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1.- Objecte del projecte 

 

El present projecte es refereix al disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques, 

contra incendis, climatització i ventilació d‟un supermercat construït en una nau 

industrial. 

 

En el local anteriorment mencionat s‟ubicarà un comerç dedicat a la venda de 

productes d‟alimentació, drogueria i altres productes típics d‟una superfície 

comercial de grandària mitja. 

 

2.- Ubicació 

 

Les instal·lacions es realitzaran en una nau industrial amb l‟obra civil realitzada 

situada a la parcel·la entre l‟avinguda Can Fatjó i l‟avinguda Can Sucarrats, a la 

zona residencial ELS AVETS, al terme municipal de Rubí. 
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3.- Justificació 

 

Aquest projecte s‟ha realitzat degut a la necessitat d‟instal·lar un nou 

supermercat a una zona on no hi havia cap establiment de les mateixes 

característiques. 

 

El disseny i càlcul de les instal·lacions permetran obtenir unes condicions mes 

optimes en relació a seguretat, protecció i comoditat per els treballadors, i un 

servei satisfactòria per als clients del nou supermercat. 

 

La instal·lació elèctrica s‟adaptarà a la nova normativa amb una protecció 

adequada, un material amb les característiques necessàries per aquest tipus 

d‟indústria, reducció del consum i una garantia d‟un subministra continu, reduint 

les possibilitats de curtcircuits, sobrecàrregues i altres defectes que es 

produeixen a instal·lacions antigues. 

 

La instal·lació d‟il·luminació s‟ha dissenyat per tal de garantir que els llocs de 

treball i trànsit hauran d‟estar dotats de suficient il·luminació natural o artificial 

perquè el treballador pugui efectuar les seves tasques amb seguretat i sense cap 

molèstia. També s‟ha de garantir que la zona de vendes estarà dotada de 

suficients il·luminació natural o artificial perquè els clients puguin fer les seves 

tasques (comprar) amb seguretat i sense cap molèstia. S‟assolirà els nivell 

mínims d‟il·luminació amb el tipus d‟aparamenta adequada per una activitat de 

venda, producció i administració. 

 

La ventilació garantirà una qualitat d‟aire interior en les zones ocupades 

disminuint la contaminació per les fonts de pol·lució constituïdes pels ocupants i 

les seves activitats. 

 

4.- Abast 

 

En aquest projecte s‟estudien: 

 

Disseny, càlcul i dimensionament de l‟ instal·lació elèctrica 

 

 Instal·lació d‟enllaç 

 Instal·lació interior o receptora 

 Instal·lació de posada a terra 
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 Esquemes unifilars 

 

 Disseny, càlcul i dimensionament de l‟ instal·lació d‟iluminació 

 

 Necessitats 

 Tipus i propostes d‟iluminació 

 

Disseny, càlcul i dimensionament de l‟ instal·lació de climatització i 

ventilació 

 

 Necessitats de climatització i ventilació 

 Càlcul cabals 

 

Disseny, càlcul i dimensionament d‟instal·lació contra incendis 

 

 Necessitats per la prevenció d‟incendis 

 Càlcul de la carrega de foc del local 

 Disseny de l‟ instal·lació activa de protecció contra incendis 

 

 

5.- Especificacions bàsiques 

 

Les instal·lacions es realitzaran en una nau industrial amb l‟obra civil realitzada 

situada a la parcel·la entre l‟avinguda Can Fatjó i l‟avinguda Can Sucarrats, a la 

zona residencial ELS AVETS, al terme municipal de Rubí. 

 

L‟ instal·lació elèctrica s‟ha dissenyat del tal manera que s‟utilitzaran les mínimes 

lluminàries possibles, dintre del marge lògic per una bona il·luminació del local 

 

El disseny de la il·luminació s‟ha realitzat amb les prescripcions degudes a 

l‟activitat a implantar en la nau industrial. 

 

El tipus de maquines a escollir en l‟ instal·lació de climatització, s‟han seguir 

criteris d‟eficiència energètica. 
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6.- Viabilitat econòmica 

 

El projecte es viable i necessari, ja que no hi ha cap local en localitat 

d‟implantació, que estigui a la vora de la implantació del supermercat. 

 

El lloc de construcció es el mes adient, ja que esta al costat d‟un polígon 

industrial, i molt a prop d‟una urbanització. A les parcel·les contigües hi ha un 

institut i vivendes unifamiliars, i el negoci mes proper destinat a aquests serveis 

esta ubicat al centre del poble. 

 

L‟activitat que es desenvoluparà no entranya cap perillositat per el seu entorn. 

 

Ambientalment es construirà l‟establiment en una zona on la seva activitat no 

provocarà cap impacte a la zona , ni serà perillós per a la salut de la població. 

 

Donarà molts llocs de treball, tant en la fase de construcció com en l‟activitat 

pròpia per la qual ha estat dissenyat. 

 

7.- Normativa d’aplicació 

 

- Condicions tècniques per instal·lacions d‟enllaç en els subministres 

d‟energia elèctrica en baixa tensió de FECSA-ENDESA. 

- Normativa fixada per la companyia FECSA-ENDESA. 

- Codi tècnic de l‟edificació. CTE. 

- Document Basic (DB-SI) - Seguretat en cas d‟incendi. 

- Document Basic (DB-HS) – Salubritat. 

- Document Basic (DB-HE) – Estalvi d‟energia. 

- Document Basic (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 i Perilloses. 

- RITE-2007 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió ( REBT ) i les seves 

Instruccions Tècniques Complementaries (ITC‟s) 
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8.- Característiques del local 

 

8.1- Configuració del local 

 

 8.1.1- Estructura i elements constructius 

Es tracta d‟una nau de tipus industrial, d‟estructura metàl·lica, totalment diàfana, 

amb una superfície total en planta de 1150,34 m2, i unes dimensions de 22,60 

metros d‟amplada i 50,9 metres de longitud. El local a on es desenvoluparà 

l‟activitat comercial es de forma rectangular. El nivell d‟aquest local es 0,00 , es 

tracta d‟una planta baixa. 

 

L‟alçada total de la nau es de 4,50 metres a la coberta i de 5,50 metres a la part 

més alta, amb una pendent total del 5%, per poder col·locar a la coberta els 

aparells de climatització. El local es d‟una sola alçada (planta) i les seves 

característiques constructives es detallen a continuació. 

 

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. 

 

El tancament exterior es de fàbrica, de maó ceràmic massís envà amb càmera 

interior de 5 cm. d‟espessor amb projectat de producte aïllant tèrmic i acústic, 

formant un mur total de 25 cm, amb terminació en plaquetes de maó vist en 

pilars i murets i en draps col·locarem plaques de lloseta tipus Venis o similar de 

color blanc de 60x60., presentant bona resistència a l‟acció del vent i una bona 

atenuació dels sorolls. 

 

En cap punt del perímetre de la nau es comparteixen tancaments amb altres 

edificacions ni tanques, del solar adjacent o del propi solar en la qual s‟emplaça 

la nau. 
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Les mitgeres estan formades per maó de fabrica buit i els envans també estan 

formats per maons ceràmics, separats per càmera de 6 cm., amb morter de 

ciment. 

 

Presenta solería de rajoles de terratzo de primera qualitat en totes les seves 

dependencies, complint-se el Decret de Barreres arquitectòniques de la 

Comunitat Autònoma. Als lavabos i vestuaris seran de ferrogres antilliscant. 

 

Les divisions interiors del local seran de maó ceràmic de 9 cm., d‟espessor, 

revestits amb morter de ciment i pintura plàstica. A l‟interior dels vestuaris, 

lavabos i zona de càmeres estaran revestits amb rajoles fins al sostre, m‟entres 

que a la sala de maquines estarà revestida amb material porós no rígid, 

acústicament absorbent. 

 

El sostre del local obert al públic, esta format per plaques de escaiola, amb 

tractament antiadherent i anti pols en la seva fabricació ( fals sostre), revestides 

amb pintura de color blanc a les zones de carn, peix i despatx de vendes. 

L‟alçada útil a fals sostre es de 2,80 metres. 

 

Les portes de seguretat del local son de persiana metàl·lica enrotllable per 

obertura manual, m‟entres que les portes d‟oficines i lavabos seran de fusta tipus 

Okume o similar i les de la sala de maquines, elèctrica, magatzem i sortida 

d‟emergència, seran metàl·liques, abatibles i dotades amb dispositiu de sortida 

antipànic. 

 

Les portes d‟accés al públic son de fusteria metàl·lica d‟alumini lacat de color 

blanc i vidre de doble fulla 6+6 mm d‟espessor amb obertura automàtica 

corredissa, permetent també la maniobra manual amb dispositiu de seguretat. 

 

 8.1.2.- Accés 

 

L‟accés per als clients al local s‟efectuarà per el carrer X, s‟accedeix al local a 

traves de dos portes corredisses de doble fulla, automàtiques amb mecanisme 

d‟obertura manual també, de 1,625 metres d‟amplada. 

 

Les portes d‟accés i evacuació del local presenten tancament metàl·lic de 

seguretat que les cobreixen fins a una alçada de 2,20 metres. 

 



 

 

 

 

Projecte d’instal·lacions elèctrica, climatització, ventilació i incendis d’un supermercat 

11 

La recepció de mercaderies es realitzarà introduint el camió a l‟interior de la 

parcel·la i descarregant per el passadís.  

 

A l‟interior de la parcel·la de l‟edificació existeix espai mes que suficient per a 

realitzar aquestes tasques logístiques, que han de ser degudament 

senyalitzades mitjançant les corresponents plaques de carrega i descarrega, 

autoritzades per tràfic. 

 

 

8.2.- Distribució de superfícies 

 

La superfície útil en planta baixa de la nau es de 1068,72 m2, distribuïda de la 

següent forma: 

 

Estància Superfície (m2) 

Magatzem 136 

Passadís Treballadors 5,5 

Vestuaris homes 16,5 

Vestuaris dones 16,5 

Rebotiga 37 

Camara carn 6 

Camara ous i làctics 6 

Camara peix 6 

Camara fruites 6,62 

Camara congelats 4 

Escombraries 4,5 

Sala d’especejament 5,7 

Serveis públics 27,2 

Oficina 9,9 

Zona Comercial 781,3 

    

TOTAL 1068,72 

 

Taula 8.1. Distribució de superfícies. 

 

Queda solament accessible per al públic la zona de vendes en la modalitat 

d‟autoservei i els despatxos de venda al públic amb dependent 
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8.3.- Activitat comercial 

 

En aquesta superfície comercial es facilitarà l‟accés, del públic en general, a una 

sèrie de productes de marca o dels denominats “blancs”, tant envasats como 

frescos o perecederos, dotant al recinte de zones, expositors, línees, 

prestatgeries, murals, etc., a on es poden adquirir aliments, begudes, fruites, 

carns, peix, etc., distribuïts i situats adequadament i amb criteri logístic, per a 

facilitar l‟accés al públic als mateixos. 

 

S‟han projectat zones com carnisseria i xarcuteria amb les seves corresponents 

cambres frigorífiques, per al emmagatzematge dels aliments en les millors 

condicions higiènic sanitàries. 

 

S‟han distribuït els aliments en illes, estanteries, etc., per a la exposició de 

productes tals com congelats, llet i derivats, begudes, mercaderies per a la llar, 

neteja, etc. 

 

El camp d‟actuació d‟aquesta empresa, es principalment el públic directe, sense 

descartar el sector de l‟hoteleria o restauració com a clients preferencials, doncs 

cada cop son mes les empreses d‟aquests sectors que recorren a aquests tipus 

de comerç per a la adquisició dels seus productes. 

 

Els aliments perecederos susceptibles d‟alteració a la temperatura ambient 

estaran exposats en vitrines frigorífiques amb capacitat útil adequada que 

garanteixi una temperatura de treball en el seu interior entre 0ºC i 8ºC, aquestes 

vitrines, estaran proveïdes de termòmetre i de portes de vidre, abatibles o 

corredisses. 

 

El peix fresc es deurà exposar i vendre mitjançant conservació en gel, com es 

l‟emplaçament habilitat per a tal efecte, un mostrador frigorífic capaç de generar 

una superfície gelada que mantingui el peix en bon estat de conservació. 

 

L‟establiment serà ates de 10 persones que estaran en possessió de la targeta 

de manipulador d‟aliments. Observaran en tot moment la màxima pulcritud en el 

seu rentat personal i utilitzaran en el seu treball vestuari exclusiu adequat a la 

seva funció. 
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8.4.- Serveis i vestuaris 

 

El local consta de dos zones de serveis, una d‟us públic i l‟altre destinada als 

treballadors. La d‟us públic esta composta de tres serveis diferents, un per 

senyores amb dos inodors, un altre per cavallers amb dos inodors i dos urinaris, i 

l‟últim per discapacitats amb un inodor. 

 

8.5.- Descripció dels despatxos de carn, peix i fruites 

 

8.5.1.- Sala de d‟especejament i despatx de carn 

 

La sala de d‟especejament per a la carnisseria i la xarcuteria serà independent 

dels despatxos de venta al públic, diferenciat mitjançant una porta a la que 

únicament tindrà accés el personal encarregat de l‟activitat. 

 

En el seu interior es disposarà una taula d‟acer inoxidable com a banc de treball 

per a la manipulació de carn, així com un rentamans dotat d‟aigua calenta i freda, 

així com tots el utensilis utilitzats per aquesta tasca. 

 

El terra de la sala serà de ferro gres de primera qualitat, impermeable i amb la 

suficient pendent per evitar encharcament i humitats, hi haurà un albelló que 

permetrà la recollida d‟aigües directa a la embornal. 

 

Les paret i pilars estaran alicatats en aquesta dependència fins a una alçada de 

3,00 metres mitjançant rajoles de gres ceràmic en color blanc. 

 

Els murs laterals en la seva unió amb el terra o amb les parets laterals no 

formaran angle, sinó superfícies arrodonides que impedeixin l‟acumulació de pols 

i així facilitar la seva neteja. 

