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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

Amb aquest projecte es pretén dimensionar la 
nova instal· lació elèctrica d’una fusteria i ana-
litzar i proposar millores tècniques al sistema 
d’enllumenat en cas que sigui ineficient. Es 
tracta que les millores aportades siguin adequa-
des a les normes, l’activitat i la dimensió del 
negoci. 
A l’àmbit elèctric s’ha analitzat el tipus d’ins-
tal· lació, a projectar en funció de la demanda 
de les màquines. S’ha optat per un esquema de 
distribució TN-C. L’embrancament de la nau, 
serà aeri, però la situació de l’armari de comp-
tadors es situarà a la façana, de manera que si-
gui accessible des del carrer. A l’interior de la 
nau, just per darrere de l’armari de comptadors, 
en un armari normalitzar s’hi ubicarà el quadre 
de maniobra, i des d’aquest punt es ramificarà 
tota la instal· lació interior que discorrerà pel 
sostre de l’edifici mitjançant safates porta ca-
bles i tubs rígids als baixants. S’ha dissenyat 
una instal· lació interior tenint present la segu-
retat i la independència de cada una de les mà-
quines. En cas de fallada elèctrica d’una 
d’elles, les altres no es veurien afectades. La 

secció dels cables, s’ha calculat tenint en 
compte els criteris de màxima intensitat admis-
sible, màxima caiguda de tensió i intensitat de 
curtcircuit. Els elements de tall, del corrent 
elèctric es corresponen a cadascuna de les línies 
interiors. L’elecció dels cables, conductors 
multipolars respon al criteri de independència 
entre els circuits, protecció mecànica i fàcil ins-
pecció visual.  
Pel que fa a la instal· lació de l’enllumenat, s’ha 
analitzat la instal· lació actual, i s’ha comprovat 
el correcte o incorrecte compliment amb la 
norma. Tenint en compte les necessitats lumí-
niques de cada sala en funció de l’activitat que 
s’hi realitza, les dimensions i geometria dels es-
pais, la ubicació dels punts de llum, els tipus de 
lluminàries, etc..., s’ha determinat quela ins-
tal· lació compleix en tots els casos tret de la 
sala on s’ubica el despatx. La proposta de mi-
llora de la sala en qüestió ha estat un canvi en 
el tipus de lluminàries per tal d’aconseguir un 
grau d’il· luminació i una eficiència energètica 
òptims. 

 
 
 
 
 
Paraules clau (màxim 10):  

Intensitat Tensió Potència Conductor 

Lluminària Eficiència Protecció Flux 
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Memòria 
 

1.1 Introducció: Objectius i justificació del PFC 
 

Objecte del projecte 
 

L’objecte d’aquest projecte és descriure les condicions tècniques i d’execució de les actuacions a realitzar 
instal· lacions d’electricitat, enllumenat, calefacció, extracció de partícules i pneumàtica del taller de fusteria Joan Surribas 
per adaptar-lo a la normativa vigent, optimitzar els processos productius, minimitzar costos i incrementar l'eficiència 
mediambiental. 

El taller està situat al carrer Onze de setembre, 14 de la població de Begues. Construït a l'any 1976, constava 
inicialment d'un local de 216,4 metres quadrats útils amb una alçada de 4,3 metres. Més endavant es va construir sobre 
de la coberta una vivenda i posteriorment es va realitzar una petita ampliació a la façana sud a l'any 1987. La nau inicial 
es va construir amb parets de cambra de gero i totxana arrebossades per ambdues cares i pintades. Les finestres son 
prefabricats de formigó de 160 centímetres d’alçada per 100 centímetres d’amplada, col· locades en grups de 2 o 3,  amb 
12 cel· les amb vidre llistral quadrat transparent. El paviments és de formigó lliscat. La nau té de 2 accessos, el principal 
que fa a la vegada les funcions de pas peatonal i moll de càrrega, ubicat al xamfrà que forma l'edifici a les cantonades 
dels carrers Onze de Setembre amb Rafael de Casanovas, i l'accés des del pati de la finca mitjançant una porta de fusta a 
la façana est. 

L'objecte principal del taller és l'elaboració, en fusta i els seus derivats, de tot tipus de productes prèvia comanda. 
Els clients principals són constructors, arquitectes, decoradors i clientela fixa de tota la vida. 

El taller està equipat amb la següent maquinaria fixa: dues escairadores, una serra cinta, una serra de cadena, una 
obradora, una regruixadora, una tupí, una encoladora de cantells, una fregadora de cinta, una calibradora, un trepant de 
frontisses de cassoleta, un banc hidràulic i una encoladora de cantells, una esmoladora i una premsa de tres plats d'actuació 
mecànica. I la següent maquinaria mòbil: tres ingletadores i un trepant vertical. Serà la part principal del projecte re 
calcular i redistribuir l'esquema elèctric de tota la nau per assegurar el correcte funcionament de tota la maquinaria. La 
base de càlcul per als càlculs serà la plena ocupació al taller de 5 operaris treballant simultàniament. 

La il· luminació del taller està formada punts de llums fluorescents de 2 tubs de 120 cm. amb protecció, penjats del 
sostre. Els interruptors es troben tots centralitzats al costat de la porta d'accés secundaria. Serà objecte d'aquest projecte 
l’anàlisi de l'enllumenat i en cas que fos necessari la millora d'aquest. 

El sistema de extracció de partícules està format per una bomba de succió i un sistema de canalitzacions 
metàl· liques que connecten la maquinaria amb un silo situat a la façana sud.  

Pel que fa al sistema de calefacció, no es contemplarà en el projecte la climatització del taller per tal d'aconseguir 
una temperatura de confort, degut a que el sistema d'aspiració de partícules, envia a l'exterior l'aire caldejat de l'interior 
de la nau. Tractar de climatitzar la nau seria econòmicament inviable i ecològicament ineficient. Per aquest motiu 
s'estudiarà la possibilitat de d’aprofitar les canalitzacions que discorren pel sostre de la nau i que distribueixen l’aigua del 
circuit de calefacció de la vivenda del pis superior. Aquesta aigua es escalfada per una caldera, a la qual s’hi cremen les 
restes que s’originen de l’activitat de la fusteria: retalls de fusta, aglomerats, rexapats, etc... que per comptes de ser abocats 
al contenidor, són reaprofitats a l’hivern, en substitució de combustibles com el gas, gasoil o l’electricitat. 

Descripció general de la nau, superfícies i volums 
 

Descripció Superfície útil m2 Volum m3 

Taller 209,6 m2 901.28 m3 

Lavabo 2,6 m2 5.72m3 

Vestuari 3,7 m2 8,14 m3 

Magatzem 1 (altell) 6,5 m2 13,65 m3 
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Magatzem 2 11,25 m2  22,5 m3 

Escala 2,66 m2 6,40 m3 

Despatx 10,85 m2 23,32 m3 

Silo viruta 5,91 m2 11,82 m3 

Filtres silo 5,91 m2 5,92 m3 

Sala compressor 5,91 m2 8,16 m3 

Sala caldera 8 m2 19,2 m3 

Total 272,89 m2 119,11 m3 

 
1.2 Instal·lació elèctrica 

 
 1.2.1 Dades de partida 

 
Obra de reforma de la instal· lació elèctrica d’un taller de fusteria a la població de Begues. La reforma consistirà 

en la substitució del cablejat antic per un de nou, calculant la secció especifica i adequant-la en cada cas concret.  

 1.2.2 Objectius a complir 
 

El subministrament elèctric en baixa tensió per a la instal· lació projectada, pretén preservar la seguretat de les 
persones i béns, assegurar el normal funcionament de la instal· lació, prevenir les pertorbacions en altres instal· lacions i 
serveis, i contribuir a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència econòmica de la instal· lació. 

 1.2.3 Prestacions 
 

El subministrament elèctric en baixa tensió donarà servei als diferents receptors d’enllumenat i força, incloent : 
Il· luminació interior, endolls, així com unitats de Climatització i Ventilació, i altres receptors indicats en els plànols i en 
el esquema unifilar. 

En funció del nombre de circuits i de la potència instal· lada, la instal· lació s’ha projectat amb una potència Màxima 
Admissible de 79,36 kW, connectada a 400 / 230V. Es contractarà en lloguer o s’adquirirà un maxímetre de compra. La 
potencia contractada es calcularà en funció de la utilització dels equips. 

