pressió no podrà superar el 130% de la nominal i la 
instal·lació  haurà  de  poder  suportar  aquesta  sobrepressió  sense 
fugues ni averies.

• Un equip d’impulsió  (dipòsit  de reserva + sistema d’impulsió) que 
servirà  per a mantenir la pressió de la instal·lació dintre dels  límits 
prefixats.

• S’ha  de  garantir  en  qualsevol  cas  l’encebament  automàtic  de  les 
bombes.

• Aniran protegits amb un sistema de protecció i interruptor propis; a 
més  d’una  escomesa  de  reposició  des  del  grup  electrogen  de 
l’empresa.

• La xarxa de distribució serà exclusiva per incendis. Totes les sortides 
de la xarxa cap a les instal·lacions s’ha de fer a través d’una vàlvula 
de seccionament. La xarxa s’ha de fer de manera que permeti tenir 
millor equilibri hidràulic i en cas d’avaria mantenir en funcionament el 
nombre màxim d’instal·lacions de protecció.

3.9. Consum diaris dels serveis.

El local  està dotat de serveis pels clients,  empleats i  elements destinats 
exclusivament a l’activitat.
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Per tant es disposaran dels següents elements:

• 7 inodors (lavabos públics, privats i de minusvàlids)

• 5 rentamans (lavabos públics, privats i de minusvàlids)

• 3 piques (zona de neteja i zona de carnisseria/xarcuteria i peixateria)

La previsió de demanda d’aigua  per aquest serveis i per les necessitats 
mínims serà alimentada per  la  xarxa pública i  que la  seva demanda no 
interfereixi a cap situació d’emergència o necessitat d’urgència.
 

3.10. Hidrants d’incendi.
• Un  hidrant  és  un  aparell  hidràulic  per  subministrar  aigua  en  cas 

d’incendi.

• Les vàlvules de tancament dels hidrants i les seves boques de sortida 
aniran proveïdes de ràcords normalitzats.

• Estan connectats a la xarxa d’aigües públiques. Aquesta xarxa han de 
poder  abastir  a  dos  hidrants  contigus  durant  dues  hores  com  a 
mínim.

• El  diàmetre  de  la  canonada  que  alimenta  el  hidrant  serà  igual  o 
superior al d’aquest. El diàmetre del hidrant vindrà definit per la seva 
grandària i capacitat. 

• Els hidrants serà del tipus hidrant d’arqueta (boca hidrant).

3.11. Boques  d’incendis  equipades 
(BIEs).

Són dispositius constituïts  per una font de subministrament d’aigua, una 
vàlvula  i  un  ràcord  de  connexió  normalitzat  connectat  a  una  mànega 
acabada amb una llança.
Disposen, a més, d’un manòmetre per veure la pressió d’aigua a la xarxa. El 
conjunt estarà disposat a l’interior d’un armari metàl·lic, penjat a la paret, 
amb una tapa metàl·lica pintada de color vermell amb la instrucció: “ per 
ser  usat  en  cas  d’incendi”,  o  bé  amb  una  tapa  de  vidre  o  material 
transparent amb la instrucció anterior o amb la indicació: “trenqueu la tapa 
en cas d’incendi”.

Els sistemes de boques d’incendi equipades estaran constituïdes per una 
font  d’abastament  d’aigua,  una  xarxa  de  canonades  per  a  l’alimentació 
d’aigua i les BIEs necessàries.
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Les BIEs s’alimentaran d’una xarxa exclusiva contra incendis d’un diàmetre 
igual o superior.

Aquests dispositius han d’acreditar el compliment de les normes UNE 23 
402 o UNE 23 403, segons  s’instal·lin de 45 o de 25mm, que es calcularà 
en el projecte executiu.

Estaran situades sempre que es pugui a menys de 5metres de les sortides 
de cada sector d’incendis.

La distribució i el  nombre de BIE’s en l’establiment serà tal que la totalitat 
de la  superfície  quedi  coberta  per  alguna BIE.  Es  considera  que el  radi 
d’acció d’una BIE és la longitud de la mànega incrementada en 5m, per tant 
de 25m.

La separació màxima entre BIE i la més propera serà de 50m. la distancia 
des de qualsevol punt del local fins la BIE més pròxima no passarà de 25m.

S’haurà de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d’obstacles que 
permeti l’accés i la maniobra sense dificultat.

La xarxa de canonades a de proporcionar durant una hora com a mínim, en 
la hipòtesis de funcionament simultani de les dues BIEs hidràuliques més 
desfavorables, una pressió dinàmica mínima de 200kPa en la boca de la 
sortida de qualsevol BIE.

El sistema de BIEs serà sotmès  abans de la seva posta en marxa, a una 
prova d’estanqueïtat i resistència mecànica de la instal·lació. Aquesta prova 
consisteix en l’aplicació a la xarxa, durant dues hores com a mínim, d’una 
pressió estàtica igual a la màxima de servei, que com a mínim haurà de ser 
de 980kPa. Durant aquest temps no s’hauran d’apreciar fuites en cap punt 
de la instal·lació.