 

La ventilació serà forçada per extractors de forma similar a les zones comuns de 

treball i serveis i vestuaris. 

 

Per a la conservació de la carn es disposarà de vitrines frigorífiques i cambres 

frigorífiques amb una capacitat d‟emmagatzematge total corresponent al promig 

de vendes de cinc dies hàbils. En el cas que ens ocupa s‟han disposat d‟una 

vitrina frigorífica de longitud total 8,7 metres i dos cambres frigorífiques de 5,76 

m2 de superfície cadascuna per carn i ous i làctics. 
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L‟ il·luminació serà artificial amb lluminàries fluorescents estanques protegides i 

suficients per les necessitats del local. 

 

A la vora d‟aquesta zona s‟instal·laran aparells anti-insectes no químics per evitar 

la presencia d‟insectes voladors o similars. 

 

8.5.2.- Peix fresc 

 

En establiments dedicats a la venda de peix, mol·luscs i crustacis, en terme 

general, els requisits exigibles s‟han d‟inspirar en els senyalats als establiments 

de carnisseria, procurant extremar les condicions de neteja i higiene. 

 

El continu embrutiment que es produeix per la manipulació del peix, exigeix que 

els mostradors ( d‟acer inoxidable) tinguin un gran pendent amb un petit 

col·lector en la part mes baixa per recollir l‟aigua bruta, el qua l desemboca en un 

ampli albelló. 

 

Es col·locaran envasos per la recollida de residus, els quals seran recollits per el 

personal de neteja al finalitzar l‟horari comercial. 

 

8.5.3.- Fruiteria 

 

Es disposarà d‟una fruiteria en regim d‟autoservei. La fruita es disposarà a les 

estanteries perfectament ordenada i separada per especialitats i varietats. 

 

Estarà situada als costat dels congeladors, enfront els mostradors de carn i peix. 
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9.- Elements Industrials 

 

Com elements industrials al supermercat d‟estudi es té: 

 

Element Industrial Quantitat Zona 

Vitrina Làctics 1 Zona de vendes 

Congelador 2 Zona de vendes 

Vitrina Fruita 2 Zona de vendes 

Vitrina Carn 1 Zona de vendes 

Vitrina Peix 1 Zona de vendes 

Cambres 5 Rebotiga 

Taula 9.1. Distribució maquines frigorífiques. 

 

En aquest projecte no s‟estudiarà el disseny d‟aquest elements industrial, s‟han 

suposat, segons fabricant, la potencia elèctrica, sobre dimensionada, de cada 

element per el càlcul de la línea elèctrica necessària. 

 

10.- Condicions de seguretat e higiene en el treball 

 

10.1.- Objecte 

 

A continuació s‟especifiquen algunes condicions que deuen ser complides per a 

que el supermercat sigui accessible per a la major part de les persones, sense 

restriccions per les seves capacitats físiques. Es pretén que l‟ instal·lació es 

pugui utilitzar de la forma mes segura, higiènica i confortable possible. 

 

10.2.- Accessibilitat 

 

La llei 13/1982, del 7 d‟abril, d‟Integració Social del Minusvàlids disposa que 

s‟han d‟aplicar les mesures oportunes per evitar les barreres arquitectòniques, de 

forma que els edificis resultin accessibles i utilitzables per a persones amb 

discapacitat motriu. 

 

L‟ instal·lació del supermercat compleix l‟article 1º de l‟esmentada llei sent 

practicable per a persones de mobilitat reduïda, al menys, els següents itineraris: 
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 La comunicació entre l‟interior i les dependencies d‟us públic. Es 

compleix a l‟estar situat el supermercat a cota 0 respecte al terreny a 

on esta edificat. 

 L‟accés al menys a un servei. El supermercat disposa d‟un servei 

exclusiu per a tal efecte. L‟article 2º presenta una sèrie de condicions 

que també estan complertes: 

 

 No s‟han inclòs escales ni baldons aïllats 

 Els itineraris superen l‟ample mínim de 0,8 

metres 

 L‟amplada per un pas o una porta supera els 

0,7 metres 

 

10.3.- Seguretat e higiene 

 

Es realitzaran una sèrie d‟acabats en els revestiments i en el paviments que han 

de complir les condicions esmentades a continuació, sense que s‟impedeixi 

complir, l‟estipulat  al DB-SI per el que es refereix a la classe resistent i reacció 

enfront al foc dels diferents materials, redactats a l‟apartat de protecció contra 

incendis. 

 

Revestiments 

 

 Els vestidors, dutxes i serveis es revestiran amb rajoles tot el seu 

parament vertical i tota la seva alçada complint així la classe de 

reacció al foc M2 i fent possible, de forma fàcil, el seu manteniment. 

 

 

Acabats del paviment 

 

 Als vestidors, serveis i dutxes, el paviment serà antilliscant a peu 

despullat i mullat, impermeable. El paviment serà de gres sense 

esmaltar. 

 Els paviments de la zona de vendes seran de gres esmaltat. 
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Altres acabats interiors 

 

 Als vestidors, serveis i dutxes els marcs i portes es protegiran de la 

humitat fins a una alçada de 10 cm. 

 Tots els vidres seran laminars, resistents a cops i evitant els 

fragments tallants. 

 Totes les portes s‟equiparan amb mànecs de fàcil accionament i les 

portes d‟emergència i sortida del supermercat s‟equiparan amb un 

sistema d‟obertura antipànic. 
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11.- Descripció de l’ instal·lació elèctrica 

 

11.1.- Objecte 

 

L‟objecte del projecte es especificar les condicions tècniques i de disseny, per a 

la realització de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió necessàries per una 

nau industrial dedicada a centre comercial, a on es realitza la venda de 

productes alimentaris i altres de consum general. 

 

11.2.- Normativa 

 

 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió segons el RD 842/2002, de 2 

d‟agost: 

 

Les Instruccions Tècniques Complementàries d‟aplicació per aquest cas són: 

 

ITC-BT-02 " Normes de referència en el reglament electrotècnic de baixa tensió.  

ITC-BT-04 " Documentació i posta en servei de les instal·lacions ". 

ITC-BT-05 " Verificacions i inspeccions ". 

ITC-BT-08 " Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de 

distribució en energia elèctrica". 

ITC-BT-09 " Instal·lacions d‟enllumenat exterior ". 

ITC-BT-10 " Previsió de càrregues per a subministres en Baixa Tensió ". 

ITC-BT-11 " Xarxes de distribució d´ energia elèctrica .Escomesa  ". 

ITC-BT-12 " Instal·lacions d‟enllaç. Esquemes ". 

ITC-BT-13 " Instal·lacions d‟enllaç. Caixes generals de protecció ". 

ITC-BT-14 " Instal·lacions d‟enllaç. Línia generals de alimentació ". 

ITC-BT-15 " Instal·lacions d‟enllaç. Derivacions individuals ". 

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

ITC-BT-17 " Instal·lacions d‟enllaç. Dispositius  privats de comandament i 

protecció ". 

ITC-BT-18 " Instal·lacions de posada a terra ". 

ITC-BT-19 " Instal·lacions interiors o receptors. Prescripcions de caràcter 

general". 

ITC-BT-20 " Instal·lacions interiors o receptors. Sistemes de instal·lació ". 

ITC-BT-21 " Instal·lacions interiors o receptors. Tubs protectores ". 

ITC-BT-22 " Instal·lacions interiors o receptors. Proteccions contra 

sobreintensitats”.  
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ITC-BT-23 " Instal·lacions interiors o receptors. Proteccions contra sobretensions 

". 

ITC-BT-24 " Instal·lacions interiors o receptors. Protecció contra contacte directes i 

indirectes ". 

ITC-BT-28 " Instal·lacions en locals de publica concurrència ". 

ITC-BT-30 " Instal·lacions en locals de característiques especials ". 

ITC-BT-43 " Instal·lacions de Receptores. Prescripcions generals ". 

ITC-BT-44 " Instal·lacions de Receptors per enllumenat ". 

ITC-BT-48 " Receptors. Transformadors i autotransformadors. Reactàncies i 

rectificadors. Condensadors ". 

ITC-BT-49 " Instal·lacions elèctriques en mobles ". 

 

 Decret 363/2004, de 24 d‟agost, pel qual es regula el procediment 

administratiu per a l‟aplicació del Reglament electrotècnic de Baixa 

Tensió 

 Normes UNE d‟aplicació 

 Normes particulars de les empreses subministradores d‟energia elèctrica 

en Baixa Tensió 

 Altres normes i disposicions particulars que requereixi projectista 

 

11.3.- Aspectes generals 

 

11.3.1.- Classificació de l‟ instal·lació 

 

L‟ instal·lació que es objecte del projecte, al tractar-se d‟un centre comercial, 

estarà classificada com instal·lació de local de publica concurrència i precisarà 

projecte independent de la potència instal·lada al tractar-se d‟una instal·lació del 

grup “i”, segons indica l‟ instrucció tècnica ITC-BT-04 (apartat 3.1). 

 

L‟ instal·lació serà objecte d‟una inspecció inicial, una vegada executades les 

instal·lacions, al tractar-se d‟un local de publica concurrència, segons indica l‟ 

instrucció tècnica ITC-BT-05 (apartat 4.1). 

 

L‟ instal·lació serà objecte d‟inspecció periòdica cada 5 anys, a partir de l‟ 

inspecció inicial segons indica l‟ instrucció tècnica ITC-BT-05 (apartat 4.2). 

 

11.3.2.- Classificació de les dependencies segons riscos 

 

11.3.2.1.- Locals de publica concurrència 
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Es considerarà tota l‟ instal·lació que es objecte del projecte com local de publica 

concurrència, degut a que es considera que l‟ocupació previstes de persones es 

superior a 50, a excepció de serveis, vestuaris, cambres i sala de maquines. 

Per aquest motiu, l‟ instal·lació elèctrica atendrà a l‟ instrucció tècnica ITC-BT-28. 

 

11.3.2.2.- Locals mullats 

 

Es consideren locals o emplaçaments mullats a tots els serveis, vestuaris i  

cambres del centre comercial que es objecte del projecte. Aquesta classificació 

es realitza al poder estar els terres, sostres i parets impregnats d‟humitat, i a on 

es puguin veure aparèixer, encara que sigui temporalment. 

 

Per aquest motiu, en compliment de l‟ instrucció tècnica ITC-BT-30 (apartat 2), 

les canalitzacions seran estanques, emprant-ne, per terminals, empalmes i 

connexions de les mateixes, sistemes o dispositius que presentin el grau de 

protecció corresponent a les projeccions d‟aigua (IPX4). Aquest requisit el 

deuran complir les canalitzacions prefabricades. 

 

11.3.3.- Previsió de potencies 

 

La previsió de potencies de l‟ instal·lació d‟un edifici comercial o d‟oficines es 

preveurà en funció de la capacitat màxima de l‟ instal·lació, segons la ITC-BT-10 

(apartat 2.2) i mai el seu càlcul serà inferior a 100W per metre quadrat amb 

factor de simultaneïtat 1, segons la ITC-BT-10 (apartat 4.1). 

 

Potencia total instal·lada i a legalitzar al centre comercial es de 209,75 kW 

La potencia a contractar en baixa tensió a la empresa subministradora es de 

188,7 kW. 

La potencia màxima admissible per l‟ instal·lació es de 230,8 kW  

 

  



 

 

 

 

Projecte d’instal·lacions elèctrica, climatització, ventilació i incendis d’un supermercat 

21 

11.3.4.- Subministrament 

 

El subministra principal d‟energia en baixa tensió el realitzarà la companyia 

subministradora FECSA-ENDESA. La línea de subministra principal serà 

unipolar d‟alumini amb secció 3(4x185)F + (2x185)N + (2x185)T, tensió 

assignada de 0.6/1kV i s‟instal·larà soterrada des de l‟estació transformadora de 

la companyia (E.T) fins la caixa general de protecció (C.G.P), segons l‟establer 

en l‟ instrucció tècnica ITC-BT-07. 

 

El subministra complementari d‟energia en baixa tensió el realitzarà un grup 

electrogen (auto generador de baixa tensió) de 145 k.V.A. ( 116 kW). El 

subministra complementari correspondrà a uns instal·lació generadora assistida, 

a on existirà una connexió amb la xarxa publica de distribució però els 

generadors treballaran com una línea de socors i no podran treballar 

simultàniament degut a la commutació, segons l‟establer en la instrucció tècnica 

ITC-BT-40. La línea de subministra complementari estarà constituïda per 

conductors unipolars aïllats de coure amb secció 3(2x70)F + (1x70)N + (1x70)T 

RZ1-k amb tensió assignada 0.6/1kV i canalitzada mitjançant canals protectores 

o safates des de la sala de màquines fins la sala de quadres elèctrics. 

  

11.4.- Instal·lacions d’enllaç 

 

 11.4.1.- Escomesa 

 

El subministra elèctric del centre comercial es realitzarà en Baixa Tensió a 0.4kV 

des de l‟estació transformadora de la companyia subministradora FECSA-

ENDESA fins la caixa general de protecció que la Propietat tindrà instal·lada en 

la façana adjacent a la sala elèctrica. 

 

L‟estació transformadora de la companyia correspondrà a un edifici prefabricat 

de la firma ORMAZABAL que disposarà de Transformadors de 1250 k.V.A per a 

subministrar energia elèctrica en Baixa Tensió a les empreses del polígon 

industrial. 

 

La línea d‟escomesa serà soterrada fins la façana de la propietat a on es 

canalitzarà sota tub fins a l‟interior de la caixa general de protecció. 

 

L‟ instal·lació atendrà a les prescripcions de l‟ instrucció tècnica ITC-BT-07. 
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 11.4.2.- Caixa general de protecció 

 

La caixa general de protecció conte els elements de protecció de les línees 

generals d‟alimentació de l‟ instal·lació. 