 1.2.4 Bases de càlcul 
 

Segons l’establert en les següents normes i reglaments : 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic per a baixa tensió 
(R.E.B.T.) Actualitzat segons Reial Decret 560/2010 de 7 de maig. 

- Guia Vademècum per instal· lacions d’enllaç en baixa tensió. 

- CTE (Codi tècnic de l’edificació), Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

- Normes particulars de l’Ajuntament de Begues 

 1.2.5 Classificació de la instal·lació 
 

 La nau està destinada a la fabricació tot tipus de productes, usant com a matèria primera la fusta i els seus derivats. 
Per tant la classificació de l’emplaçament correspon al tipus “Classe II” segons recull a ITC-BT-29 del REBT. 
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 1.2.6 Descripció i característiques  
 

El projecte comprendrà la remodelació total de la instal·lació des de l’escomesa o embrancament. 

La instal·lació es correspondrà mb un esquema de distribució TN-C, d’alimentació trifàsica amb tensió nominal 
400V entre fases i 230V entre fase i neutre, amb una freqüència de 50 Hz. 

L’esquema de distribució TN té un punt de l’alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat 
directament a terra. Les masses de la instal·lació receptora estan connectades a terra mitjançant conductors de protecció. 
L’esquema de distribució TN-C té la característica diferencial en el fet que les funcions de neutre i protecció estan 
combinades en un sol conductor a tot l’esquema. 

 
Fig. 1.2.6.1 Esquema de distribució TN-C (ITC – BT – 08 REBT) 

 

 

Fig. 1.2.6.2 Esquema caigudes de tensió màximes admissibles. 

 

1.2.6.1 Embrancament o escomesa. 
 

És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la Caixa General de Protecció o unitat funcional 
equivalent (en endavant CGP). Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11. 

S’aprofitarà el punt de connexió actual, si bé es redimensionarà la secció de l’escomesa en cas que no sigui 
l’adequada. Fecsa Endesa hi tindrà accés lliure permanent. La longitud de l’embrancament serà la més curta possible. Es 
disposarà un sol embrancament per la nau. No es contemplaran embrancaments independents per a “Subministraments 
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complementaris” establerts en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, o per a subministraments amb 
característiques especials (potències elevades, entre unes altres) que no es consideren procedents en aquest cas. 

Atenent al seu traçat, al sistema d'instal· lació i a les característiques de la xarxa, els embrancaments podran ser: 

Aèria, posada sobre façana. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 KV, i la seva instal· lació es farà 
preferentment sota conductes tancats o canals protectores. Per els encreuaments de vies públiques i espais sense edificar, 
els cables podran instal· lar-se amarrats directament en ambdós extrems. L'altura mínima sobre carrers i carreteres en cap 
cas serà inferior a 6 m. 

Aèria, tensada sobre pal. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 KV, i podran instal· lar-se suspesos d'un 
cable fiador o mitjançant la utilització d'un conductor neutre fiador. Quan els cables creuin sobre vies públiques o zones 
de possible circulació rodada, l'altura mínima sobre carrers i carreteres no serà en cap cas inferior a 6 m. 

Subterrània. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 KV, i podran instal· lar-se directament enterrats, 
enterrats sota tub o en galeries, o canals revisables. 

Aèria-subterrània. Complirà les condicions indicades en els apartats anteriors. En el pas d'escomesa subterrània a 
aèria o viceversa, el cable anirà protegit des de la profunditat establerta fins a una altura mínima de 2,5 m per sobre del 
nivell del sòl, mitjançant conducte rígid de les següents característiques: 

- Resistència a l'impacte: Fort (6 julis). 

- Temperatura mínima d'instal· lació i servei: - 5 ºC 

- Temperatura màxima d'instal· lació i servei: + 60 ºC 

- Propietats elèctriques: Continuïtat elèctrica/aïllant. 

- Resistència a la penetració d'objectes sòlids: D > 1 mm. 

- Resistència a la corrosió (conductes metàl· lics): Protecció interior mitjana, exterior alta. 

- Resistència a la propagació de la flama: No propagador. 

Finalment, cal assenyalar que l'escomesa forma part de la instal· lació de la xarxa de distribució responsabilitat de 
l'Empresa Subministradora, per tant el seu disseny ha de basar-se en les normes particulars d'aquesta. Actualment la xarxa 
de distribució  que dona servei a la fusteria és aèria . El punt d’accés a la nau es a través de la cantonada de la façana 
nord-est. Un cop dins discorre per l’interior d’un tub de PVC grapat a la paret, que la protegeix fins arribar al CGP. Es 
contactarà amb l’empresa subministradora Fecsa Endesa per tal de modificar el traçat actual. L’objectiu és eliminar el 
cable que discorre per l’interior. Aquesta modificació es complementarà amb la reubicació de la CGP que es comentarà 
al punt 1.2.6.2.1.  
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. Fig. 1.2.6.1.1 Esquema escomesa elèctrica aèria 
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Fig. 1.2.6.1.2 Detall de connexió de servei a subministrament individual en façana. 
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1.2.6.2 Instal·lacions d’enllaç 
 

Es denominen instal· lacions d’enllaç, aquelles que uneixen la caixa general de protecció o caixes generals de 
protecció, incloses aquestes, amb les instal· lacions interiors o receptores de l’usuari.  

Començaran, per tant, al final de l’embrancament i acabaran als dispositius de comandament i protecció. Aquestes 
instal· lacions, exceptuant els dispositius generals de comandament i protecció, s’instal· laran i passaran sempre per llocs 
d’ús comú, seran propietat de l’usuari, que es responsabilitzarà de la seva conservació i manteniment.  

Parts que constitueixen la instal· lació d’enllaç: 

- Caixa General de Protecció (CGP) 

- Línia General d’Alimentació (LGA) 

- Elements per a la Ubicació de Comptadors (CC) 

- Derivació individual (DI) 

- Caixa per a Interruptor de Control de Potència (ICP) 

- Dispositius Generals de comandament i Protecció (DGCP) 

L’interruptor de control de potència (ICP) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada per 
el consumidor no excedeixi de la contractada. 

 

Fig. 1.2.6.2.1 Esquema instal· lació d’enllaç per un sol usuari. 
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1.2.6.2.1 Caixa General de Protecció CGP 
 

És la caixa que allotja els elements de protecció de les línies generals d'alimentació. S'instal· laran preferentment 
sobre les façanes exteriors dels edificis, en llocs de lliure i permanent accés. La seva situació es fixarà de comú acord 
entre la propietat i l'empresa subministradora. 

En el cas d'edificis que alberguin en el seu interior un centre de transformació per a distribució en baixa tensió, els 
fusibles del quadre de baixa tensió d'aquest centre podran utilitzar-se com protecció de la línia general d'alimentació, 
ocupant la funció de caixa general de protecció. 

Quan l'escomesa sigui aèria podran instal· lar-se en muntatge superficial a una altura sobre el sòl compresa entre 3 
m i 4 m. Quan l'escomesa sigui subterrània s'instal· larà sempre en un nínxol en paret, que es tancarà amb una porta 
preferentment metàl· lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d'acord amb les 
característiques de l'entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposant d'un pany o cadenat normalitzat per l'empresa 
subministradora. La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 30 cm del sòl. 

Quan la façana no toca amb la via pública, la caixa general de protecció es situarà en el límit entre les propietats 
públiques i privades. No s'allotjaran més de dues caixes generals de protecció en l'interior del mateix nínxol, disposant-
se una caixa per cada línia general d'alimentació. 

La part inferior de les CGP haurà d’estar a una altura de 0,90 m sobre el nivell del terra. 

El usuaris o l’instal· lador electricista autoritzat només tindran accés i podran actuar sobre les connexions de la 
línia general d’alimentació, prèvia comunicació a FECSA-ENDESA 

En el cas concret de lla fusteria, la CGP està ubicada a l’interior de la nau. Per evitar els problemes d’accessibilitat 
que existeixen actualment, es desplaçarà la CGP a l’altra banda de la paret, de manera que sigui accessible des de l’exterior 
de l’edificació. L’obra es realitzarà segons figura 1.2.6.2.1.1 i reunirà les següents especificacions: 

Les dimensions de les portes s'ajustaran en tot moment a les dimensions dels nínxols establerts. 