Pel  que  fa  als  components  de  cada   BIE,  han  de  complir  les  següents 
normes UNE:

• els ràcords, la UNE 23 400.

• Les mànegues, la UNE 23 091.

• Les llances, la UNE 23 410.

La vàlvula ha de ser de metall resistent al rovellament i seran d’obertura 
rapida( ¼ de volta).

La  xarxa  de  canonades  serà  de  cern  galvanitzat  a  la  vista,  d’aquesta 
manera  queda  totalment  protegida  contra:  danys  mecànics,  dilatació, 
gelades,  corrosió,   per  a  que  es  garanteixi  la  seva  conservació  i  bon 
funcionament en qualsevol circumstància.
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La finalitat del sistema és proporcionar al personal present del lloc on es 
produeix un incendi una eina eficaç de lluita contra el foc. 

3.12. Maquinaria per a la instal·lació 
contra incendis.

• Grup d’impulsió del dipòsit de reserva.

• Grup Joockey per mantenir la pressió a les canonades.

• Grup d’impulsió per evitar inundacions (en el soterrani on hi ha les 
sales de maquines)

En els annexes corresponents estan detallades les característiques de 
cada màquina.

CAPÍTOL 4: VENTILA

CIÓ.

4.1. objectiu
El sistema de ventilació té per objectiu renovar l’aire existent del local per 
evitar que aquest s’enrareixi. de no existir aquesta renovació, la respiració 
de les persones que ocupen el local serà molesta i dificultosa.

La ventilació tracta única i exclusivament del moviment del aire, no serveix 
per a modificar les característiques del aire.

Complint el que diu la normativa en el document bàsic en salubritat DB-HS 
en la secció 3 referent a la qualitat del l’aire interior, es realitzarà el càlcul i 
disseny de la  instal·lació de la ventilació vindrà determinada per obtenir 
una quantitat d’aire saludable que depèn de:
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• Les característiques del local.

• Activitat a que estigui destinat el local.

• Sòlids a transportar.

En aquest projecte, que no s’ocupa de la climatització, i que aquesta 
instal·lació  fa  la  renovació  d’aire  mitjançant  boques  d’impulsió  i 
extracció  a  tota  la  superfície,  ens  centrarem exclusivament  a  les 
zones més concretes i  amb una demanda de renovació d’aire més 
concreta.

Per tant es farà la instal·lació de ventilació als serveis, els obradors i 
en el quarto del grup electrogen. 

4.2. Ventilació forçada.
Es contempla una ventilació forçada amb canalitzacions independents entre 
les diferents zones per evitar que els aires contaminats i mals olors i altres 
zones es pugin veure afectades.

• Serveis higiènics:

Els lavabos tant públics com privats necessitaran una ventilació forçada, per 
a que l’aire interior sigui el més net possible.

Segons la norma UNE 100-011-91 per a ventilació de locals, ens diu que per 
a lavabos públics ha de tenir uns cabals d’aire exterior de 25 l/s per inodor 
o urinari.

En tot el supermercat tenim un total de 7 WC, 5 de públics(1 dels per a 
minusvàlids) i 2 de privats,. Així, la ventilació d’aquests zona es farà a partir 
de ventilació forçada mitjançant extractors en aquesta zona.

Els ventiladors dels lavabos públics com privats estaran instal·lats a la paret 
que dona directament a l’exterior a través d’una reixa circular d’un diàmetre 
determinat, per on s’expulsarà directament l’aire.

• Obradors:

Així mateix es disposarà de ventilació forçada en la zona dels obradors tant 
de la part de carnisseria/xarcuteria com l’obrador de la part de peixateria, al 
ser una zona de on l’aire interior es veurà alterat considerablement.
Mitjançant extractors s’obtindrà una atmosfera neta i saludable.

• Sala del grup electrogen:
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Es  molt  important  mantenir  aquesta  sala  ventilada,  per  a  evitar  altes 
concentracions  de  CO2 en  aquesta  zona,  especialment  en  l’engegada 
d’aquest dispositiu, quan es posa a funcionar, esta prevista una ventilació 
forçada per eliminar aquesta situació perillosa.

Es preveu que  la potencia d’aquest motor serà elevada degut a la seva 
funció.

La ventilació forçada donarà un ambient en aquesta sala sense humitats 
i complir així amb el DB-HS de la secció1.

• Sala de maquines.

Per  a aquesta  zona es  preveu un motor  per  impulsar  l’aire  d’una 
potencia  inferior  al  del  la  sala del  grup electrogen,  ja  que aquest 
sistema serà més de manteniment de maquinària.

En el plànol de ventilació es detalla la distribució dels extractors de 
cada zona.