 

La caixa general d‟alimentació estarà instal·lada a la façana exterior adjacent a la 

sala elèctrica i correspondrà a un dels tipus recollits a les especificacions 

tècniques de l‟empresa subministradora aprovada per l‟administració publica, 

segons l‟establer en la instrucció tècnica ITC-BT-13. Donat que la línea 

d‟escomesa serà subterrània el quadre general de protecció s‟instal·larà en un 

forat de paret amb porta metàl·lica amb grau de protecció IK10 i IP43, segons la 

UNE-50.102, i amb pany o cadenat normalitzat per l‟empresa subministradora. 

 

En el cas de l‟ instal·lació que es objecte del projecte la caixa general de 

protecció inclourà els fusibles de protecció de la línea d‟escomesa, un conjunt de 

mitja i un interruptor general de potencia. Aquest conjunt de protecció i mesura 

correspondrà al tipus T-300 de FESCA-ENDESA homologat per una potencia 

contractada de 188,7 kW i subministra en baixa tensió de 0.4k.V, segons les 

instruccions tècniques ITC-BT-12 i ITC-BT-13. 

 

El conjunt T-300 disposarà d‟un pont amovible per la protecció de la línea de 

escomesa; un transformador toroïdal per la protecció diferencial; un comptador 

de activa, un comptador de reactiva, un maximetre i un rellotge comptador per el 

equip de mesura; així com un interruptor trifàsic amb toroïdal de 1000A i poder 

de tall de 40 k.A. 

 

 11.4.3.- Línea de derivació individual 

 

La línea de derivació individual es al línea que uneix la caixa general de 

protecció i mesura amb l‟embarrat del quadre general de baixa tensió. Aquesta 

línea estarà constituïda per conductors aïllats suportats a l‟interior de canals 

protectores amb tapa, a on els conductors seguiran l‟especificat a la instrucció 

tècnica ITC-BT-16. 

 

La línea de derivació individual de l‟ instal·lació es objecte del projecte 

correspondrà a una línea de subministrament per usuari únic sense línea general 

d‟alimentació i estarà constituïda per conductors unipolars d‟alumini no 

propagadors de l‟incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda (tipus RZ1-K) 

amb secció 3(4x185)F + (2z185)N + (2x185)T i tensió assignada 0.6/1kV. Els 
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conductors es suportaran en canals protectores perforades amb tapa de 

dimensions 300x100, segons l‟ instrucció tècnica ITC-BT-16 (apartat 1). 

 

La caiguda de tensió màxima admissible per aquesta línea de derivació 

individual serà del 1.5%, segons l‟ instrucció tècnica ITC-BT-16 (apartat 3). 

 

11.5.- Instal·lacions receptores 

 

Els armaris de protecció correspondran al quadre general de distribució en baixa 

tensió (C.G.B.T) i al quadre general de distribució d‟emergència. 

 

El quadre general de baixa tensió (C.B.G.T) estarà instal·lat dintre de la sala 

elèctrica i disposarà de 2 armaris o mòduls metàl·lics de la firma Himel, amb 

dimensions de 2000 mm (alçada) x 800 mm (ample) x 500mm (profunditat) i 

protecció física IP55. L‟embarrat d‟aquest quadre s‟alimentarà des de la caixa 

general de protecció i mesura (C.G.P). 

 

En el primer mòdul estarà instal·lat l‟interruptor automàtic general i els automàtics 

amb toroïdal que alimentaran i protegiran contra sobreintensitats, curtcircuits o 

fuites de corrent segons sigui el cas, els quadres de bateries de condensadors 

(compensació reactiva), climatització i quadre general distribució emergència. En 

el segon mòdul estaran instal·lades les proteccions (magnetotermic + diferencial) 

necessàries per a protegir les línees de distribució dels subquadres de l‟ 

instal·lació. 

 

El quadre general de distribució d‟emergència estarà instal·lat dintre de la sortida 

elèctrica i disposarà d‟un mòdul metàl·lic de la firma Himel, amb dimensions de 

2000 mm (alçada) x 800mm (ample) x 500mm (profunditat) i protecció física 

IP55. L‟embarrat del quadre s‟alimentarà des del quadre general de distribució 

en baixa tensió (C.B.G.T), passant prèviament per la commutació. 

 

En aquest mòdul estaran instal·lats els interruptors automàtics amb toroïdal i les 

proteccions (diferencial) que alimentaran i protegiran contra sobreintensitats, 

curtcircuits o fuites de corrent segons sigui el cas, a les línees de distribució dels 

subquadres de l‟ instal·lació. 

 

Veure plànol 9.-Unifilar Quadre General. 
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11.6.- Característiques de l’ instal·lació 

 

 11.6.1.- Sistema de protecció contra sobreintensitats 

 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de les sobreintensitats que 

puguin presentar-se en el mateix, segons l‟ instrucció tècnica ITC-CT-22. 

 

Les sobreintensitats poden estar motivades per sobrecarregues, curtcircuits o 

per descarregues elèctriques atmosfèriques. 

 

 11.6.2- Protecció contra sobrecarregues 

 

El límit d‟intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas 

garantitzada per el dispositiu de protecció utilitzat. 

 

El dispositiu de protecció podrà estar constituït per un interruptor automàtic de 

tall omnipolar amb corba tèrmica de tall o per curtcircuits fusibles calibrats de 

característiques de funcionament adequades. 

 

 11.6.3.- Protecció contra curtcircuits 

 

A l‟origen de tot circuit s‟establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits 

que la seva capacitat de tall estarà d‟acord amb l‟ intensitat de curtcircuit que 

pugui presentar-se en el punt de connexió. 

 

S‟admet, no obstant que quan es tracti de curtcircuits derivats d‟un de principal, 

cada un d‟aquests curtcircuits derivats disposarà de protecció contra 

sobrecarregues, mentes que un sol dispositiu general pugui assegurar la 

protecció contra curtcircuits per tots els circuits derivats. 

 

S‟admeten com circuits de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de 

característiques de funcionament adequades i els interruptors automàtics amb 

sistema de tall omnipolar. 

 

Les proteccions per tots els equips elèctrics (maquinaria, preses de corrent i 

enllumenat) estaran instal·lades dintre dels armaris secundaris ubicats en 

cadascuna de les respectives àrees de l‟ instal·lació. 

  

 11.6.4.- Sistema de protecció contra sobretensions 
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Segons indica l‟ instrucció tècnica ITC-BT-23, en els quadres de distribució 

existents en cadascuna de les àrees s‟instal·laran limitadors de sobretensions 

transitòries de clase II. 

 

Els limitadors son dispositius destinats a limitar les sobretensions transitòries i a 

derivar les ones de corrent fins a terra per limitar l‟amplitud de aquestes 

sobretensions a un valor no perillós per l‟ instal·lació i l‟aparellatge elèctric. 

 

 11.6.5.- Sistema de protecció contra contactes directes 

 

Segons indica l‟ instrucció tècnica ITC-BT-24, tots els armaris quedaran protegits 

a qualsevol part accessible amb tensió constructivament, si no es possible es 

muntaran plaques transparents de metacrilat. 

 

Totes les parts metàl·liques dels armaris estaran connectades directament a 

terra. 

 

Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formin part d‟un 

circuit, incloent-hi el conductor neutre o compensador estaran protegits contra els 

efectes de les sobreintensitats (sobrecarregues i curtcircuits). 

 

 11.6.6.- Sistema de protecció contra contactes indirectes 

 

L‟esquema de distribució empleat en l‟ instal·lació es del tipus TT. 

 

Atenent a l‟ instrucció tècnica ITC-BT-08, l‟esquema TT te un punt de 

l‟alimentació, generalment el neutre, connectat directament a terra. Les masses 

de l‟ instal·lació receptora estaran connectades a un presa de terra separada de 

la presa de terra de l‟alimentació. 

 

En aquest esquema les intensitats de defecte fase-masa o fase-terra poden tenir 

valors inferiors als de curtcircuit, per poden esser suficients per provocar 

l‟aparició de tensions perilloses. 

 

Les intensitats de defecte que poden produir-se en aquest tipus d‟esquema 

(fase-masa) poden ser de petit valor i no detectades per els dispositius de 

protecció convencional del tipus automàtic magnetotermic, es necessari afegir 

dispositius de protecció diferencial en aquestes instal·lacions. 
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Així, tots els circuits de potencia que alimenten als receptors de camp o a 

quadres distribuïdors secundaris en les quals hagi una protecció amb automàtic 

o magnetotermic posseeixen diferencial en capçalera amb sensibilitat màxima de 

300 mA com protecció contra contactes indirectes. 

 

Igualment, les línees que alimenten a preses de corrent i il·luminació disposen de 

diferencials amb sensibilitat de 0.03 A (30 mA). 

 

 11.6.7.- Conductors i cables 

 

Els conductors utilitzats en l‟ instal·lació elèctrica del centre comercial son 

conductors no propagadors d‟incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda, 

segons el indicat per l‟ instrucció ITC-BT-28. 

 

El cable estàndard per l‟ instal·lació serà del tipus RZ1-K AFUMEX 1000V de la 

firma Pirelli Cable. 

  

 11.6.8.- Safates i canalitzacions fixes 

 

Els traçats principals de les línees de distribució general de cada zona des de la 

sala elèctrica, es realitzaran suportats mitjançant canals o safates. Puntualment 

per l‟alimentació de maquinaria les canalitzacions es realitzaran amb tub soterrat 

corrugat de polietilè reticulat. 

 

  11.6.6.1.- Canals o safates de PVC. 

 

En les zones considerades humides o mullades (cambres, vestuaris i serveis), 

així com en les àrees que no es disposi de fals sostre (magatzem, passadissos, 

sala maquines, rebotiga), els cables estaran conduits per l‟interior de safates de 

PVC rígid M1 de la marca UNEX. Concretament s‟utilitzarà el sistema de safates 

66 llises de color gris (RAL 7030) i tapa exterior. Totes les canals o safates de 

PVC deuran complir amb lo establert en la ITC-BT-21, així com en les 

prescripcions de les normes UNE-50.085 i UNE-20.460. 

 

En funció de les declaracions de conformitat i de les homologacions del fabricant, 

aquest tipus de safates disposa de les següents característiques. 

 

- Protecció elèctrica: Material aïllant. 
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- Protecció mecànica: IP4X-(9) 

- Protecció enfront el foc: Classificació M1 reacció al foc. 

- Inflamabilitat: Classificació I1. 

- Densitat, opacitat i toxicitat: Classificació F4. 

- Temperatura de servei: -20ºC a +60ºC 

 

Les safates es suportaran cada 1,50 metres, amb una carrega màxima de 75 

kg/ml. La soportacio s‟efectuarà des del sostres mitjançant esquadres d‟acer 

inoxidable procurant deixar un costat lliure per el bolcat del cables a una elevació 

aproximada de 4 metres. Tots els accessoris de fixació seran homologats per la 

marca UNEX. 

 

Per a les escomeses finals des de les safates principals fins els receptors, i 

segons la zona a on s‟instal·lin, el muntatge es realitzarà sota tub de PVC 

estanc. 

 

Per l‟ instal·lació i l‟acoblament de mecanismes (preses de corrent i interruptors) 

en les zones que disposin de fals sostre, s‟instal·laran canals del tipus UNEX 73 

o similar,i si son practicables, s‟utilitzaran els forats existents en les mampares 

que separen les diferents sales i oficines. 

 

  11.6.6.2.- Canals o safates metàl·liques 

 

En les zones a on es disposi de fals sostres i no siguin llocs humits o mullats ( 

oficines, zona de vendes, etc.), els cables estaran conduits per l‟interior de 

safates d‟acer galvanitzat en calent sense tapa de la marca REJIBAND. 

Concretament s‟utilitzarà el sistema de safates, per sobre del fals sostre, amb la 

fi de orientar, canalitzar i agrupar les circuits ordenadament. Totes les canals o 

safates d‟acer galvanitzat deuen complir amb lo establert en l‟ instrucció tècnica 

ITC-BT-21, així com en les prescripcions de les normes UNE-50.085 i UNE-

20.460. Ademes al ser elements metàl·lics i per tant elements conductors 

elèctrics deuran realitzar-se la seva connexió a la xarxa equipotencial de terres. 

 

En funció de les declaracions de conformitat i de les homologacions del fabricant, 

aquest tipus de safates disposa de les següent característiques: 

 

- Protecció elèctrica: Elevada 

- Protecció mecànica: IP4X-(9) 

- Protecció enfront el foc: Classificació M0 reacció al foc. 
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- Inflamabilitat: Classificació I1 

- Densitat, opacitat i toxicitat: Classificació F4 

- Temperatura de servei: -45ºC a +150ºC. 

 

11.6.6.3.- Tubs de polietilè reticulat 

 

A l‟ instal·lació que es objecte el projecte en les zones exteriors o les zones 

interiors a on per construcció no sigui possible realitzar les canalitzacions de 

forma aérea, s‟utilitzaran traçats soterrats amb tub corrugat de polietilè reticulat. 

 

A la zona interior de vendes es realitzen traçats soterrats amb tubs de polietilè 

reticulat, per alimentació de maquinaria. 

 

Els tubs corrugats de polietilè reticulat deuran tenir un diàmetre tal que permeti 

un fàcil allotjament i extracció dels cables o conductors aïllats, segons lo 

establert a la instrucció tècnica ITC-BT-21 (apartat 1). 

 

En funció de les declaracions de conformitat i de les homologacions del fabricant, 

aquest tipus de tubs disposa de les següents característiques: 

 

- Resistència a la compressió: ≥450 NW (5% deformació 

màxima). 

- Resistència a l‟impacte: de 15 a 40 jouls  en funció del 

diàmetre. 

- Resistència al corbat: Curvable (Radi de curvatura mínim 15 

vegades diàmetre). 

- Temperatura de treball: des de -20ºC fins a +100ºC. 

- Temperatura de reblandecimiento: ≥100ºC 

- Altres característiques: Material exent d‟halògens. 

 

11.6.9.- Armaris de potencia 

 

L‟ instal·lació estarà formada per diversos armaris d‟alimentació i protecció de les 

línees de distribució general esmentades anteriorment. Aquest armaris seran 

d‟alimentació, commutació, compensació energia reactiva i distribució força i 

il·luminació. 