El marc estarà encastat mitjançant agafaments adequats subjectes a l'obra civil. 

El grau de protecció contra els impactes mecànics serà IK 10 d'acord al que s'indica a la Norma UNE-EN 50102. 

Les portes disposaran en la seva part frontal de: 

- Ventilació mitjançant un sistema que impedeixi la penetració de l'aigua de pluja  

- Símbol de risc elèctric gravat o metàl· lic no extraible 

En la part exterior de la porta estaran gravades les marques o símbols corresponents que identifiquin el fabricant. 

La porta serà preferentment de xapa metàl· lica de 1,5 mm d'espessor com a mínim, amb reforç interior i dispositiu 
antitanc ament, aquest una vegada fixat haurà de permetre un angle d'obertura >= 150º , estarà tractada mitjançant 
galvanització contra la corrosió i l'oxidació. La superfície de la porta haurà de possibilitar – mitjançant imprimació o un 
altre sistema equivalent – el que es pugui procedir a la seva posterior pintada segons les necessitats de l'entorn. 

La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 0,30 m del terra. 

El sistema de tancament de les portes s'efectuarà mitjançant pany JIS, referència CFE de triple acció amb vareta 
d'acer degudament protegida contra la corrosió i maneta escamotejable. 

Les frontisses no seran accessibles des de l'exterior. En portes l’altura de les quals sigui superior a 1,5 m es 
col· locaran un mínim de tres frontisses. 

Amb l'objectiu de reduir l’impacta visual les portes i marcs hauran de permetre els següents acabaments: 

- mitjançant pintura 

- mitjançant llosetes 
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- mitjançant ceràmica 

- etc. 

L'elecció d'aquest acabament es farà en funció de la seva millor integració en l'entorn. 

Regleta de verificació 

Complirà les funcions següents: 

- Realitzar preses adequades pels aparells de comprovació, verificar el muntatge de l’energia consumida i 
altres paràmetres (corrent, tensió, etc.). 

- Obrir els circuits de tensió i sense perill (muntar, desmuntar, etc.) els comptadors i els altres elements de 
control de l’equip de mesura. amb la finalitat de  curtcircuitar els circuits de corrent per poder intervenir  

La regleta de verificació, que forma part de la unitat funcional de comprovació, s’allotjarà en un mòdul de doble 
aïllament, amb tapa transparent i precintable, integrat en el conjunt de Protecció i Mesura TMF10 corresponent. 

La formació de la regleta serà la següent: 

 

Fig. 1.2.6.2.1.1. Formació de la regleta 

 

Els borns seran seccionables, amb capacitat per a la connexió de conductors de Cu fins a 10 mm i fixats de tal 
manera que s’impedeixi el gir o desplaçament durant la intervenció de les esmentades regletes. 

Quan les regletes disposin de ponts pel curtcircuit dels circuits secundaris de corrent, 2 estaran dissenyades de 
forma que s’impedeixi la connexió del pont als borns de la regleta costat comptador. 

El pas dels borns serà de 10 mm com a mínim. 

La tensió nominal d’aïllament serà de ≥ 2kV. 

La regleta anirà acompanyada del seu esquema de composició i instruccions d’ús, indicant clarament els borns de 
tensió, entrades i sortides d’intensitat i retolació de fases segons la figura 1.2.6.2.1.1 

Els conductors estaran d’acord amb els següents requeriments: 

La unió dels secundaris dels transformadors de corrent amb els comptadors es realitzarà mitjançant conductors de 
coure unipolars i semi flexibles (classe 5), amb una coberta de material termostable o termoplàstic, no propagador de la 
flama ni d’incendi, de baixa emissió  de fums i lliure d’halògens. 

La connexió es farà utilitzant terminals preaïllats, seran de punta deformable cilíndrica els destinats tant a la 
connexió de la caixa de borns del comptador com a la regleta de verificació. 

Tensió d’aïllament dels conductors 450/750 V. 
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El color dels cables serà: 

- Negre  Fase R 

- Marró  Fase S 

- Gris   Fase T 

- Blau Clar  Neutre 

- Groc – Verd  Terra 

- Vermell  Circuits auxiliars 

Els extrems a embornar dels conductors d’unió entre elements de mesura, seran identificats de forma indeleble 
amb la nomenclatura i codificació següents: 

- Entrada de corrent   R, S, T 

- Sortida de corrent  RR, SS, TT 

- Tensions     1, 2, 3, N 

La secció dels conductors dels circuits de corrent serà de 4 mm2 

La secció  dels conductors dels circuits de tensió serà d’ 1,5 mm2 

La secció dels circuits auxiliars serà d’ 1,5 mm2 

Materials acceptats 

- Descripció del material: Regleta de verificació 

- Especificació tècnica: 6701095 

- Materials acceptats:  ENTRELEC (010953720) 

UNIBLOC (END 10E-6I-4T)  

WEIDMÜLLER (W/ED/RV10E6I4T)  

CONTA-CLIP (RCC 10 T) 
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Fig. 1.2.6.2.1.1 Detalls constructius CPM (Conjunts de protecció i mesura) en façana 
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1.2.6.2.2 Línia General d’Alimentació (LGA) 
 

És aquella que enllaça la Caixa General de Protecció amb la centralització de comptadors. Està regulada per la 
ITC – BT – 14. 

D’una mateixa LGA poden fer-se derivacions per diferents centralitzacions de comptadors. 

Les LGA estaran constituïdes per: 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs encastats. 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs enterrats. 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs en muntatge superficial. 

- Conductors aïllats en l'interior de canals protectores que la seva tapa només es pugui obrir amb l'ajuda 
d'un útil. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que haurien de complir la norma UNE-EN 60.439 -2 

- Conductors aïllats en l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 
efecte. 

En tots els casos anteriors, els tubs i canals, així com la seva instal· lació compliran amb el que indica la ITC – BT 
– 21. Les canalitzacions inclouran el conductor de protecció. 

El traçat de la instal· lació serà el més curt i recte possible, i sempre per zones comuns. 

Característiques dels materials: 

 

Cables 

Els conductors a utilitzar, tres de fase i un de neutre, seran de coure, unipolars i aïllats, essent la seva tensió 
assignada 0,6/1 kV.  

L’aïllament dels cables serà polietilè reticulat o etilè propilè, amb coberta de poliolefina.  

Els cables seran no propagadors de l’incendiï i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb 
característiques equivalents a les de la Norma UNE-21123 part 4 o 5 compleixen amb aquesta prescripció.  

En cas d’utilitzar canalitzacions elèctriques prefabricades, les seves característiques seran equivalents a les dels 
cables classificats com a no propagadors de la flama.  

 

Tubs protectors 

Els tubs protectors i els seus accessoris seran aïllants. Els tubs es classifiquen tal com es disposa en les Normes 
següents:  

- UNE-EN 61386-1: Sistemes de tubs rígids conducció cables. Requisits generals  

- UNE-EN 61386 -21: Sistemes de tubs rígids  

- UNE-EN 61386-22: Sistemes de tubs corbables  

- UNE-EN 61386-23: Sistemes de tubs flexibles  

- UNE-EN 61386-24: Sistemes de tubs soterrats  
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Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no hauran de ser inferiors als declarats 
per al sistema de tubs.  

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, aspreses o fissures susceptibles de fer 
malbé els conductors o cables.  

Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats a les instal·lacions elèctriques són les que es 
prescriuen en la Norma UNE-EN 60423. Per als tubs enterrats, les dimensions es corresponen amb les indicades en la 
Norma UNE-EN 61386-24. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les establertes en la Norma corresponent de les 
esmentades anteriorment.  

Pel que fa a la resistència als efectes del foc, seran considerats com a no propagadors de la flama.  

Les característiques mínimes dels tubs, en funció del tipus d’instal·lació seran:  

Tubs en canalitzacions superficials 

 

 

Tubs en canalitzacions enterrades 
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Seccions dels tubs en funció de  la secció dels cables 

 

 

Segons el descrit anteriorment, la instal· lació de la LGA es realitzarà d’acord amb les següents especificacions. 
S’utilitzarà un conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV. La LGA té un recorregut curt, d’un metre en el mateix 
habitacle de la CGP. Els conductors de la LGA discorreran per l’interior d’un tub de protecció de secció 140 mm2 grapat 
a la paret interior de la CGP. Els conductors seran 4 cables unipolars tipus XLPE3 de secció 95 mm2. 