4.3. Xarxa d’extracció.
Mitjançant dispositius d’aspiració d’aire, es farà circular l’aire per la xarxa 
d’extracció per una canonada circular, amb elements singulars de derivació, 
les “T” còniques de 90º i colzes simples de 90º, que portarà l’aire l’exterior.

Esta previst que el sistema d’aspiració consti  de d’una xarxa d’extracció, 
que  aniran  instal·lades  sobre  el  fals  sostre  del  local,  distribuïda  de  tal 
manera que vagi des del punt d’aspiració fins a l’exterior de l’edifici a una 
determinada alçada per evitar molèsties i males atmosferes a ran del terra. 

4.4. Boques d’aspiració.
L’extracció  d’aire  es  farà  a  partir  de  boques  d’aspiració  amb  unes 
característiques estètiques adequades al mobiliari del local.

Aniran col·locats uniformement en la zona on estigui prevista l’aspiració de 
l’aire. 

Estaran encastades al fals sostre i per tant a la mateixa alçada que aquest.

4.5. Maquinaria  de  la  instal·lació  de 
ventilació.

La  maquinaria  prevista  per  realitzar  la  instal·lació  de  ventilació  seran 
ventiladors alimentats pel subquadre corresponent.

Per als obradors i el grup electrogen s’instal·laran uns extractors de 120W, 
mentre que per als serveis la potencia dels extractors serà de 5W.
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CAPÍTOL 5:   IMPACT

E AMBIENTAL.

5.1. Consum energètic.

En la instal·lació d’il·luminació, resulta important la selecció de lluminàries 
que contribueixin a un menor consum energètic. 

Es tindrà en molta consideració en tot moment la demanda energètica del 
sistemes d’il·luminació.

En primer  terme s’ha  escollit  uns tipus  de lluminàries  tenint  en compte 
aquest factor.

En la instal·lació projectada, en el magatzem i en les zones comunes, es 
preveu instal·lar làmpades fluorescents amb balast electrònic, el que permet 
tenir  un  factor  de  potència  compensat,  i  per  tant  un  menor  consum 
energètic en l’enllumenat dels locals.

Per altre banda, en la instal·lació de il·luminació, sempre es podran adoptar 
mesures  d’estalvi  energètic  que  redueixi  el  impacte  ambiental,  no  sent 
aquestes objecte del present projecte.

Es contempla l’alternativa de dividir les cambres de refrigeració i congelació 
en volums més petits per obtenir major rendiment energètic i per tant mes 
estalvi.

5.2. Emissió de gasos contaminants.
En la instal·lació elèctrica, es detecta un possible problema de contaminació 
del medi ambient, en cas d’incendi de l’edifici, pel despreniment de gasos 
contaminants provenint del cablejat de la instal·lació. Per aquest motiu, la 
instal·lació ha estat realitzada amb cable de XLPE, tal i com especifica el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

5.3. Tipus de refrigerant.
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Es tindrà en compte el tipus de refrigerant que utilitzen aquest tipus de 
maquinaria frigorífica que l’activitat comercial necessita.

Així com el tractament i manteniment que aquests refrigerants necessiten 
durant i després del seu funcionament.

5.4. Contaminació acústica.

En el present projecte, es detecten possibles problemes de contaminació 
acústica, en el grup electrogen ha instal·lar i el sistema de ventilació.

En el cas del grup electrogen, es probable que es detecti un alt nivell sonor 
característic d’aquest tipus de maquinaria, es prendran mesures a 1metre 
de l’equip i en cas necessari s’haurien de prendre  mesures d’atenuació de 
les  ones  sonores,  de  manera  que  aquest  nivell  es  reduís  a  valors 
reglamentats. 

 I per motiu d’aquestes vibracions s’instal·larà en el soterrani preferiblement 
en comptes de instal·lar-lo en el  sostre i  provocar  danys en l’estructura 
degut al pes i les vibracions.

Les possibles mesures d’atenuació del so, no són objecte d’aquest projecte.

5.5. Residus sòlids urbans.

Els residus creats per l’activitat (sector terciari) es consideren residus sòlids 
urbans, per tant aquestos seran tractats com a tal.
Es  farà  una  selecció  d’aquest  residus  i  es  dipositaran  en  el  contenidor 
corresponent (vidre, cartró, plàstic)  i matèria orgànica generada per a la 
posterior recollida selectiva d’aquests.

L’activitat que desencadena el negoci, es produiran residus sòlids urbans 
que seran tractats com marca la normativa vigent.
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CAPÍTOL 6:  PRESSUP

OST.

6.1. Resum

Instal·lació elèctrica: 137125 €
Instal·lació contra incendi: 27994,86€
Instal·lació de ventilació:  2122,9€
Varis/altres: 6000€

Total: 173241,87 € IVA exclosa

4% honoraris 6930 €

TOTAL: 180.131,54 €

Durant la vigència del projecte.
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