 

Per veure l‟ ubicació, veure plànol 3.- Situació Quadres. 
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  11.6.9.1.- Armaris d‟alimentació 

 

L‟armari d‟alimentació correspon al quadre general de climatització. 

 

Tots els armaris instal·lats seran de la marca HIMEL i tenen per característiques: 

 

Tamany i característiques constructives 

 

Els armaris seran metàl·lics del tipus HIMEL OLN de 2000 mm. (alçada) x 800 

mm. (ample) x 600 mm. (profunditat). Disposen de sòcol de 100 mm. 

 

El ingrés del personal serà frontal , equipat amb una porta provista de mànec 

amb tancament de tres punts d‟ancoratge i clau. 

 

Protecció física IP 55, espessor xapa 2 mm (mínim). 

 

Color de l‟armari RAL 7032, acabat en poliester granulat de 60. 

 

Accés inferior de cables, plaques laterals desmuntables, il·luminació interior, 

ventilació forçada i portaplànols. 
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Accessoris 

 

- Placa de muntatge (fons mòdul). Color placa RAL 2000. 

- Espessor xapa 3 mm. (mínim). 

- Anelles de transport, quatre punts d‟elevació i transport. 

 

Terra 

 

S‟equiparan amb pletina col·lectora de terra, de material de coure electrolític, a 

on es connectarà el panell, consumidors, plaques, portes i la presa general de 

terra. La pletina es disposarà amb cargols per la fixació de cables de terra. 

 

Cablejat 

 

Tots el cables estaran identificats. La secció mínima de cable es de 1,5 mm2 

(maniobres). El pas de calbes es realitzarà a traves de canals de PVC ranurat, 

tipus visitable, amb capacitat suficient i amb tapa practicable. Els terminals seran 

del tipus de compressió. 

 

Embarrats 

 

Els embarrats estaran protegits contra contactes directes mitjançant una 

protecció física en metacrilat que impedeix l‟accés directe a ells. 

 

Etiquetatge 

 

L‟aparellatge interior estarà identificat amb paper aluminitzat autoadhesiu. Els 

aparells frontals estaran identificats amb ròtols de dilofan negre amb fons blanc, 

agafant-se a la xapa per mitja de reblons. 
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Aparellatge 

 

Tot l‟aparellatge serà de la marca MERLIN GERIN o similar de primeres 

marques. 

 

 

  11.6.9.2.- Armari de commutació 

 

L‟armari de commutació correspondrà al quadre encarregat de controlar i 

realitzar la posada en servei de l‟alimentació del grup electrogen. L‟armari serà 

subministrat per el fabricant de grup electrogen i serà de la marca HIMEL amb 

característiques: 

 

Tamany i característiques constructives 

 

Els armaris seran metàl·lics del tipus HIMEL OLN de 2000 mm. (alçada) x 800 

mm. (ample) x 600 mm. (profunditat). Disposen de sòcol de 100 mm. 

 

L‟ingrés del personal serà frontal , equipat amb una porta provista de mànec amb 

tancament de tres punts d‟ancoratge i clau. 

 

Protecció física IP 55, espessor xapa 2 mm (mínim). 

 

Color de l‟armari RAL 7032, acabat en poliester granulat de 60. 

 

Accés inferior de cables, plaques laterals desmuntables, il·luminació interior, 

ventilació forçada i portaplànols. 

 

Accessoris 

 

- Placa de muntatge (fons mòdul). Color placa RAL 2000. 

- Espessor xapa 3 mm. (mínim). 

- Anelles de transport, quatre punts d‟elevació i transport. 

 

Terra 

 

S‟equiparan amb pletina col·lectora de terra, de material de coure electrolític, a 

on es connectarà el panell, consumidors, plaques, portes i la presa general de 

terra. La pletina es disposarà amb cargols per la fixació de cables de terra. 
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Cablejat 

 

Tots el cables estaran identificats. La secció mínima de cable es de 1,5 mm2 

(maniobres). El pas de calbes es realitzarà a traves de canals de PVC ranurat, 

tipus visitable, amb capacitat suficient i amb tapa practicable. Els terminals seran 

del tipus de compressió. 

 

Embarrats 

 

Els embarrats estaran protegits contra contactes directes mitjançant una 

protecció física en metacrilat que impedeix l‟accés directe a ells. 

 

Etiquetatge 

 

L‟aparellatge interior estarà identificat amb paper aluminitzat autoadhesiu. Els 

aparells frontals estaran identificats amb ròtols de dilofan negre amb fons blanc, 

agafant-se a la xapa per mitja de reblons. 

 

Aparellatge 

 

Tot l‟aparellatge serà de la marca MERLIN GERIN o similar de primeres 

marques. 

 

 

  11.6.9.3.- Armari de compensació d‟energia reactiva 

 

L‟armari de compensació d‟energia reactiva correspondrà al quadre encarregat 

d‟equilibrar les fases d‟alimentació de l‟ instal·lació, per obtindre un factor de 

potencia pròxim a 1. 

 

L‟armari serà subministrat per el fabricant de la bateria de condensador i serà de 

la marca HIMEL amb característiques: 
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Tamany i característiques constructives 

 

Els armaris seran metàl·lics del tipus HIMEL OLN de 1800 mm. (alçada) x 600 

mm. (ample) x 600 mm. (profunditat). Disposen de sòcol de 100 mm. 

 

L‟ingres del personal serà frontal , equipat amb una porta provista de mànec amb 

tancament de tres punts d‟ancoratge i clau. 

 

Protecció física IP 55, espessor xapa 2 mm (mínim). 

 

Color de l‟armari RAL 7032, acabat en poliester granulat de 60. 

 

Accés inferior de cables, plaques laterals desmuntables, il·luminació interior, 

ventilació forçada i portaplànols. 

 

Accessoris 

 

- Placa de muntatge (fons mòdul). Color placa RAL 2000. 

- Espessor xapa 3 mm. (mínim). 

- Anelles de transport, quatre punts d‟elevació i transport. 

 

Terra 

 

S‟equiparan amb pletina col·lectora de terra, de material de coure electrolític, a 

on es connectarà el panell, consumidors, plaques, portes i la presa general de 

terra. La pletina es disposarà amb cargols per la fixació de cables de terra. 

 

Cablejat 

 

Tots el cables estaran identificats. La secció mínima de cable es de 1,5 mm2 

(maniobres). El pas de calbes es realitzarà a traves de canals de PVC ranurat, 

tipus visitable, amb capacitat suficient i amb tapa practicable. Els terminals seran 

del tipus de compressió. 
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Embarrats 

 

Els embarrats estaran protegits contra contactes directes mitjançant una 

protecció física en metacrilat que impedeix l‟accés directe a ells. 

 

Etiquetatge 

 

L‟aparellatge interior estarà identificat amb paper aluminitzat autoadhesiu. Els 

aparells frontals estaran identificats amb ròtols de dilofan negre amb fons blanc, 

agafant-se a la xapa per mitja de reblons. 

 

Aparellatge 

 

Tot l‟aparellatge serà de la marca MERLIN GERIN o similar de primeres 

marques. 

 

 

  11.6.9.4.- Subquadres de força i il·luminació 

 

Els subquadres de distribució correspondran a cinc armaris de força i il·luminació 

distribuïts per zones o àrees: 

 

Subquadre 1. Zona comercial i oficina. 

Subquadre 2. Magatzem. 

Subquadre 3. Rebotiga. 

Subquadre 4. Sala Màquines. 

Subquadre 5. Serveis públics. 

 

Tots el armaris instal·lats seran de la firma HIMEL i tindran per característiques: 

 

 

Tamany i característiques constructives 

 

Els armaris seran metàl·lics del tipus HIMEL OLN de 2000 mm. (alçada) x 800 

mm. (ample) x 600 mm. (profunditat). Disposen de sòcol de 100 mm. 

 

L‟ingres del personal serà frontal , equipat amb una porta provista de mànec amb 

tancament de tres punts d‟ancoratge i clau. 
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Protecció física IP 55, espessor xapa 2 mm (mínim). 

 

Color de l‟armari RAL 7032, acabat en poliester granulat de 60. 

 

Accés inferior de cables, plaques laterals desmuntables, il·luminació interior, 

ventilació forçada i portaplànols. 

 

Accessoris 

 

- Placa de muntatge (fons mòdul). Color placa RAL 2000. 

- Espessor xapa 3 mm. (mínim). 

- Anelles de transport, quatre punts d‟elevació i transport. 

 

Terra 

 

S‟equiparan amb pletina col·lectora de terra, de material de coure electrolític, a 

on es connectarà el panell, consumidors, plaques, portes i la presa general de 

terra. La pletina es disposarà amb cargols per la fixació de cables de terra. 

 

Cablejat 

 

Tots el cables estaran identificats. La secció mínima de cable es de 1,5 mm2 

(maniobres). El pas de calbes es realitzarà a traves de canals de PVC ranurat, 

tipus visitable, amb capacitat suficient i amb tapa practicable. Els terminals seran 

del tipus de compressió. 

 

Embarrats 

 

Els embarrats estaran protegits contra contactes directes mitjançant una 

protecció física en metacrilat que impedeix l‟accés directe a ells. 

 

Etiquetatge 

 

L‟aparellatge interior estarà identificat amb paper aluminitzat autoadhesiu. Els 

aparells frontals estaran identificats amb ròtols de dilofan negre amb fons blanc, 

agafant-se a la xapa per mitja de reblons. 

 



 

 

 

 

Projecte d’instal·lacions elèctrica, climatització, ventilació i incendis d’un supermercat 

36 

Aparellatge 

 

Tot l‟aparellatge serà de la marca MERLIN GERIN o similar de primeres 

marques. 

 

11.7.- Il·luminaries 

 

11.7.1.- Descripció 

 

Les lluminàries son els elements receptors encarregats de l‟ il·luminació interior o 

exterior. Aquest elements compliran en instal·lació i característiques amb lo 

establert a la instrucció tècnica ITC-BT-44 i en requisits de protecció amb lo 

establert a la instrucció tècnica ITC-BT-24. 

 

Les lluminàries que formaran part de l‟ instal·lació que es objecte el projecte 

variaran en característiques i tipus, segons la zona o sala a on estiguin instal·lades. 

 

Totes les lluminàries instal·lades serà de la marca PHILIPS i inclouran tots els 

certificats necessaris complint amb lo establert a les normes UNE de receptors 

d‟enllumenat i les instruccions tècniques del REBT. 

 

Per veure la descripció de les lluminàries i zones a on van instal·lades, veure Annex 

Instal·lació Eléctrica, i plànol 4.Circuits Il·luminació. 

 

11.7.2.- Nivells d‟il·luminació exigits segons dependencies i tipus de làmpades. 

 

Les zones interiors del centre comercial que es objecte aquest projecte disposaran 

d‟uns nivells d‟il·luminació adequats per l‟activitat a realitzar en les mateixes. Aquest 

nivells d‟il·luminació compliran lo establert en la norma UNE-EN 12464-2002. 
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11.8.- Il·luminaries d’emergència 

 

11.8.1.- Descripció 

 

Les lluminàries d‟emergència son els elements receptors encarregats d‟assegurar 

en caso de fallada d‟alimentació, l‟ il·luminació en els locals i els accessos a les 

sortides. L‟alimentació d‟aquest receptors serà automàtica amb tall breu. Aquest 

receptors seguiran les exigències de l‟ instrucció tècnica ITC-BT-28 (apartat 3). 

 

Les lluminàries que formaran part de l‟ instal·lació que es objecte el projecte 

variaran en característiques i tipus, segons la zona o sala a on estiguin instal·lades. 

Aquestes lluminàries atendran a les exigències per locals de publica concurrència a 

on es necessari enllumenat de seguretat i enllumenat ambient o antipànic. 

 

Totes les lluminàries seran no permanents de 8 W. amb autonomia d‟1 hora, 

suspensió o emportament, segons si la sala o zona disposa de fals sostre i grau IP 

en funció de l‟emplaçament (IP20 emplaçament sec i IP44 emplaçament humit). 

 

Totes les lluminàries serà de la firma DAISALUX model NOVA 3 i inclouran tots els 

certificats necessaris complint amb lo establert a les normes UNE de receptors 

d‟enllumenat i les instruccions tècniques del REBT. 

 

La distribució de lluminàries es visible als plànols 4. Circuits Il·luminació i 7. 

Instal·lacions contra incendis. 

 

 11.8.1.1.- Nivells d‟il·luminació exigits segons dependencies i tipus de 

làmpades 

 

Les zones interiors del centre comercial que son objecte d‟aquest projecte deuran 

disposar d‟uns nivells d‟il·luminació d‟emergència adequats per el tipus 

d‟enllumenat. 

 

Aquest nivells d‟iluminació deuran atendre a l‟establer a la instrucció tècnica ITC-

BT-28 (apartat 3.3), a on les lluminàries d‟enllumenat de seguretat proporcionen 

una il·luminancia mínima de 5 lux i les lluminàries d‟ambient o antipànic 

proporcionaran una luminància mínima de 0.5 lux. 
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11.9.- Instal·lació posada a terra 

 

11.9.1.- Sistema d‟instal·lació escollit 

 

Les postes a terra s‟estableixen principalment amb objecte de limitar la tensió que, 

amb respecte a terra, poden presentar en un moment donat les masses 

metàl·liques, assegurant l‟actuació de les proteccions i eliminant o disminuint el risc 

que suposa una averia en els materials elèctrics utilitzats, segons l‟establer en l‟ 

instrucció tècnica ITC-BT-18. 

 

Mitjançant l‟ instal·lació de posada a terra es deurà aconseguir que el conjunt de les 

instal·lacions, edificis i superfícies pròximes del terreny no apareguin diferencies de 

potencial perilloses i que, al mateix temps, permeteixi el pas a terra dels corrents de 

defecte o les descarregues d‟origen atmosfèric. 

 

L‟ instal·lació de posada a terra es composa de les parts següents, segons 

l‟establer a la instrucció tècnica ITC-BT-18 (Apartat 3). 