 

1.2.6.2.3 Comptadors 
 

Els comptadors s’ajustaran a les disposicions de l’ ITC-BT-16. 

Els comptadors o equips de mesura i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica, podran estar situats 
en: mòduls (caixes amb tapes precintables), panells o armaris. 

Tots ells constituiran conjunts que haurien de complir la norma UNE-EN 60.439. El grau de protecció mínim que 
han de complir aquests conjunts, d'acord amb la norma UNE 20.324 i UNE-EN 50.102, respectivament: 

per a instal· lacions de tipus interior: IP40; IK 09 

per a instal· lacions de tipus exterior: IP43; IK 09. 

Haurien de permetre de forma directa la lectura dels comptadors i interruptors horaris, així com la de la resta de 
dispositius de mesura, quan així calgui. Les parts transparents que permeten la lectura directa, haurien de ser resistents 
als llamps ultraviolats. 

Quan s'utilitzin mòduls o armaris, aquests haurien de disposar de ventilació interna per a evitar condensacions 
sense que disminueixi el seu grau de protecció. 

Les dimensions dels mòduls, panells i armaris, seran les adequades per al tipus i nombre de comptadors així com 
de la resta de dispositius necessaris per a la facturació de l'energia, segons el tipus de subministrament que hagin de dur. 

Cada derivació individual ha de dur associat a l'origen la seva pròpia protecció composta per fusibles de seguretat, 
amb independència de les proteccions corresponents a la instal· lació interior de cada subministrament. Aquests fusibles 
s'instal· laran abans del comptador i es col· locaran en cadascun dels fils de fase o polars que van al mateix, tindran 
l'adequada capacitat de tall en funció de la màxima intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en aquest punt i estaran 
precintats per l'empresa distribuïdora. Els cables seran d'una tensió assignada de 450/750 V i els conductors de coure. 

Segons la quantitat de comptadors es decidirà la seva col· locació. Els comptadors es poden col· locar de forma 
individual, o en agrupacions. Si són agrupacions poden col· locar-se en local o en armari. 
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- En local: El local estarà destinat única i exclusivament a acollir els comptadors i en el cas que necessari, 
un equip de comunicació i adquisició de dades de la companyia elèctrica.  El local haurà de complir les 
disposicions de la ITC BT 16 del REBT i les condicions de protecció contra incendis NBE CPI 96. 

- En armari: Només es podran col· locar comptadors en armari en el cas que la concentració de comptadors 
no sigui superior a 16 unitats. Les condicions que haurà de complir la col· locació en armari seran les 
mateixes que les descrites a l’apartat de col· locació en local. 

- Individual: Aquesta disposició es la que es realitzarà en el projecte que ens ocupa. La col· locació´ de 
comptadors de forma individual queda restringida als casos en els que s’alimenti com a màxim a 2 usuaris 
des del mateix lloc. Els comptadors es col· locaran dins de la CGP. La CGP tal com indica la ITC MIE BT 
13 haurà de situar-se preferentment a la façana exterior de l’edifici, a un lloc de lliure accés com ja s’ha 
comentat e apartats anteriors. En els cas de col· locacions individuals, la CGP haurà de permetre la fàcil 
lectura dels equips de mesura mitjançant una tapa de material transparent, haurà de permetre l’accés 
permanent als fusibles generals de protecció i haurà d’oferir les garanties de seguretat i manteniment. 

 

 

Exemple de CGP amb dispositiu de protecció i mesura segons ITC MIE BT 13. 
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Conjunt de Protecció i Mesura CPM fins a 630 A. 

 

1.2.6.2.2 Derivacions individuals 
 

És la part de la instal· lació que, partint de la caixa de protecció i mesura, subministra energia elèctrica a una 
instal· lació d'usuari. Comprèn els fusibles de seguretat i els dispositius generals de comandament i protecció. Està 
regulada per la ITC-BT-15 del REBT. 

Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs encastats. 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs enterrats. 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs en muntatge superficial. 

- Conductors aïllats en l'interior de canals protectores que la seva tapa només es pugui obrir amb l'ajuda 
d'un útil. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que haurien de complir la norma UNE-EN 60.439 -2 . 

- Conductors aïllats en l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 
efecte. 

Quan les derivacions individuals passin verticalment, aniran a dins de tubs i allotjades a l’interior d’una canaleta 
d’obra de fàbrica preparada exclusivament per a aquest fi. 

S’evitaran les corbes i els canvis bruscos de direcció. Aquesta canaleta serà registrable i precintable. 

Els tubs tindran una secció nominal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal· lats en un 
100%. 

En el cas que ens ocupa, es necessitarà un únic tub de diàmetre mínim 140 mm2 entre la CGPM i els DGCP. Es 
deixarà en previsió d’un segon tub. Els tubs compliran lo establert en la ITC BT 21. 

Els cables usats en la derivació individual seran els ES07Z1 –K (AS), conductors de coure unipolars amb un nivell 
d’aïllament de 450/750V i de secció mínima 70 mm2 per als cables polars, neutre i protecció, tal com indica la taula de 
guia de la ITC BT 15. Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables 
amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 o a la norma UNE 211002 compleixen amb 
aquesta prescripció. La secció del cable de comandament serà de 1.5 mm2 i de color vermell. 
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Taula de la Guia de BT 15. Elecció de conductors segons canalitzacions. 

 

La caiguda de tensió màxima serà de 1,5 % entre l’escomesa i la DI, atès que la LGA és inexistent, al compartir 
ubicació els aparells de protecció i els de mesura. 

La secció dels tubs de la DI, s’obtenen de la taula següent. Segons la elecció dels conductors, i seguint, les 
disposicions de la ITC BT 15. 
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Taula de la Guia de BT 15. Elecció de les canals segons la secció dels conductors. 

 

 

Taula de la Guia de BT 15. Elecció dels conductors segons la Intensitat màxima admissible. 

 

1.2.6.2.5 Dispositius Generals de Protecció i Comandament (DGCP) 
 

Els dispositius generals de control i protecció, estaran situats el més a prop possible de la DI. En aquest cas concret, 
a la part posterior de la CGPM, dins de la nau. L’interruptor de control de potencia es col· locarà per davant de tots els 
altres dispositius, en un compartiment independent i precintable, tot i que pot anar dina del mateix quadre on es col· loquin 
la resta de dispositius generals de comandament i protecció.  

Segons la ITC BT 15, s’aconsella situar la CGCP el més a prop possible de l’accés a la nau, però en aquest cas no 
es factible acomplir amb aquest disposició. 

El quadre del CGCP centralitzarà tots els dispositius de control de tots els circuits, trets dels que es col· locaran a 
les caixes d’endolls repartides per la nau. 

El quadre de la CGCP s’ubicarà a la façana Nord de la nau, just darrera de la CGPM, al costat de l’accés al lavabo. 
Es col· locarà en vertical a una alçada per sobre d’un metre del terra. 

L’embolcall del quadre s’ajustarà a les normes UNE 20.451 i UNE – EN 60.439-3 amb un grau de protecció mínim 
IP 30 segons UNE 20.324 i IH 7 segons UNE – EN 50.102. 

La composició del CGCP serà: 
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- Un interruptor general automàtic, de tall omnipolar, que permeti l’accionament manual, i que tingui els 
elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor ha de ser independent de 
l’IGP. 

- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, a cada un dels 
circuits interiors. 

Els dispositius i embolcalls hauran de complir: 

- Embolcall de quadre general i conjunts (us industrial) UNE EN 50.298 

- Interruptor de control de potencia UNE 20.318 

- Interruptor automàtics amb capacitat de seccionament (us industrial) UNE EN 60947-2 

- Interruptors diferencials (us industrial) UNE EN 60.947-2 

- Interruptors diferencials (us domèstic) UNE EN 61.008 

- Fusibles UNE EN 60.269-3 

- Borns de connexió UNE EN 60.998 

L’interruptor general automàtic de tall omnipolar haurà de tenir el poder de tall suficient per la intensitat de 
curtcircuit que pugui produir-se a la instal· lació, de 4.500A com a mínim. 

Per subministraments d’intensitat superior a 63 A no es farà servir ICP, sinó que s’utilitzaran interruptors 
d’intensitat regulable. 

 
1.2.6.3 Instal·lacions interiors 
 

En funció de les característiques de cada emplaçament, s’hauran de respectar les prescripcions de la  ITC BT 
corresponent, per exemple: 

- ITC BT 27: locals que continguin banyera o dutxa. Lavabo. 

- ITC BT 29: locals amb pols i risc d’incendi i explosió. Taller, magatzems, sala compressor i sala caldera. 

- ITC BT 28: Locals de pública concurrència. Escala i despatx. 

 

1.2.6.3.1 Conductors 
 

Els requisits mínims del cablejat en instal· lacions fixes seran conductors de coure de tensió nominal 450/750 V a 
tota la instal· lació interior, aïllats amb mescles termoplàstiques o termostables, instal· lats sota tub metàl· lic o flexible, 
conforme a la norma UNE EN 50.086-1. 
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Taula 1.2.6.3.1.1 Característiques mínimes pels cables y els seus sistemes de conducció en instal· lacions fixes en 
superfície (Classe 2, Categoria 2, zones 21 i 22). Guia BT 29 

La secció dels conductors serà tal que no hi hagi caigudes de tensió superiors al 3% per enllumenat, i 5% per la 
resta d’usos. Es podrà compensar la caiguda de tensió de manera que entre la derivació individual i la instal· lació interior 
no es superi el 4,5% per enllumenat i 6,5 % per altres usos. 
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En tots els casos el conductor de protecció tindrà la mateixa secció que les fases i no s’utilitzarà un mateix 
conductor neutre per diferents circuits. 

Els conductor seran fàcilment identificables, especialment pel que fa al neutre i al conductor de protecció. Les 
fases s’identificaran amb els colors marró, negre i gris, el neutre serà de color blau clar i el conductor de protecció 
s’identificarà amb els color verd-groc. 

Les conduccions que allotjaran els conductor seran les permeses per la ITC BT 20 descrites a la taula següent. 

 

 
Taula 1.2.6.3.2 elecció de les canalitzacions segons ITC BT 20 del REBT 

 

Per a la instal·lació que procedeix, pertoquen els casos de cables unipolars i multipolars conduits per mitjà de tubs 
i safates.  

La ubicació de les canalitzacions seran les admeses en la taula següent: 

 

Taula 1.2.6.3.3 Ubicació de les canalitzacions segons ITC BT 20 del REBT 
 

De la mateixa manera que en el cas anterior, només s’aplicaran a la nau els casos concrets per les instal·lacions 

que pertoquen a la nau. Tots els conductors es col·locaran en muntatge superficial, conduits per l’interior de tubs, canals 

o en safates penjades del sostre o paret. 

No es contemplarà en aquest projecte les instal·lacions d’equips portàtils o mòbils, ja que cadascun dels equips ha 

de complir el que disposa la normativa CE aplicable. Tots els equips els connectaran a caixes d’endolls agrupades amb 

una protecció mínima IP62C i IK06 que garanteixi el seu correcte grau de protecció. 
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Les característiques mínimes dels tubs i canals a utilitzar seran les següents: 

 

Taula 1.2.6.3.4 Característiques mínimes de tubs de conducció de les canalitzacions segons ITC BT 29 del REBT 

per emplaçaments de Classe II. 

 

 

Taula 1.2.6.3.5 Característiques mínimes per canals protectores segons ITC BT 29 del REBT per emplaçaments 

de Classe II. 

 

1.2.6.3.2 Subdivisió dels circuits interiors. 
 

Les instal·lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per averies, afectin únicament a 
aquella part de la instal·lació. Cada un dels receptors fixes del taller tindrà la seva pròpia connexió al quadre general i el 
seu dispositiu de protecció, d’aquesta manera s’aconseguirà la independència dels circuits en cas d’averia en qualsevol 
dels sectors. També es segregaran els circuits d’enllumenat, preses de corrent, despatx i enllumenat d’emergència. 

 

1.2.6.3.3 Nombre i característiques dels circuits 
 

Tal com s’ha indicat a l’apartat anterior, cada receptor, entenent com a receptor cadascuna de les màquines fixes 
del taller, rebrà una connexió independent la caixa general de control i protecció (CGCP). 
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1.2.6.3.3.1 Maquinaria fixa 
 

Denominació comercial Olímpia 

Funció Esmeriladora de banda fixa.  

Components Esmeriladora 

Alimentador elèctric (P = 1.3 kW) 

Aspirador / extractor de serradures propi (P = 0.38 kW) 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 2.77 kW Potència Total Pt = 4.45 

Intensitat 12 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.85 Longitud circuit 2 m 

 

Descripció L’esmeriladora fixa de banda, és una màquina de polir peces de fusta o derivats de fusta, 

mitjançant una banda de cinta d’esmeril de 20 cm. d’amplada, accionada per un motor 

trifàsic i un sistema de 4 rodets. Segons els gramatge escollit per l’operari, la màquina 

pot tenir les funcions de desbastar o allisar. L’esmeriladora consta d’un sistema 

d’extracció propi de serradures, connectat al sistema general d’extracció de viruta de la 

nau, mitjançant un tub de diàmetre 150 mm. Incorpora també un alimentador elèctric per 

subministrar series de peces iguals i evitar haver de subministrar-les manualment. 
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Denominació comercial Tupí TI 120 Class 

Funció Fresadora de plat fixa amb funcions de motllurera i espigadora  

Components Tupí 

Alimentador elèctric (P = 0.75 kW) 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 7.07 kW Potència Total Pt = 7.82 

Intensitat 13.85 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.85 Longitud circuit 15 m 

 

 

Descripció La tupí, és una fresadora d’arbre vertical. Té les funcions de motllurar i espigar. En el 

cas de motllurar, es treballa col· locant la fresa desitjada a l’arbre i es fixen, la profunditat, 

l’alçada, la inclinació i l’angle corresponents. Segons el volum de peces a mecanitzar, es 

pot optar per l’alimentació manual, usant les proteccions, o l’alimentació elèctrica, 

mitjançant l’alimentador trifàsic amb velocitat regulable. En el cas d’espigar, les accions 

només es poden realitzar de forma manual.  
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Denominació comercial Meta 2 

Funció Calibradora de doble acció. Alçada de treball màxim 180 mm. Amplada de treball 

màxima 950 mm. 

Components Motor 1 calibradora (P = 7.5 kW) 

Motor 2 regulació alçada ( P = 0.25 kW) 

Motor 3 arrossegament ( P = 0.45 kW) 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica Si 

Potència P = 7.5 kW Potència Total Pt = 8.2 kW 

Intensitat 19 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.623 Longitud circuit 4 m 

 

Descripció La funció de la calibradora és polir en 2 fases la superfície de la peça i deixar-la a punt 

de l’acabat final (pintura, vernís, laca, etc..) Està formada per una cinta transportadora 

de 2 velocitats, i 950 mm. d’amplada, regulable en alçada entre 4 i 180 mm. A l’interior 

es troben 2 motors trifàsics que fan girar un sistema de rodets amb unes bandes d’esmeril 

amb gramatges diferents. La primera banda amb un gramatge bast, d’uns 80 ppp, prepara 

la superfície, eliminant els efectes de planicitat més exagerats, per a que la segona banda, 

d’un gramatge més fi, uns 120 ppp, doni l’acabat desitjat. La calibradora, degut a la gran 

quantitat de residus  que genera, està equipada amb 2 toveres de 150mm. connectades al 

sistema general d’extracció de la nau. També requereix d’alimentació pneumàtica amb 

un mínim de 6 bar, per mantenir la tensió de les bandes d’esmeril, i netejar-les de l’excés 

de pols que satura el gra. 
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Denominació comercial FAR 

Funció Banc hidràulic, format per 4 pistons d’acció vertical i 2 pistons d’acció horitzontal 

Components Motor hidràulic P = 1.5 kW 

Necessitat extracció  No Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 1.5 kW Potència Total Pt = 1.5 kW 

Intensitat 3 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.722 Longitud circuit 32 m 

 

Descripció El banc hidràulic és una eina de muntatge. Està formada per una estructura metàl· lica 

extremadament rígida, capaç de suportar la reacció a les forces d’acció del sistema 

hidràulic. Els mecanismes d’acció són 6 pistons hidràulics (4 en vertical i 2 en 

horitzontal), regulables en alçada, muntats sobre perfils de secció rectangular amb 

desplaçament lateral. El ban hidràulic és una eina útil per a muntatges de finestres, 

portes, plafons, etc..., en els que els adhesius utilitzats, requereixen una gran pressió. 
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Denominació comercial SCM K 203 