 

- Conductor de protecció 

- Conductor d‟unió equipotencial 

- Conductor de terra o línea d‟enllaç amb l‟elèctrode de posada a 

terra 

- Borna principal de terra 

- Presa de terra 

 

L‟esquema de distribució emprat a l‟ instal·lació serà del tipus TT. 

 

11.9.2.- Presa de terra 

 

La presa de terra es la part d‟instal·lació de posada a terra que esta soterrada 

realitzant un bon contacte amb el terreny. 

 

Les preses de terra que formaran de la xarxa de terres en compliment amb l‟ 

instrucció tècnica ITC-BT-18 (apartat 3.1) seran elèctrodes constituïts per piquetes 

d‟acer amb recobriment de coure de 2 metres de longitud i 19 mm de diametre. Les 

piquetes es soterraran a 80 cm. de profunditat sota el nivell del terreny. 
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11.9.3.- Conductor de terra 

 

El conductor de terra es la línea subterrània que unirà totes les preses de terra i les 

parts metàl·liques de l‟estructura de l‟edifici amb el borna principal de terra. El 

conductor de terra estarà format per un conductor de coure de secció variable en 

funció de la seva proximitat al borna principal de terra i mai amb secció mínima 

inferior a l‟establer a la instrucció tècnica ITC-BT-18 (apartat 3.2) i la norma tècnica 

d‟edificació NTE. 

 

11.9.4.- Bornes de posada a terra 

 

La borna de posada a terra es l‟element de la xarxa de posada a terra que servirà 

per a unir els conductors de terra, els conductors d‟unió equipotencial i els 

conductors de protecció. 

 

La borna de posada a terra segons l‟establer a la instrucció tècnica ITC-BT-18 

(apartat 3.3) i la normativa tècnica de l‟edificació NTE, deurà esser de coure 

recobert de cautxú de dimensions 25 mm x 330 mm amb 6 mm d‟espessor, estar 

recolzat sobre material aïllant i situar-se dintre d‟un pericó de connexió registrable. 

Aquest pericó de connexió estarà instal·lat a la sala de Quadre Elèctrics i disposarà 

d‟un pont entre bornes desconnectable per poder realitzar les medicions de terra 

necessàries amb un tel·luròmetre. 

 

11.9.5.- Conductors de protecció 

 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les mases de l‟ 

instal·lació a certs elements amb la fi d‟assegurar la protecció contra el contactes 

indirectes. 

 

El conductor de protecció que unirà el quadre general de baixa tensió amb el borna 

principal de terra estarà format per conductors aïllats de coure que procediran de la 

separació dels conductors de la línea de derivació individual connectada a la caixa 

general de protecció. 

 

Al born principal de terra es realitzen totes les derivacions necessàries per la 

posada a terra de l‟ instal·lació, a on els conductors de protecció s‟uniran a la 

pletina de quadre general de baixa tensió i des de aquest mitjançant conductors 

inclosos dintre de les manegues d‟alimentació dels receptors, es realitzaran les 
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connexions a terra de les carcasses dels motors, les preses de corrent, les 

armadures de lluminàries i les caixes d‟alimentació d‟instruments o automatismes. 

 

Les seccions dels conductors de protecció correspondran a la meitat de la secció 

de fase instal·lat, segons l‟ instrucció tècnica ITC-BT-18 (apartat 3.4, Taula 2). 

 

En el cas de l‟ instal·lació que ens ocupa el conductor principal de protecció que 

unirà l‟ instal·lació amb el born principal de terra tindrà secció de 2x185, posat que 

la línea de derivació individual serà de 3(4x185) Fase. Els conductors de protecció 

que uniran el born de terra amb els conductors de terra i el quadre general de baixa 

tensió al estar derivats correspondran a un secció de 1x185. 

 

11.10.- Grup Electrogen 

 

11.10.1.- Característiques del grup electrogen 

 

El Grup Electrogen, serà “ELECTRA MOLINS” amb tipus EMV-145, construcció 

automàtic, de 145 kVA, 116 kW de potencia màxima en servei d‟emergència per 

fallada de xarxa segons ISO 8528-1. 

 



 

 

 

 

Projecte d’instal·lacions elèctrica, climatització, ventilació i incendis d’un supermercat 

41 

Estarà format per: 

 
Taula 11.1. Característiques Grup Electrogen 

 

 

Tots els elements d‟ambdós grups estaran muntats sobre bancada metàl·lica 

amb antivibradores de suport de les maquines i degudament connectats entre si. 

 

El grup es subministrarà amb líquid refrigerant al 50% d‟anticongelant, d‟acord 

amb l‟especificació del fabricant del motor diesel, per protecció contra la corrosió 

i cavitació. Es subministraran així mateix amb el carter ple d‟oli i amb una bomba 

manual de buidat. 

 

Inclou proteccions dels elements mòbils (corretges, ventilador, etc.) i elements 

molt calents (col·lector d‟escapament, etc.), complint amb les directives de la 

Unió Europea de seguretat de maquines 89/392/CEE, baixa tensió 73/23/CEE i 

compatibilitat electromagnètica 89/336/CEE. 

 

El grup portarà el marcat “CE” i es facilitarà el certificat de conformitat 

corresponent. 
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11.10.2.- Característiques dels quadres de control 

 

El quadre de control de grup electrogen serà un quadre automàtic per fallada de 

xarxa, per a grups amb arrancada i parada automàtica per senyal a distancia. 

També esta controlat per un autòmat programable. 

 

Les condiciones de disseny d‟ambdós quadres de control inclouran el 

funcionament a temperatures d‟ambient extremes (des de -20ºC fins a +70ºC) i 

una gran protecció enfront pertorbacions elèctriques, com poden esser les 

sobretensions produïdes per descarregues atmosfèriques (llamp). Son per tant 

quadres de gran fiabilitat i robustesa. 

 

El Quadre inclourà les següents proteccions que quan actuïn desconnectaran la 

carrega i pararan el grup electrogen: 

 

- Baixa pressió d‟oli 

- Alta temperatura del líquid refrigerant 

- Sobre velocitat i baixa velocitat del motor diesel 

- Tensió de grup fora de límits 

- Sobreintensitat del alternador amb detecció electrònica 

- Curtcircuit a les línees de consum amb detecció 

electrònica 

- Bloqueig a la fallada de l‟engegada del motor diesel 

 

Inclourà així mateix les següents alarmes preventives 

 

- Averia de l‟alternador de carrega de bateries 

- Averia del carregador electrònic de bateries 

- Baixa i alta tensió de bateries 

- Baix nivell de gasoleo 

 

També inclourà 

 

- Detecció trifàsica de fallada de xarxa per tensió mínima, 

màxima i per desequilibri entre fases 

- Temporització per impedir l‟engegada en cas de microtalls 

- Temporització de connexió de la carrega al grup 

- Temporització d‟estabilització de la xarxa a la retornada de 

la mateixa 
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- Temporització del cicle de parada per baixar la 

temperatura del motor abans de la parada 

 

Les temporitzacions es visualitzaran en el display que indica els segons 

pendents fins a arribar a cero. 

 

El display indicarà també els diferents estats per els que pasa el grup electrogen. 

 

D‟altra banda, com opcional disposarà de la possibilitat de comunicació amb un 

ordinador PC o sistema compatible. 

 

 

11.10.3.- Característiques de l‟ instal·lació fins als punts d‟entrega 

 

L‟ instal·lació elèctrica entre el grup i el seu armari de commutació, es realitzarà a 

l‟interior de la sala utilitzant safata elèctrica de PVC perforada amb tapa. La 

safata serà registrable en qualsevol punt del seu recorregut. 

 

La interconnexió entre el grup electrogen i el panell de commutació, es realitzarà 

a partir d‟una línea de 3(2x185)Fase + (1x185) Neutre amb cable RZ1-K 0.6/1kV 

de coure amb aïllament de polietilè reticulat (XPLE), coberta especial 

termoplàstica lliure d‟halògens tipus AFUMEX Z1 i de tensió nominal 1000 V. 

 

La caiguda de tensió entre el generador i el punt d‟interconnexió a la xarxa de 

distribució publica o a l‟ instal·lació interior, no serà superior a l‟1.5% per l‟ 

intensitat nominal. 
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11.10.4.- Instal·lació de posada a terra del grup 

 

L‟esquema d‟instal·lació de posada a terra serà el TT , donat que les 

instal·lacions generadores assistides connectades a instal·lacions receptores 

alimentades independentment per el grup o per la xarxa de distribució publica 

han de tenir el neutre posat a terra. 

 

Els neutres del grup estan units a una piqueta de terra destinada únicament a tal 

us. 

 

Aquesta piqueta, serà independent de les piquetes de terra de la xarxa 

equipotencial, amb la finalitat de mantindre l‟esquema de connexió TT de l‟ 

instal·lació. 

 

11.10.5.- Proteccions del grup 

 

El generador disposarà de les proteccions especifiques per reduir els danys com 

a conseqüència de defectes interns o externs a ells. 

 

La connexió dels cables d‟interconnexió entre el quadre de commutació i el grup 

es realitzarà directament a les pletines de connexió del grup. 

 

La línea de sortida del grup estarà protegida amb un interruptor automàtic de 400 

A, regulat per intensitat i instal·lat dintre del corresponent armari de commutació 

assegurant així la protecció contra sobreintensitats o curtcircuits segons sigui el 

cas. 

 

Els automàtics estan instal·lats en aquests panells amb la fi de disposar de totes 

les proteccions centralitzades. 

 

Per el grup de 116kW, tant l‟interruptor de commutació de Companyia com el de 

sortida del grup serà de 400 A. 
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11.11.- Bateries de condensadors 

 

  11.11.1.- Compensació de l‟energia reactiva 

 

L‟energia reactiva es possa de manifest quan existeix un transit d‟energia activa 

entre la font i la carrega. Generalment esta associada als camps magnètics 

interns dels motors i transformadors. Amb aquestes dades s‟estableix la 

necessitat d‟instal·lar una bateria de condensadors que suporti una intensitat de 

400A i tingui una impedància de 2175μF, per a permetre la regulació del factor de 

potencia de l‟ instal·lació de forma automàtica i mantindre sempre un valor de 0.95. 

Com aquesta energia provoca sobrecarrega en les línees transformadores i 

generadores sense produir un treball útil, es necessari neutralitzar-la o 

compensar-la. 

 

Els condensadors generen l‟energia reactiva consumida per dites carregues, 

evitant la sobrecarrega de l‟ instal·lació. Al instal·lar condensadors, es redueix el 

consum total d‟energia (activa + reactiva), per el que s‟obté les següents 

avantatges: 

 

- Reducció de recàrrecs 

- Reducció de les caigudes de tensió 

- Reducció en la secció dels conductors 

- Disminució de les pèrdues 

- Augment de la potencia disponible a l‟ instal·lació 

 

Els càlculs de compensació d‟energia reactiva son visibles a l‟annex d’instal·lació 

elèctrica. 

 

  11.11.2.- Característiques de les bateries 

 

Amb aquestes dades s‟estableix la necessitat d‟instal·lar una bateria de 

condensadors que suporti una intensitat de 400A i tingui una impedància de 

2175μF, per a permetre la regulació del factor de potencia de l‟ instal·lació de forma 

automàtica i mantindre sempre un valor de 0.95, de la firma CYDESA. 

 

L‟equip estarà format per 

 

- Condensadors d‟execució cilíndrica amb protecció de 

desconnectador de sobrepressió 
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- Fusibles de protecció per a l‟entrada d‟alimentació i 

l‟embarrat 

- Contactors per a la posada en servei dels condensadors i 

evitar així les pertorbacions electromagnètiques generades. 

- Conjunt compacte de fusibles, embarrat i cables per 

assegurar una resistència contra curtcircuits de 50kAp 

- Regulador model Dr Masing MH per la persistència de cos 

φ baixos 

- Sistema de ventilació natural d‟alta eficàcia per a permetre 

l‟ instal·lació en locals amb alta temperatura ambient. 

 

 

 

 

L‟equip inclourà proteccions dels elements elèctrics (paramenta baixa tensió, 

condensadors i cables) complint amb les normes de l‟Unió Europea d‟obligat 

compliment EN-60439-1, EN-60831-1, EN-60831-2 i UNE-20435/CEI 183. 

 

L‟equip també portarà el marcat “CE” i es facilitarà el certificat de conformitat 

corresponent. 

 

  11.11.3.- Característiques de l‟ instal·lació fins als punts d‟entrega 

 

L‟ instal·lació elèctrica entre la bateria i el quadre general de baixa tensió, es 

realitzarà a l‟interior de la sala elèctrica utilitzant safata elèctrica de PVC 

perforada amb tapa. La safata serà registrable en qualsevol punt del seu 

recorregut. 

 

L‟ interconnexió entre la bateria de condensadors i el quadre general de baixa 

tensió, es realitzarà a partir d‟una línea de 3(2x185) Fase + (1x185) Neutre amb 

cable RZ1-K 0.6/1kV de coure amb aïllament de polietilè reticulat (XPLE), 

coberta especial termoplàstica lliure d‟halògens tipus AFUMEX Z1 i de tensió 

nominal 1000V. 

  

  11.11.4.- Proteccions de les bateries 

  

Les bateries de condensadors disposaran de les proteccions necessàries per a 

reduir danys com a conseqüència de defectes interns o externs a ells, i que 
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estan incorporades en el quadre a on es troba l‟equip amb regulador Dr. Masing 

tipus MG, segons l‟exposa‟t al punt anterior. 

 

La línea de sortida del quadre general de baixa tensió estarà protegida amb un 

interruptor automàtic de 400 A assegurant la protecció contra sobreintensitats o 

curtcircuits segons sigui el cas. 

 

 

 11.12.- 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 basic 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: 

 

 
Taula 11.x. Ambit d’aplicació. 

 

 

La superfícies construïda de l‟establiment es de 1150,11 m2 i el límit esta 

establert segons normativa per a un superfície de 5000 m2, per tant no ens 

afecta. 