Funció Encoladora de cantells amb cola termofusible 

Components Màquina formada per calderí de cola a temperatura de treball de 210ºC, motor 

d’arrossegament i 6 accessoris fresa de refós, re testat i neteja. 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica Si 

Potència P = 8.6 kW Potència Total Pt = 8,6 kW 

Intensitat 21.5 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.577 Longitud circuit 32 m 

 

Descripció L’encoladora de cantells té la funció de protegir els cantells dels aglomerats, els 

rexapats i les melamines, amb cantells de PVC o cantells de xapa de fusta, mitjançant 

l’aplicació en calent de cola termofusible i pressió. La màquina consta d’un sistema 

d’alimentació de peces tipus eruga, que arrossega la peça fent-la passar per un rodet 

on s’aplica la cola, seguidament s’hi adhereix el cantell protector i un rodet aplica la 

pressió necessària. Un cop adherit, 2 grups de dues freses, s’encarreguen del retestat 

i el refós del sobrant. Un últim grup de rodets amb 2 bufadors d’aire, fan la feina de 

neteja. 

Per dur a terme aquest procés, l’encoladora necessita de la connexió la instal· lació 

pneumàtica de la nau. L’aire comprimit manté a la posició de treball, els grups de 

fressat, retestat i cisalla i alimenta els bufadors del grup de neteja. L’encoladora 

incorpora 2 toveres d’extracció de les restes que es produeixen al grup de fresat, que 

van connectades sistema general d’extracció. 
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Denominació comercial REXON DP 380A 

Funció Trepant vertical 

Components Motor únic amb selector de velocitat per corretges 

Necessitat extracció  No Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 0.75 kW Potència Total Pt = 0.75 kW 

Intensitat 3,26 A Tensió 230 V 

Factor de potència 1 Longitud circuit 36 m 

 

Descripció Trepant vertical amb regulador de velocitat de gir mitjançant sistema de politges i 

corretges a la part superior. Permet realitzar forats 100% perpendiculars i limitar la 

profunditat mitjançat topall de recorregut. L’accionament és manual. 
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Denominació comercial A 611 

Funció Esmoladora o mola. 

Components Motor elèctric (P = 0.18 kW) 

Necessitat extracció  No Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 0.18 kW Potència Total Pt = 0.18 kW 

Intensitat 0.8 A Tensió 230 V 

Factor de potència 1 Longitud circuit 36 m 

 

Descripció Una esmoladora és una màquina eina molt simple, també coneguda com a mola, que és 

present a la majoria de tallers i que té diversos usos, segons sigui el tipus de disc que se 

li munti.  Es tracta en aquest cas concret d’una esmoladora petita de sobretaula que 

consisteix en un motor elèctric i sobre l'eix de gir s'acoblen a ambdós extrems uns discs 

diferents de diversos materials sobre els que es poden efectuar les següents tasques: 

- Polir i abrillantar 

- Esmolar els útils (informadors, gúbies, etc...),  

- Desbastar o matar arestes 
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Denominació comercial ccycils 

Funció Ventilador extractor 

Components Motor elèctric ( P = 0.61 kW) 

Necessitat extracció  No Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 0.61 kW Potència Total Pt = 0.61 kW 

Intensitat 1.2 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.734 Longitud circuit 42 m 

 

Descripció El ventilador extractor, té la funció de renovació de l’aire de la nau. S’usa en casos 

puntuals de gran concentració de partícules de pols a l’aire, provinents de la 

mecanització o polit, i quan s’apliquen coles que contenen dissolvents o recobriments 

en esprai o polvoritzats amb pistola. En tots els casos, es col· loca un filtre de partícules 

per evitar-ne la propagació a l’exterior. 
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Denominació comercial Ricrgc 

Funció Extracció de viruta  

Components Motor elèctric ( P =  kW) 

Necessitat extracció  No Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 5.5 kW Potència Total Pt = 5.5 kW 

Intensitat 10.5 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.756 Longitud circuit 47 m 

 

Descripció L’extractor de viruta, està format per un motor trifàsic, que fa girar unes aspes en una 

cavitat produint una corrent de succió. Pel sostre de la nau discorren les 

canalitzacions de la instal· lació d’extracció de viruta. Les canalitzacions són 

metàl· liques, tret del tram final on s’encoblen amb les diferents màquines, mitjançant 

tubs d’extracció flexibles, de PVC amb filament metàl· lic en espiral. Les 

canalitzacions metàl· liques i les espirals dels tubs flexibles, ajuden a dissipar 

l’electricitat estàtica que es genera per la fricció dins dels conductes i minimitza la 

possibilitat d’incendi als conductes. La viruta és emmagatzemada a l’interior d’un 

dipòsit. 
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Denominació comercial Fura 2 

Funció Serra de cadena de 6, 10, 12, 14 i 16 mm 

Components Motor elèctric ( P = 2.2 kW) 

Necessitat extracció  Si (projectada) Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 2.2 kW Potència Total Pt = 2.2 kW 

Intensitat 4.8 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.662 Longitud circuit 40 m 

 

Descripció La serra de cadena és una serra de mecanitzar amb un sistema de funcionament similar 

a una moto serra. Consta d’un peu amb un suport, per fixar les peces a mecanitzar, i un 

carro a la part superior amb desplaçament lateral. El carro incorpora el motor, l’espasa 

on corre la cadena i els comandaments de profunditat i desplaçament. Segons la feina a 

realitzar, s’escull el la cadena en funció del gruix.  
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Denominació comercial Centauro ST 

Funció Serra cinta amb volant de 700 mm 

Components Motor elèctric ( P = 4 kW) 

Necessitat extracció  Si (projectada) Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 4 kW Potència Total Pt = 4 kW 

Intensitat 8.5 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.8 Longitud circuit 39 m 

 

Descripció La serra de cinta o serra sense fi, és una serra elèctrica de pedestal, que té una tira 

metàl· lica dentada, llarga, estreta i flexible. La tira es desplaça sobre dues rodes que es 

troben en el mateix pla vertical amb un espai entre elles. La serra de cinta s'utilitza per 

tallar tot tipus d'elements fusta natural. Al tractar-se de tires d’acer ràpid HSS, no és 

aconsellable el seu ús en derivats de fusta, com contraxapats o aglomerats. La serra de 

cinta és molt útil per tallar formes irregulars  
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Denominació comercial Si 300n 

Funció Escairadora amb carro de 3100 mm de recorregut, disc de tall de 360 mm de diàmetre i 

disc incisor.  

Components Motor elèctric ( P = 6.48 kW) 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 6,48 kW Potència Total Pt = 6.48 kW 

Intensitat 11 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.85 Longitud circuit 35 m 

 

Descripció L’escairadora és una serra circular que té un carro mòbil per suportar peces grans. 

Bàsicament, es fa servir per escairar peces d'aglomerat. El carro té una guia 

mil· limetrada, per mesurar la llargada que volem obtenir, contra la qual es fa topar la 

peça. Aquest regle es pot posar perpendicular a la serra o en un altre angle, molt sovint 

de 45º. La serra també pot variar la inclinació del seu eix. Per tallar peces que es 

comercialitzen aplacades amb fullola o melamina tenen una serra més petita (incisor) a 

la dreta de la principal (seguint l'ordre d'avançament de la fusta), que sobresurt uns 

quants mil· límetres i, rodant en el sentit invers al de les agulles d'un rellotge, fa una 

petita incisió en la fullola de sota. Gràcies a aquest sistema s'eviten les estelles. Segons 

la qualitat del tall i el tipus de material tallat, es pot prescindir de l’incisor.  L’escairadora 

incorpora 2 punts d’extracció de viruta, un a la part inferior, connectat a l’habitacle de 

tall, i l’altre a la part superior mitjançant un braç tubular que fa a les vegades de protecció 

de l’operari. 
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Denominació comercial L’invencible FS 430 

Funció Planejadora, màquina d’obrar  

Components Motor elèctric ( P = 3 kW) 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 3 kW Potència Total Pt = 3 kW 

Intensitat 4.92 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.88 Longitud circuit 24 m 

 

Descripció La planejadora consta de dues taules separades per una ranura ajustable on va 

situat un capçal de tall giratori accionat per un motor elèctric trifàsic. També hi 

ha una superfície de guia vertical ajustable en angle, perpendicular a la superfí-

cie de les taules. Normalment es regula en posició perpendicular a l'eix del 

capçal de tall per tan d’escairar la cara i el cantell de la peça a mecanitzar. 

Les dues taules són: una taula d'entrada i una taula de sortida. Ambdues es po-

den ajustar de forma independent. La posició normal de la taula de sortida és 

de manera que el pla superior de la taula sigui tangent al cercle de gir de les ga-

nivetes. La taula d'entrada es pot abaixar o apujar per treure més o menys fusta. 

El capçal de tall és de tres fulles. El seu eix de rotació és paral·lel a les taules 

d'entrada i sortida. El sentit de gir és (vist des del costat de treball) el mateix de 

les agulles del rellotge. L'acció de tall és contrària al moviment d'avanç de la 

peça. Conté una protecció (de color taronja), que cobreix les ganivetes, impe-

dint que l’operari s’accidenti. 
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Denominació comercial L’invencible SCM 2000d 

Funció Regruixadora 

Components Motor elèctric ( P = 3 kW) 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 3 kW Potència Total Pt = 3 kW 

Intensitat 4.92 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.88 Longitud circuit 24 m 

 

Descripció La regruixadora és una màquina que s’empra per a deixar una peça de fusta amb el gruix 

desitjat. 

L'operari introdueix la peça de fusta ja obrada (amb les cares llises, resultat d'una operació 

prèvia d'obrar o planejar amb la màquina d'obrar o planejadora) dins de la regruixadora en 

posició horitzontal. Quan les ganivetes rotatòries entren en contacte amb la peça fan dues 

operacions combinades: tallar la fusta sobrera i "ajudar" a fer avançar la peça. La 

regruixadora provoca el moviment de la peça de forma automàtica mijançant els corrons 

d'alimentació. 

En aquest cas concret, la màquina es versatil, i pot convertir-se fàcilment en una 

planejadora, simplement col· locant dues bases, una entrada i una sortida i eliminant el 

conducte d’aspiració. 

A l’esquerra de l’arbre s’observa el capçal portabroques que la converteix en un trepant 

horitzontal. 
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Denominació comercial NUAIR NB 7/7 5FT / 500 

Funció Compressor de 500 L a 12 Bar. 

Components Motor elèctric ( P = 5.5 kW) 

Regulador de pressió a la sortida a 8 Bar. 

Necessitat extracció  No Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 5.5 kW Potència Total Pt = 5.5 kW 

Intensitat 9.02 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.88 Longitud circuit 30 m 

 

Descripció Compressor pneumàtic alternatiu o de pistons. Format per un dipòsit de 500 litres 

i un bloc motor mono cilíndric. El pistó és mogut pel cigonyal, i aquest al seu 

temps per un motor trifàsic de 5.5 kW. El compressor subministra una pressió 

màxima de 12 bars. La majoria de les màquines que necessiten aire comprimit, 

incorporen el seu propi regulador de pressió a les preses d’admissió. Les maquines 

manuals, com les clavadores, necessiten una pressió màxima de 7 Bar, per aquest 

motiu, i per evitar sobrecarregar la instal· lació amb una pressió excessiva i 

innecessària, el compressor incorpora un regulador de pressió a la sortida del 

dipòsit calibrat a 7 bar. 
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Denominació comercial Junior mini 

Funció Trepant de frontisses  

Components Motor elèctric ( P = 0.75 kW) 

Necessitat extracció  Si Necessitat pneumàtica Si 

Potència P = 0.75 kW Potència Total Pt = 0.75 kW 

Intensitat 3.2 A Tensió 400 V 

Factor de potència 0.88 Longitud circuit 8.5 m 

 

Descripció El trepant de frontisses és una maquina quue s’empra en el mecanitzat de portes que 

s’obren mitjançant frontisses de caçoleta. Està format per una base de perfils d’alumini 

sobre la quanes col· loca la porta a mecanitzar. La peça queda fixada mitjançant 2 pistons 

pneumàtics que la immovilitzen. Accionant els 2 polsadors verds de la part inferior el 

bloc motor amb una fresa de 35 mm de diàmetre i 2 freses de 3 mm, descendeixen per 

mecanitzar els 3 forats necessaris per col· locar les frontisses. Un per la caçoleta i 2 pels 

cargols de fixació. La màquina permet ajust en la profunditat del forat i en la separació 

del forat respecte el cantell de la porta. 

Està equipada amb la tovera d’extracció de virurta, al costat dret i de la connexió a la 

mànega d’aire comprimit. 
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Funció Motor d’accionament persiana 

Components Motor elèctric ( P = 0.4 kW) 

Necessitat extracció  No Necessitat pneumàtica No 

Potència P = 0.4 kW Potència Total Pt = 0.4 kW 

Intensitat 1.75 A Tensió 230 V 

Factor de potència 1 Longitud circuit 11.5 m 

 

 

Atenent a la descripció de la maquinaria, les línies o circuits de la nau són les següents: 

Circuit  Màquina Potencia 

(kW) 

Longitud 

(m) 

Punts 

d’utilització 

Magneto 

tèrmic (A) 

Secció 

conductors 

(mm2) 

Secció 

tubs 

(mm2) 

C1 Olímpia 4.45 2 1 10 1.5 32 

C2 Tupí TI 120 

Class 

7.82 15 1 16 4 40 

C3 Meta 2 8.82 4 1 25 4 40 

C4 FAR 1.5 32 1 6 1.5 50 

C5 SCM K 203 8.6 32 1 25 4 50 

C6 REXON DP 

380A + A 

611 

0.75 + 0.18 

= 0.93 

36 2 6   2.5 40 

C7 ccycils 0.61 42 1 2 2.5 32 

C8 Ricrgc 5.5 47 1 16 4 40 

C9 Fura 2 2.2 40 1 6 2.5 40 

C10 Centauro ST 4 39 1 10 2.5 40 

C11 Si 300 n 6.48 35 1 16 4 40 

C12 L’invencible 

FS 430 

3 24 1 6 2.5 40 

C13 L’invencible 

SCM 2000d 

3 24 1 6 2.5 40 

C14 NUAIR NB 

7/7 5FT / 

5.5 30 1 10 2.5 32 
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500 

C15 Junior mini 0.75 8.5 1 2 2.5 32 

C16 Motor 

persiana 

0.4 11.5 1 2 1.5 40 

C17 Endolls 

pilars 

6 40 3 10 4 40 

C18 Endolls 

façana oest 

4 35 2 6 2.5 32 

C19 Despatx 3 40 10 16 6 50 

C20 Enllumenat 

despatx 

0.3 40 6 2 2.5 32 

C21 Enllumenat 

Taller 

3 100 23 16 4 40 

 

1.2.6.4 Proteccions contra sobreintensitats 
 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en el mateix, per això 
la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per a les sobreintensitats 
previsibles. 

Les sobreintensitats poden estar motivades per: 

- Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran impedància. 

- Curtcircuits. 

- Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

a) Protecció contra sobrecàrregues. El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar 
en tot cas garantida pel 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 tallacircuits fusibles 
calibrats de característiques de funcionament adequades. 

b) Protecció contra curtcircuits. En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra 
curtcircuits la capacitat de tall dels quals, estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui 
presentar-se en el punt de la seva connexió. S'admet, no obstant això, que quan es tracti de circuits derivats 
d'un principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que 
un sol dispositiu general pugui assegurar la protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats. 
S'admeten com dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques de 
funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar. 

La norma UNE 20.460 -4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció. 

La norma UNE 20.460 -4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la norma UNE 20.460-
4-43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, assenyalant en cada cas el seu emplaçament o omissió. 
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Taula 1.2.6.4.1 Aplicació de les mesures de protecció contra curtcircuits i sobreintensitats segons ITC BT 22 del 

REBT. 

Tal com descrit la taula anterior, només es protegirà el neutre en els casos d’instal·lacions IT. Com que no es el 
cas, es col·locaran al quadre general de control i protecció, dispositius de protecció de tall omnipolar de les fases. 