 

 

 

 

12.- Descripció de l’ instal·lació de climatització 

 

12.1.- Descripció de l’edifici 
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L‟ instal·lació objecte d‟aquest projecte consta d‟un local a climatitzar i ventilar. 

Es climatitzarà i ventilarà la zona de vendes i l‟entrada al supermercat, l‟entrada 

inclou la zona de caixes. 

 

Superfície de la zona a climatitzar i ventilar: 

  

Zona a climatitzar Superfície (m2) Volum (m3) 

Zona de vendes 791,2 2215,36 

 

12.2.- Horaris de funcionament i ocupació 

 

L‟horari del supermercat serà de dilluns a dissabte de 9:00h a 21:00h. 

 

L‟ocupació es preveu que sigui màxima a ultima hora del mati i a ultima hora de 

la tarda, per el tipus de zona residencial existent als voltants. 

 

De les dades disponibles d‟establiments de la mateixa firma, d‟ubicació i 

dimensions semblants, s‟estima que l‟ocupació màxima serà de 110 persones en 

el supermercat, per això es prendrà com a ocupació de càlcul de 200 persones, 

que es el cas més desfavorable en els dies de màxim calor a l‟estiu. 

 

Solament es climatitzarà la zona comercial i l‟oficina, quedant sense fred-calor 

les zones magatzem, serveis públics, vestuaris i la zona de cambres i la sala de 

d‟especejament. 

 

Es ventilarà segons marca el RITE, el magatzem, serveis públics, sala maquines 

i vestuaris, per tal de garantir el confort i tenir una sensació d‟aire net, a les 

persones que hi estan en aquestes zones. 
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12.3.- Caracterització tèrmica de l’edifici 

 

12.3.1.- Condicions exteriors de càlcul 

 

Els valors de les condicions exteriors s‟han obtingut de la norma UNE 100001-

2001 i del RITE-2007. 

 

L‟edifici esta situat a Rubí, província de Barcelona, per el que les dades de 

condicions atmosfèriques s‟han pres a 41ºxx‟ latitud    i a 140 m sobre el nivell 

del mar. 

 

12.3.1.1.- Condicions de disseny d‟estiu i hivern 

 

Les condicions de disseny per l‟estiu i hivern, depenen de la zona climàtica son 

les següent: 

 

 

 

Taula 12.1. Condicions de disseny. 
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12.3.2.- Condicions interiors de càlcul 

 

Les condicions interiors contemplen el benestar tèrmic, la qualitat de l‟aire interior 

i el nivell de sorolls i vibracions. 

 

12.3.2.1.- Benestar tèrmic 

 

L‟ambient tèrmic es fixa a les zones ocupades i es funció de l‟activitat metabòlica 

de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge estimat d‟insatisfets 

(PPD) segons indica l‟ instrucció tècnica ITE 02.2.1 del RITE. 

 

Les condicions interiors de disseny a l‟estiu corresponen a una temperatura de 

l‟aire de 24ºC i un 50% de HR, m‟entres que a l‟hivern la temperatura de disseny 

es de 20ºC i la humitat del 50%. Aquest valors son de confort per a persones 

amb activitat metabòlica de 1,2 met i grau de vestimenta de 0,5 clo a l‟estiu i 1 

clo a l‟hivern. El nivell de confort esmentat pot admetre un PPD entre el 10 i 20%. 

 

La velocitat mitja admissible de l‟aire que es difon per barreja es de 0,17 m/s a 

l‟estiu i 0,15 m/s a l‟hivern per a valors de temperatura seca de disseny i 

intensitat de la turbulència (IT) del 40%. En aquestes condicions el PPD es del 

15%. 

 

12.3.2.2.- Qualitat de l‟aire interior 

 

El sistema de ventilació aporta el suficient cabal d‟aire exterior per a evitar les 

elevades concentracions de contaminants. Segons els nivell permesos es 

determinaran diferents nivells de qualitat d‟aire. 

 

La qualitat d‟aire interior (IDA) en funció de l‟ús de l‟edifici es la que correspon a 

locals comercials segons marca l‟ instrucció IT 1.1.4.2.2 del RITE. Per tant, 

segons l‟ instrucció l‟aire interior ha de esser classificat IDA 3 o aire de qualitat 

mitja. 

 

El cabal d‟aire mínim de ventilació per arribar a la qualitat adequada es calcula 

segons el mètode indirecte de cabal d‟aire exterior per persona, indicat a la Taula 

12.3. 

 

A la categoria IDA 3 li correspon el valor de 28,8 m3/h per persona. 
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Taula 12.2. Cabals d’aire exterior. 

 

 

La quantitat de l‟aire exterior per ventilació obté la classificació de ODA 2 segons 

la IT 1.1.4.2.4, corresponen a aire amb altes concentracions de partícules. 

Aquest aire exterior s‟ha d‟introduir degudament filtrat a l‟edifici. Per l‟elecció de 

la clase de filtre a instal·lar es deuran considerar els valors IDA i ODA. 

 

Segons la Taula 12.4, la classe de filtració corresponen a un IDA 3 i un ODA 2 es 

un F7. 

 

 
Taula 12.3. Classes de filtració. 

 

L‟aire d‟extracció es classifica també en funció de l‟ús de l‟edifici. En aquest cas, 

el IT 1.1.4.2.5 determina la categoria AE1 per locals comercials, corresponen a 

un baix nivell de pol·lució. 

 

Aquest aire, per tant, pot esser utilitzar com aire de recirculació o de 

transferència. 

 

12.3.2.3.- Nivell de sorolls i vibracions 

 

Els sorolls i vibracions generats per els components de les instal·lacions 

tèrmiques poden afectar al benestar i confort dels usuaris de l‟edifici. 

 

Per el disseny de l‟ instal·lació es te en compte que les zones de normal 

ocupació els nivells sonors no siguin superiors als valors màxim permesos. 
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Segons la taula 12.5, per un edifici comercial el valor màxim permès es de 55 

dBA. 

 

 
Taula 12.4. Valors màxims admissibles de nivell sonor per ambient interior. 

 

 

 

 

Per mantindre els nivells de vibració per sota d‟un nivell acceptable, els equips i 

conduccions deuran estar aïllats dels elements estructurals de l‟edifici segons l‟ 

instrucció UNE 100153. 

 

12.4.- Caracterització dels tancaments 

 

Els tancaments de l‟edifici son les superfícies envolupants que delimiten els 

espais amb la finalitat de que puguin complir la funció per a la que van ser 

creats. 

 

En el present estudi es tenen set classes de tancaments, resumits a continuació: 

 

- Façana 

- Coberta 

- Solera 

- Envà entre zones no climatitzades 

- Porta Emergència 

- Porta Vidre 
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12.4.1.- Coeficients global de transferència per cada tancament 

 

Per garantitzar unes condicions ambientals interiors de benestar, els tancaments 

han de complir unes exigències d‟aïllament molt exigents, segons el tipus 

d‟activitat a desenvolupar en el local. 

 

Això equival a dir que el coeficient global de transferència de calor (k) de cada 

tancament no pot superar l‟ombra‟l màxim permès. A continuació es detallen el 

coeficients globals de transferència de calor, calculats a partir del programa 

CLIMA4 de „ETSEIAT. 

 

 

Tancaments K 

Façana 1,86 W/m2C 

Coberta 1,38 W7m2C  

Solera 1,75 w/m 

Envà entre zones no climatitzades 1 W/m2C 

Porta Emergència 4 W/m2C 

Porta vidre 4 W/m2C 

 

Taula 12.5. Coeficients globals de transferència de calor. 

 

 

12.4.2.- Coeficients global de transferència de l‟edifici 

 

El coeficient de transferència global de l‟edifici (kG) determina si s‟aconsegueixen 

els nivells de confortabilitat adequats sense que el consum d‟energia per 

aconseguir-lo sigui massa elevat. 

 

Per això, el valor de kG de l‟edifici ha de esser menor que el kG màxim admissible 

per norma. 

 

El kG de l‟edifici es la mesura dels coeficients de transferència per a cada 

tancament, ponderat per la seva superfície i corregits mitjançant un factor 

determinat per la norma. En aquest cas, kg=0.459 W/m2·K. 

 

El kG màxim admissible te en compte el factor de forma de l‟edifici, la zona 

climàtica del seu emplaçament i el tipus d‟energia utilitzat en climatització. 
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Per un edifici ubicat en la zona climàtica B, amb un factor de forma f de 2.40 m-1 i 

sense calefacció per efecte Joule, el kG max es de 0.8 W/m2·K. 

 

Com que kG es inferior a kG max es compleix la norma. 

 

12.5.- Carregues tèrmiques 

 

La carrega tèrmica es la potencia que l‟edifici necessita per aconseguir el nivell 

de benestar requerit. 

 

Aquest valor es calcula considerant tots el fluxos d‟entrada, de sortida i de 

generació d‟energia tèrmica durant el seu funcionament. 

 

Per el disseny de l‟ instal·lació de climatització es prenen els valors de carrega 

tèrmica en les condicions mes desfavorables d‟estiu i hivern. Aquestes 

condicions corresponen a l‟hora del dia amb una radiació solar mes desfavorable 

en el mes, més desfavorable. 

 

12.5.1.- Càlcul de la carrega tèrmica de refrigeració 

 

La carrega tèrmica de refrigeració s‟obté considerant la situació mes 

desfavorable a l‟estiu. 

 

Per al seu càlcul es te en compte tant les carregues sensibles com latents, ja 

que, part de l‟energia aportada per la climatització serà utilitzada per condensar 

vapor d‟aigua del recinte. 

 

Els fluxos de potencia que es tenen en compte se els següents: 

 

- Transmissió als tancaments 

- Radiació solar 

- Ocupació 

- Carregues per efecte Joule (Il·luminació, maquinaria, etc.) 

- Ventilació 

 

En tots els casos s‟entén que el flux es positiu si contribueix a un augment de 

l‟entalpia de l‟aire i negatiu si contribueix a la seva disminució. 

 

La carrega total de refrigeració de l‟edifici es de 144 kW. 
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A l‟annex instal·lació climatització es detallen els càlculs de la carrega tèrmica de 

refrigeració, calculada a partir del programa CLIMA4. 

 

12.5.2.- Càlcul de la carrega tèrmica de calefacció 

 

La carrega tèrmica de calefacció s‟obté considerant la situació mes desfavorable 

a l‟hivern. 

 

No fa falta tenir en compte els fluxos de potencia sempre positius, ja que cap 

d‟aquests fluxos constitueix una carrega tèrmica a vèncer a l‟hora de condicionar 

l‟ambient a l‟hivern. 

 

Els fluxos de potencia sensible corresponents a la transmissió dels tancaments i 

la ventilació es calculen de la mateixa forma que en el cas de la refrigeració. 

 

A cada zona se li calcula la carrega de calefacció, i el sumatori de tots els fluxos 

de potencia constitueixen la carrega tèrmica de calefacció de l‟edifici, que es de 

75 kW. 

 

A l‟annex instal·lació climatització es detallen els càlculs de la carrega tèrmica de 

refrigeració, calculada a partir del programa CLIMA4. 

 

12.6.- L’ instal·lació de climatització 

 

El tipus d‟instal·lació que requereix un edifici depèn de factors com les seves 

característiques arquitectòniques, l‟ús que se li donarà i l‟emplaçament a on 

s‟ubica. 

 

En aquest cas, les característiques de l‟edifici fan que existeixin necessitats 

simultànies de fred i calor. 

 

El fet de tenir façanes a quatre vents provoca diferents graus de carrega segons 

l‟orientació de l‟estància a climatitzar. Per exemple, la façana est pot estar 

necessitant fred en un mati d‟hivern degut a la carrega per radiació solar. 

 

Es important considerar l‟ ubicació a l‟hora d‟escollir el tipus d‟instal·lació. Les 

condicions exteriors poden determinar l‟ús d‟una tecnologia d‟instal·lació o una 

altre. 
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En el present projecte s‟ha optat per climatitzar la zona de vendes, al tractar-se 

d‟una planta a climatitzar i no preveure`s en aquesta sala condicions especials 

d‟humitat, el sistema escollit tracta de dos maquines tipus ROOF-TOP amb 

bomba de calor. 

 

 

12.6.1.- Descripció del sistema de climatització 

 

Per tractar-se d‟una planta a climatitzar i no preveure condicions especials 

d‟humitat, el sistema escollit tracta de dues maquines tipus ROOF-TOP amb 

bomba de calor. S‟instal·laran recuperadors entalpics per tal de recuperar 

l‟energia perduda i fer un intercanvi d‟aire viciat fred amb aire exterior amb mes 

temperatura. 

 

L‟ instal·lació de climatització es construirà de forma que els sorolls siguin els 

mínims possibles, tant els que es puguin produir en les boques d‟impulsió i 

retorn, com en la maquinaria. 

 

El sistema d‟instal·lació escollit ha sigut el de condensació per aire amb equips 

compactes instal·lats sobre la coberta de la nau. 

 

Al estar dotades les maquines de doble circuit fa que l‟estalvi energètic en cas de 

menor demanda de temperatura faci funcionar el sistema al 50% de la seva 

capacitat. 

 

12.6.2.- Descripció de l‟ instal·lació 

 

Com s‟ha comentat anteriorment es climatitzarà la zona comercial. 

 

S‟instal·laran dos equips, per la zona de exposició i venda, de tal manera que 

cadascun assorteixi d‟aire climatitzat una meitat del local. 

 

Les unitats s‟instal·laran a la coberta, i estaran dotats d‟elements amortidors tipus 

silentblocks o molles, a efectes d‟eliminar la transmissió de vibracions. 

 

Les conduccions d‟aire aniran a la maquina directament a traves de conductes 

de fibra de vidre, tant a d‟impulsió com al retorn. 
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De les unitats partiran una xarxa de conductes fabricats, en fibra de vidre de 25 

mm d‟espessor ambdues cares (interna i externa) recoberta per paper d‟alumini, 

permetent una conducció neta i d‟alt rendiment. 

 

La difusió d‟aire es realitzarà a traves de reixetes rectangulars en alumini entallat 

i anoditzat d‟alta inducció, amb control de volum de 500 mm x 200 mm, que es 

col·locaran per tot el local. 

 

El retorn de l‟aire es realitzarà igualment a traves de conductes fabricats en fibra 

de vidre i a traves de reixetes rectangulars d‟alumini de 500 mm x 200 mm. 

 

12.6.3.- Descripció de la xarxa de conductes 

 

La xarxa de conductes de distribució s‟han calculat i dissenyat, segons un 

catàleg de Ferroli per al càlcul de conductes d‟aire, amb el mètode de pèrdua de 

carrega constant. Tenint en compte totes les instruccions tècniques ITE 03.8 a el 

que respecta a la velocitat de l‟aire, soroll i vibracions, factor de transport, 

construcció, selecció de boques d‟aire, aïllament i antivapor. 

 

Velocitat màxima conductes principals: 5 m/s 

 

Velocitat màxima conductes secundaris: 5 m/s 

 

S‟han tingut en compte les prescripcions de la ITE 03.12 per a que la pèrdua a 

traves de les parets dels conductes no sigui superior a l‟1% i en tot cas s‟evitin 

condensacions. 
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12.6.4.- Descripció maquinaria 

 

La maquinaria a utilitzar per a complir amb les necessitats frigorífiques 

calculades, es la següent: 

 

Zona comercial 

 

Nº màquines  2 unitats 

Maquina escollida  Marca Carrier, referència UZ-50-024 

 

A continuació es detallen les seves característiques 

 

 

 

 

Taula 12.6. Dades físiques de la ROOF-TOP UZ50-024 
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Taula 12.7. Dades elèctriques de la ROOF-TOP UZ50-024 

 

 

L‟energia electrica consumida per aquestes màquines es de 60 kW 

aproximadament. 

 

Els equips de climatització s‟alimentarán amb energia electrica de la xarxa de 

B.T. des del subquadre, situat a la sala electrica, a una tensió de 400 V / IV & 50 

Hz. 

 

La previsio necesaria estara reflexada en els calculs relacionats. 

 

El factor de simultaneïtat previst, sera de 1, llavors tenim que la potencia es 

directament 60 kW. 

 

El consum anual estimat sera de, si supossem que les màquines estaran 

funcionant 5 mesos a l‟any, funcionen 8 hores diaries i els mes te 25 dies per 

mitja. El consum  total anual sera de: 

 

Consum: 60*8*25*5 = 60.000 kW/any. 
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13.- Instal·lació contra incendis 

 

13.1.- Objecte de l’estudi 

 

Es procedeix a projectar l‟ instal·lació contra incendis d‟un local comercial 

destinat a supermercat, per tal de garantir la seguretat dels treballadors. 

 

13.2.- Normativa vigent de protecció contra incendis 

 

La justificació al compliment de lo dictat en la vigent normativa sobre les 

Condicions de protecció contra incendis en els edificis. Per a la realització del 

càlcul de seguretat contra incendi amb un comercial s‟ha utilitzat el DB-SI. 

 

13.3.- Sectors d’incendi 

 

El local es dividirà en 3 sectors d‟incendi: 

 

 Sector 1 (S1): Magatzem amb una superfície de 136 m2 

 Sector 2 (S2): Sala de maquines amb una superfície de 24,8 m2 

 Sector 3 (S3): Zona de càmeres frigorífiques amb una superfície de 

81 m2 

 

La zona de vendes, els serveis públics i els vestuaris per a treballadors, segons 

el DB-SI, es consideren zones de risc baix i no cal sectoritzarlos, perquè la zona 

de vendes al no superar els 2500 m2, esta exempta de sectoritzarla. 

Els sectors anteriorment mencionats suposen sectors de risc especial. 

 

Al plànol de vies d‟evacuació s‟indiquen i es diferencien els sectors d‟incendi. 
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Per a calcular la carrega de foc, s‟aplicarà el exposat a l‟annex 4 del DB-SI 

 

qf,d = qf,k·m·δq1·δq2·δm·δc                                                                             (eq.13.1) 

 

On: 

 

qf,k :  Valor característic de la densitat de càrrega de foc, segons la taula B.5. 

m : Coeficient de combustió. 

δq1 : Coeficient del risc d‟iniciació segons la grandària del sector segons la taula 

B.2. 

δq2 : Coeficient de risc degut a l‟activitat segons la taula B.3. 

δm : Coeficient que te en compte les mesures actives voluntàries existents, 

segons la taula B.4 

δc : Coeficient de correcció segons les conseqüències de l‟incendi, segons la 

taula B5 i excepcions. 

 

Tenim per cada sector, segons l’eq. 13.1, el següent: 

 

Sector 
qf,d 

(MJ/m
2
) 

Nivell 

de 

risc 

Estructura 

portant 

Parets i 

sostres 
Portes 

Màxim 

recorregut 

d’evacuació 

Compleix 

Sector 1 952,65 Mig R120 EI120 2·EI2 30-C5 ≤ 25 m OK 

Sector 2 894,22 Baix R90 EI90 EI2 45-C5 ≤ 25 m OK 

Sector 3 762,12 Baix R90 EI90 EI2 45-C5 ≤ 25 m OK 

Taula 13.1. Densitat de carrega de foc. 

 

 

13.4.- Càlcul de l’ocupació 

 

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. 

- Les sortides d‟emergència podran comunicar amb un element comú 

d‟evacuació del edifici a traves d‟un distribuïdor sempre que aquest 

estigui ben dimensionat. 
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Per les característiques tan particulars de l‟activitat , com es la de supermercat 

d‟alimentació en la modalitat de règim mixta de productes polivalents, tal com 

indica el DB-SI-2010, a la secció 3 “Evacuación de ocupantes”, així doncs com 

es pot comprovar a la taula 13.2 “Densitats d’ocupació”, tindrem les següents 

ocupacions. 

 

 

 
Taula 13.2. Densitats d’ocupació. 

 

Primer es tindrà en compte l‟ocupació deguda a les persones que entren al local 

per comprar. 

 

Per a la superfície de la zona de vendes, 784,6 m2, es tindrà en compte un 75% 

de l‟ocupació, degut a que l‟altre 25% es mobiliari propi de l‟establiment a estudi. 

 

Zona Superfície (m2
) Ocupació (m2

/pers) Persones 

Zona de vendes 588,45 2 294,2  295 

Lavabos públics 27,2 3 9,06  9 

Zona Superfície (m2
) Ocupació (m2

/pers) Persones 

Taula 13.3. Ocupació a zones comuns. 
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A la zona de vendes a part de l‟ocupació calculada a la taula 11.3, s‟ha de tenir 

en compte que hi ha un total de 4 caixes. 

 

A continuació es tindrà en compte l‟ocupació a les zones privades del 

supermercat a on nomes poden entrar el personal autoritzat. 

 

Zona Superfície (m
2
) Ocupació (m

2
/pers) Persones 

Magatzem 136 40 3,4  4 

Oficina 10 10 1 

Sala màquines 24,2 15 1,61  2 

Vestuaris 32,8 3 10,93  11 

Rebotiga 75,85 40 1,89  2 

Taula 13.4. Ocupació a zones restringides. 

 

Per tant el valor d‟ocupació total assignat al local serà de: 

 

Ocupació total  295+9+4+4+1+2+11+2 = 328 persones 

 

Aquest valor es totalment lògic segons el càlcul, però donat el procés de 

l‟activitat i el producte a vendre, ni en el cas mes desfavorable s‟espera que en el 

moment més àlgid de la jornada existeixen tal quantitat de persones dintre del 

local, per comparativa amb altres locals de les mateixes característiques, tant de 

superfície com d‟activitat, l‟ocupació màxima no ha arribat a 110 persones en 

jornades d‟ofertes o inauguracions. 

 

Al ser un local comercial de publica concurrència que disposa de mes d‟una 

sortida d‟emergència, la longitud màxima dels diferents recorreguts d‟evacuació 

no superarà els 50 metres. 

 

No es necessari l‟ instal·lació de control de fums, ja que segons el DB-SI, a la 

secció SI-3, com que no es supera l‟ocupació de 1000 persones, no es 

necessària la seva instal·lació. 
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13.5.- Recorreguts d’evacuació 

 

Es decideix utilitzar quatre portes d‟emergència, situades a la cara Oest del local, 

una porta d‟emergència situada a la cara Nord del local, on també hi es l‟entrada 

principal a l‟establiment, tres portes d‟emergència situades a la cara Est del local, 

dos d‟elles estan situades al magatzem i la tercera fa de porta d‟entrada dels 

treballadors. Amb aquestes portes de sortida es donarà compliment a la 

normativa vigent en termes de sortides d‟emergència i vies d‟evacuació, ja que la 

longitud del recorregut des del qual parteixin almenys dos recorreguts alternatius 

cap a sengles sortides, no es superior a 25 metres; considerant-ne que dos 

recorreguts són alternatius des d'un punt donat, quan en aquest punt formen 

entre si un angle major de 45º i que la longitud del recorregut des de tot origen 

d'evacuació fins a alguna sortida serà menor que 50 metres. 

 

 

 

Recorregut 
Longitud 

(m) 
Compleix 

R1 19 ok 

R2 19 ok 

R3 12 ok 

R4 25 ok 

R5 17 ok 

R6 22 ok 

R7 18 ok 

R8 13 ok 

Taula 13.5. Longituds d’evacuació. 

 

Amb les vies d‟evacuació indicades es compleix la possibilitat de que una de les 

sortides en trobi bloquejada, tal com estableix el DB-SI, doncs si assignem un 

metre d‟amplada per cada 200 persones, serà suficient amb que es presenti una 

via de 1,26 metres d‟amplada i per tant qualsevol de les sortides esta preparada 

per admetre la densitat de persones descrita anteriorment, concentrades en 

nomes una sortida. 
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13.6.- Dimensionat dels medis d’evacuació 

 

Zona de vendes 

 

Per dimensionar les sortides d‟emergència es tindrà en compte que: 

 A ≥ P/200 ≥ 0.8 

 

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 son de 

quatre portes amb una amplada de 1,60 metres. En el cas mes desfavorable que 

l‟ocupació del supermercat sigui màxima, per tant unes 300 persones, es 

compleix amb el que indica el DB-SI. 

 

Les sortides d‟emergència serà de porta de doble fulla de 1,60 metres d‟amplada 

lliure amb obertura cap a l‟exterior mitjançant barrera antipànic. 

 

Al ser un local de publica concurrència major de 400 m2 i estar previst 

d‟utilització de carretons per al transport de productes i amb una bateria de 4 

caixes de cobrament, la distancia d‟aquestes i les prestatgeries serà de 4 metres. 

 

Utilitzant el plànol de 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. 

 

Zona magatzem. Sector 1 

 

Al ser un sector d‟us exclusiu per als treballadors de negoci, es disposa per 

aquest sector d‟una porta principal d‟entrada al magatzem. 

 

Una porta de 3 metres de carrega i descarrega que no es considerada 

d‟evacuació. 

 

I per últim dues portes d‟emergència de 1,6 metres en els punts mes llunyans 

dels magatzem suficientment adequada per les característiques físiques i 

d‟ocupació del sector S1. Amb una porta d‟emergència hagués sigut suficient, 

però es considera posar dues portes per mes seguretat. 
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Zona Sala de maquines. Sector 2 

 

L‟accés a la sala de maquines es realitzarà per un passadís al qual s‟accedeix 

per la porta d‟entrada dels treballadors. Els passadissos que connecten amb la 

sala de maquines i amb la sala de quadres elèctrics, son d‟amplada 1,40 metres i 

1,00 metres respectivament. La porta d‟entrada dels treballadors, fa de sortida 

d‟emergència en cas d‟incendi, aquesta porta es de 0,8 metres d‟amplada. 

Aquesta sortida dona directament a l‟exterior sense tenir cap edifici a la vora. 

 

Zona de càmeres frigorífiques. Sector 3 

 

Al ser un sector d‟us exclusiu per als treballadors de negoci, es disposa per 

aquest sector d‟una porta principal d‟entrada a la zona de càmeres, darrera dels 

mostradors de carn i peix, l‟amplada d‟aquesta porta es de 1,6 metres, per tal de 

portar la mercaderia de les càmeres a la resta de l‟establiment. 

 

Es situa una porta d‟emergència en el punt mes desfavorable, d‟1,60 metres 

d‟amplada. 

 

13.7.- Condicions d’evacuació 

 

S‟han disposat vuit sortides d‟emergència a l‟edifici dotades d‟una porta 

metàl·lica cadascuna, amb barres antipànic (veure plànol adjunt), havent-ne 

deixat en l‟extrem del local, a la bateria de caixes, un passadís de 1,80 metres 

dotat de dues portes giratòries, cadascuna de dimensions 0,90 metres en sentit 

de l‟evacuació i no presentant-se al local cap passadís de menys de 1,80 metres 

d‟amplada, ja que al ser un establiment al que esta previst l‟ús de carros i la seva 

area de vendes es superior a 400m2. 

 

L‟evacuació s‟efectuarà en qualsevol dels casos per l‟Avinguda de Can Fatjó, a 

traves de les portes previstes i segons el recorregut indicat al plànol, sent tant el 

passadís de la parcel·la com el vial de l‟avinguda de Can Fatjó espais exteriors 

segurs. 
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13.8.- Condicions de les instal·lacions contra incendis 

 

 13.8.1.- Sistema de detecció d‟incendis 

 

No es disposarà de sistema de detecció d‟incendi, tal i com indica el DB-SI, 

nomes es posarà sistema de detecció d‟incendi si la superfície construïda supera 

els 2000 m2 de superfícies, i no es el cas d‟estudi. 

 

13.8.2.- Alarma acústica 

 

Donat que la superfície del local esta compresa entre 1000 i 2000 m2, es 

suficient dotar al supermercat amb un dispositiu d‟alarma. S‟instal·larà un 

dispositiu dintre del local, a l‟oficina, tal i com indica el plànol de contra incendis. 

 

Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d‟una senyal d‟alarma acústica i 

lumínica als ocupants del local, activant-se des del polsadors col·locats en els 

conjunts juntament amb BIE i extintor.  

 

Un cop donada el 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‟un senyal lluminós 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. 

 

 13.8.3.- Sistema d‟extinció manual 

 

a) Extintors portàtils 

 

Es disposarà d‟extintors repartits per el quadres elèctrics (un a cada quadre), per 

la zona de vendes i el magatzem, segons es pot observar als plànols adjunts. Els 

extintors estaran sobre suports fixats a paramenta vertical, de tal forma que la 

part superior de l‟extintor quedi com a màxim a 1,70 metres del terra. Els 

extintors seran de 25 kg de carrega de pols polivalent (21A-113B). 

 

Aquest extintors han de seguir un procediment de manteniment i revisió, per una 

empresa homologada com mantenidora per la Delegació Provincial d‟Indústria. 
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b) BIE‟s 

 

Segons el DB-SI, com que la superfície construïda sobrepassa els 500 m2, es 

obligatori l‟ús de BIE‟s. Les BIE‟s es fixaran als paraments del local, quedant es 

seu centre a 1,50 metres 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 50 metres, i la distancia des de qualsevol punt del local protegit fins a la 

boca d‟incendi equipada més pròxima no haurà d‟excedir de 25 metres. 

 

Aquestes distàncies es mesuraran sobre recorreguts reals. Cadascuna de les 

BIE‟s estarà formada per un armari metàl·lic pintat de vermell amb marc cromat i 

front de vidre amb la inscripció “rompase en caso de incendio”, de 20 metres de 

manega, 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 BIE‟s 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. 

 

El tipus de BIE‟s, segons el DB-SI, son BIE‟s de 25mm, però en aquest cas 

s‟instal·laran BIE‟s de 45mm per més seguretat. S‟instal·laran un total de 4 BIE‟s, 

quedant així tots els sectors coberts de tot risc, les canonades per l‟aigua de les 

BIE‟s seran de 2 ½”. 

 

13.9.- Enllumenat d’emergència i senyalització 

 

Com senyalització de la via d‟evacuació del local s‟instal·laran 68 llums 

d‟enllumenat d‟emergència i senyalització, (Equip fluorescent IP225 de Legrand 

o similar), amb una autonomia d‟una hora, aquestes lluminàries estaran 

col·locades a la part superior de les portes de sortida a l‟exterior i repartides per 

el local segons indica el plànol; de tal manera que proporcionin en els eixos de 

les vies d‟evacuació una il·luminancia mínima d‟1 lux, mesurada a l‟eix dels 

passos principals. 
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Estància Nº lluminàries 

Entrada 

 Lavabos públics 

 Oficina 

 Magatzem 

 Zona comercial + Caixes 

 Sala maquines 

 Passadís 

 Vestuaris 

 Rebotiga 

 TOTAL 

 Taula 13.6. Número de il·luminaries d’emergència. 

 

L‟ uniformitat de la il·luminació proporcionada als diferents punts de cada zona 

serà tal que el quocient entre la il·luminancia màxima i la mínima sigui menor que 

40. 

 

Estaran previstos per entrar en funcionament automàticament al produir-se una 

fallada dels enllumenats generals o quan la tensió d‟aquests baixi a menys del 

70% del seu valor nominal. 

 

13.10.- Estabilitat de l’estructura 

 

L‟estructura del local 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 x 100 x 10. 

 

La coberta es de xapa grecada d‟acer de 0,6 mm en perfil comercial prelacat 

PVDF en dues cares, sobre corretges metàl·liques formades per IPE-140. 

 

El tancament exterior es de fàbrica, de maó ceràmic massís envà amb càmera 

interior de 5 cm. d‟espessor amb projectat de producte aïllant tèrmic i acústic, 

formant un mur total de 25 cm, amb terminació en plaquetes de maó vist en 

pilars i murets i en draps col·locarem plaques de lloseta tipus Venis o similar de 
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color blanc de 60x60., presentant bona resistència a l‟acció del vent i una bona 

atenuació dels sorolls. 

 

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 afecta 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. 

 

Es definirà mitjançant la normativa, la resistència al foc de l‟estructura, les parets, 

sostre i portes dels diferents sectors tenint en compte la classificació de sector 

especial (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, veure taula X d‟aquest annexa. 

 

13.11.- Senyalització 

 

Es senyalitzaran totes les sortides d‟us habitual o d‟emergència, com també la 

dels medis de protecció contra incendis de utilització manual, segons el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de 

señalizacion de seguridad y salud en el trabajo. 
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14.- Estudi de l’impacte ambiental 

 

14.1.- Repercussions sobre l’entorn i mesures correctores 

 

S‟entén per repercussió sobre l‟entorn, l‟acció que s‟exerceix sobre el medi i en 

particular als veïns immediats i propers, amb el normal desenvolupament de 

l‟activitat. 

 

14.2.- Estudi d’impacte ambiental 

 

Es descriu de forma genèrica, mitjançant un estudi d‟impacte ambiental, els 

efectes e impactes ambientals que pot produir l‟activitat per una nau industrial 

destinada a local comercial de pública concurrència. 

 

 

14.3.- Objectiu 

 

Els principals resultats que es desitgen obtenir amb la implantació de l‟estudi són 

els següents: 

 

 Millora de la gestió ambiental. 

 Reduir la quantitat de residus, impartint programes de informació al 

treballadors, sobre la generació i gestió de residus. 

 Fer us de materials reutilitzables. 

 Fomentar el tractament de residus com a subproducte. 

 Fer us del reciclatge de materials. 

 Traslladar els desfets no aprofitables al vertader autoritzat corresponent. 

 Tractar les aigües residuals en la mateixa activitat o bé pagar pel servei a 

la planta depuradora municipal corresponent. 

 

14.4.- Sostenibilitat ambiental 

 

Per una millor sostenibilitat del medi es pretén aconseguir millors nivells de 

reducció, reutilització, reciclatge i eliminació de residus. 

 

Es pot minimitzar la quantitat de residus generats, mitjançant canvis en els 

àmbits de compra, consum, reutilització i reciclatge, com també efectuant un 

seguiment dels seus processos mitjançant informes mensuals. 
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Les activitats de reciclatge donen lloc a una millor conservació dels recursos 

naturals, degut a la selecció i a l‟aprofitament dels diferents materials, que es 

realitzen abans del seu trasllat al vertader. 

 

El trasllat i eliminació responsable dels residus disminueix la contaminació que 

provoquen habitualment les pràctiques d‟abocament e incinerat il·legals a 

l‟atmosfera, a la terra i a l‟aigua. 

 

14.5.- Identificació d’impacte ambientals 

 

Per identificar els impactes es parteix del coneixement del projecte i de l‟estudi 

del medi. 

 

 
Taula 14.1. Identificació impactes ambientals. 

 

14.6.- Processos de millora continua 

 

Es pretén millorar la pròpia estructura del model de tractament proposat: 

 

o Realitzar progressos a nivell físic i ambiental, en relació amb la 

disposició i el disseny de la instal·lació de tractament de residus 

urbans, de terminals de treball (eficiència, ergonomia, salut i 

seguretat), l‟impost de reciclatge, la gestió de residus i el 

tractament d‟aigües residuals. 

 

o Aconseguir millores a nivell econòmic i en termes d‟eficiència, 

capacitat, qualitat dels productes obtingut, rendibilitat i salaris. 

 

o Perfeccionar l‟estructura organitzativa, en relació a la presa de 

dades, l‟elaboració del informes, la gestió, la supervisió, els tipus 
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de processos operatius i la consciència ambiental dels 

treballadors. 

 

14.7.- Mesures mediambientals 

 

A continuació enumerem les principals mesures mediambientals possibles 

adoptades: 

 

14.7.1.- Direcció 

 

1. L‟ecologia ha de formar part de la gestió. S‟ha de considerar sempre a l‟hora 

de prendre qualsevol decisió de l‟activitat. 

 

2. Formació ecològica del personal. És l‟obligació de la Dirección fer-se càrrec de 

la formació ecològica dels seus treballadors, com també assegurar-se de que 

aquesta informació es assimilada i posada en pràctica. 

 

3. Informació als clients sobre les innovacions ecològiques. La Direcció a de 

facilitar tota l‟ informació al seus clients sobre aquest àmbit. 

 

4. Implantació del Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001. Es recomana l‟ 

implantació d‟aquest sistema per una millor gestió mediambiental. 

 

14.7.2.- Energia 

 

 Utilització de lluminàries de baix consum. 

 

 Instal·lació d‟equips compensadors d‟energia reactiva. 

 

 Us de reguladors de temperatura a cada sala. 

 

 Es fa servir doble acristal·lament en portes i finestres exteriors, suposant 

un estalvi energètic en la climatització. 
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14.7.3.- Aigua 

 

 Control de la qualitat de l‟aigua. 

 

 S‟utilitzen sistemes de descàrrega en les cisternes de WC. 

 

14.7.4.- Compra de materials 

 

 Us materials reciclaves i/o retornables. 

 

 Us de paper ecològic. 

 

 Us d‟envasos especials pel magatzem de residus contaminants. 

 

 Elecció de proveïdors amb criteris ecològics. 

 

14.7.5.- Equipaments 

 

 Compra d‟equipaments amb criteris ecològics. 

 

 Gestió de les aigües residuals. 

 

14.7.6.- Exteriors 

 

 Reducció de zones asfaltades. 

 

 Integració a l‟hàbitat natural de la zona. 

 

 Recollida dels petits residus generats pels clients per mantenir la neteja 

del recinte. 

 

14.7.7.- Residus 

 

 Preferència de productes amb poc embalatge. 

 

 Recollida selectiva de l‟oli. 

 

 Gestió adequada dels residus perillosos a través dels gestors autoritzats. 
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 Recollida selectiva de paper i el cartró. 

 

 Recollida selectiva de piles. 

 

 Recollida selectiva de bateries 

 

 Recollida dels materials fèrrics. 

 

 Recollida dels materials plàstics. 

 

 Recollida selectiva de residus orgànics. 

 

 

 

. 
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15.- Pressupost 

 

15.1.- Medicions 

 

Instal·lació contra incendis 

Subministra, muntatge i connexió  

Extintor mòbil de CO2 de 6 kg 400 € 

Il·luminaries emergència 5000 € 

Instal·lació BIE‟s 1000 € 

Senyalització 300 € 

Total  6700 € 

Taula 15.1. Medicions contra incendis 

 

Instal·lació climatització 

Subministra, muntatge i connexió 

Conductes impulsió 1500€ 

Conductes Retorn 900€ 

Boques impulsió  1000€ 

Boques retorn 1000€ 

Maquines necessàries 40000€ 

Instal·lació de tots els elements 20000€ 

Total  64400€ 

Taula 15.2. Medicions climatització 

 

 

Escomesa 

Subministra, muntatge i connexió de la caixa general de protecció i mesura per la 

companyia. 

Incloent-hi tot l‟aparellatge necessari i el cablejat. 

Caixa general de protecció i mesura 3000 € 

Cablejat en Baixa Tensió des de E.T. 4000 € 

Total Escomesa 7000 € 

Taula 15.3. Medicions instal·lació elèctrica 
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Quadres elèctrics 

Subministra, muntatge i connexió de la caixa general de protecció i mesura per la 

companyia. 

Incloent-hi tot l‟aparellatge necessari i el cablejat. 

Quadre general de distribució de baixa tensió 12000 € 

Quadre general de distribució d‟emergència 6000 € 

Subquadre 1 3000 € 

Subquadre 2 3000 € 

Subquadre 3 3000 € 

Subquadre 4 3000 € 

Subquadre 5 3000€ 

Total quadres elèctrics  33000 € 

Taula 15.4. Medicions instal·lació elèctrica 

 

 

Grup electrogen 

Subministra, muntatge i connexió de la caixa general de protecció i mesura per la 

companyia. 

Incloent-hi tot l‟aparellatge necessari i el cablejat. 

Grup electrogen Electramolins  30000 € 

Quadre automàtic AUT-MP10DR 3000 € 

Quadre commutació 4000 € 

Instal·lació de ventiladors 3000 € 

Total Grup electrogen  40000 € 

Taula 15.5. Medicions instal·lació elèctrica 

 

 

Bateria condensadors 

Subministra, muntatge i connexió de la caixa general de protecció i mesura per la 

companyia. 

Incloent-hi tot l‟aparellatge necessari i el cablejat. 

Conjunt de condensadors 20000 € 

Regulador automàtic Masig 4000 € 

Quadres condensadors 3000 € 

Total bateria condensadors  27000 € 

Taula 15.6 Medicions instal·lació elèctrica 
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Instal·lació elèctrica 

Subministra, muntatge i connexió de la caixa general de protecció i mesura per la 

companyia. 

Incloent-hi tot l‟aparellatge necessari i el cablejat. 

Metres necessaris de tubs corrugats de polietilè reticulat 800 € 

Metres necessaris safates rejiband  5000 € 

Metres necessaris safates unex 5000€ 

Cablejat 30000 € 

Il·luminació 60000 € 

Il·luminació emergència 10000 € 

Preses de corrent 4000 € 

Aparellatge elèctric (caixes derivació, prenses, etc.) 3000 € 

Programacions i posades en marxa 3500 € 

Instal·lació de tots els elements (ma d’obra) 60000 € 

Total instal·lació elèctrica 181300 € 

Taula 15.7. Medicions instal·lació elèctrica 

 

15.2.- Resum pressupost 

 

Capítol Resum Import 

1 Electricitat 288.300 € 

2 Contra incendis 6700 € 

3 Climatització 64.400 € 

 

Total instal·lació 359400 € 

 Enginyeria 8000 € 

PEM  367400 € 

 Benefici industrial 13% 47762 € 

 Despeses generals 6% 22044 € 

PEC  437206 € 

 16% IVA 69952,96 € 

 

TOTAL PROJECTE 507158,96 € 

 

Taula 15.8. Resum pressupost. 
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