 

1.2.6.5 Proteccions contra sobretensions 
 

Aquest punt tractarà la protecció de les instal·lacions elèctriques interiors contra les sobretensions transitòries que 
es transmeten per les xarxes de distribució i que s’originen, fonamentalment, com a conseqüència de les descàrregues 
atmosfèriques, commutacions de les xarxes y defectes de les mateixes xarxes. 

El nivell de sobretensió que pot aparèixer a la xarxa, ve donat per: el nivell “isoceráunico” estimat, el tipus 
d’escomesa o la proximitat d’un transformador entre d’altres. 

La incidència que la sobretensió pot tenir en la seguretat de les persones, instal·lacions o equips, vindrà donada 
per, la coordinació de l’aïllament dels equips, les característiques dels equips de protecció, la seva instal·lació i ubicació, 
i l’existència d’una adequada xarxa de terres. 

Les sobretensions es poden classificar en diferents categories, segons el grau de tensió suportada a cada punt del 
circuit, equips i receptors. Segons aquest criteri, se’l sobretensions es poden classificar en 4 categories: 

- Categoria I 

S'aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la instal·lació elèctrica 
fixa. En aquest cas, les mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui a la instal·lació fixa o entre la 
instal·lació fixa i els equips, a fi de limitar les sobretensions a un nivell específic. 

Exemples de la categoria I: ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc. 

- Categoria II 

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa  

Exemples de la Categoria II: (electrodomèstics, eines portàtils i altres equips similars. 

- Categoria III 

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips per als quals es 
requereix un alt nivell de fiabilitat  

Exemples de la Categoria III: armaris de distribució, embarrats, interruptors, seccionadors, preses de corrent, 
canalitzacions i els seus accessoris: cables, caixa de derivació, etc., motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, 
màquines industrials, etc. 
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- Categoria IV 

S'aplica als equips i materials que es connecten en l'origen o molt pròxims a l'origen de la instal·lació, aigües dalt 
del quadre de distribució  

Exemples de la Categoria IV: comptadors d’energia, aparells de mesura, equips principals de protecció contra 
sobreintensitats, etc. 

Les sobretensions es poden donar en dues situacions: 

Situació natural: quan es preveu un baix risc de sobretensions. El cas de línies soterrades. Les línies aèries 
constituïdes per conductors aïllats, units al terra en els seus extrems es consideren línies soterrades. 

Situació controlada: quan la instal·lació s’alimenta per una línia aèria, amb conductors despullats o aïllats, es 
considera necessària la protecció contra sobretensions. També es considera situació controlada, aquella en que convé 
incloure dispositius de protecció per una major seguretat de les persones i dels equips, i seguint criteris econòmics com 
la continuïtat en el servei, i evitar danys als equips. 

Els equips i materials hauran d’escollir-se de manera que la tensió suportada haurà de ser major que la de la taula 
següent, on es recull el grau de protecció en funció de la tensió nominal de la instal·lació i la categoria dels element s 
protegir. 

 

 

Taula 1.2.6.5.1 Categories de graus de sobretensions en kV segons REBT ITC BT 23 

 

1.2.6.6 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 

En aquest punt es descriuran les mesures destinades a assegurar la protecció de les persones i animals domèstics 
conra els contactes indirectes. 

 

1.2.6.6.1 Protecció contra contactes directes 
 

La protecció contra contactes directes, consisteix en prendre les mesures destinades a protegir les persones contra 
els perills que puguin derivar-se d’un contacte amb les parts actives dels material elèctrics. Els mitjans a utilitzar venen 
exposats i definits a la norma UNE 20.460-4-41, que són habitualment: 

- Protecció per aïllament de les parts actives 

Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat, si no és destruint-lo. 

- Protecció per mitjà de barreres i embolcalls 

Les parts actives han de situar-se a l’interior de barreres o embolcalls, amb un grau de protecció IP XXB segons 
la UNE 20.324. Les barreres i els embolcalls hauran de fixar-se de manera segura i hauran de tenir un grau de durabilitat 
i robustesa que garanteixin la protecció exigida. 
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Quan sigui necessari accedir a les parts actives, només es podran suprimir els embolcalls i barreres mitjançant la 
utilització de d’eines, o be, després de treure la tensió de les parts actives protegides i sense que pugui ser restablerta 
després de col· locar les barreres, o bé si hi ha una segona barrera amb grau de protecció IP2X o IP XXB que no pugui ser 
eliminada si no és amb l’ajuda d’una eina. 

- Protecció per mitjà d’obstacles 

No garanteix una protecció completa, i només s’aplicarà a locals de servei elèctric, només accessibles a personal 
autoritzat. Els obstacles interposats entre les parts actives i el personal, hauran d’impedir, l’apropament no intencionat a 
les parts actives o els contactes no intencionats que es puguin produir durant les intervencions a l’equip elèctric. 

- Protecció per col· locació fora de l’abast 

Igual que en el cas anterior, no es tracta d’una protecció completa, i només s’aplicarà a locals de servei elèctric, 
només accessibles a personal autoritzat. Es una mesura dedicada únicament a impedir els contactes fortuïts. Les parts 
accessibles simultàniament que es troben a tensions diferents no han de trobar-se dins el volum d’accessibilitat. (Es 
defineix volum d’accessibilitat, aquell situat al voltant dels emplaçaments, en els que poden circular o romandre les 
persones, els límits del qual no podria ser superats sense l’ajut de mitjans auxiliars. Per conveni, el volum d’accessibilitat 
es delimita a 2.5 metres d’alçada, 1.25 metres de radi en el pla horitzontal i vertical. ‘emprarà aquest mitjà de protecció 
sempre que les parts actives tinguin un grau de protecció inferior a IP2X o IP XXB segons descriu la UNE 20.324. 

- Protecció complementaria mitjançant dispositius de corrent diferencial-residual. 

Es una mesura de protecció complementaria a altres. S’usaran dispositius de corrent diferencial residual de valor 
de corrent diferencial assignat en funcionament sigui inferior o igual a 30 mA. 

 

1.2.6.6.2 Protecció contra contactes indirectes 
 

- Protecció per tall automàtic de l’alimentació 

El tall automàtic està destinat a impedir que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps 
i que pugui provocar algun risc. Ha de existir una coordinació a l’esquema de connexions al terra de la instal· lació. I les 
característiques dels dispositius de protecció. 

El tall automàtic de l’alimentació està prescrit quan pugui produir-se un efecte perillós sobre les persones o animals 
domèstics, en cas de defecte. Es farà servir el que diu la UNE 20.572-1, segons la durada i intensitat de la tensió de 
contacte. La tensió límit convencional es de 50V. 

Els esquemes TN, és recomanable repartir la presa de terra uniformement, per assegurar que el potencial del 
conductor de protecció es manté, en cas de fallida, el més pròxim al del terra. Es connectarà el conductor de protecció al 
terra a al punt on la instal· lació entra a l’edifici. 

Les característiques dels dispositius de protecció, i les seccions dels conductors, s’escullen de manera que si es 
produeix, en qualsevol punt, un fallo d’impedància despreciable, entre un conductor de fase i el conductor de protecció o 
una massa, el tall automàtic s’efectuï en un temps igual, com a màxim , al del valor especificat, y es compleixi la condició: 

ZS x IA ≤ U0 

On:  

ZA: és la impedància de bucle de defecte, que inclou la del conductor actiu fins al punt de defecte i la del 

conductor de defecte des del punt de defecte fins la font. 

IA: és la corrent que assegura el funcionament del dispositiu de tall automàtic en un temps màxim igual al definit 

al de la taula següent, per la tensió nominal U0. 

U0: és la tensió nominal entre fase u terra. 
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U0 (V) Temps d’interrupció (s) 

230 0.4 

400 0.2 

>400 0.1 

 

Al tractar-se d’un esquema TN-C, només podran usar-se com a dispositius de protecció fusibles o interruptors 
automàtics. 

 

1.2.6.7 Instal·lació de posada a terra de l’edifici 
 

La presa de terra s’estableix principalment amb l’objectiu de limitar la tensió que respecte al terra, puguin presentar 
en un moment puntual les masses metàl· liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que 
suposa una averia als materials elèctrics usats. 

Per definició, la presa de terra és la unió elèctrica directa, sense cap tipus de protecció, d’una part del circuit elèctric 
o una part conductora no pertanyent al propi circuit, mitjançant elèctrodes enterrats a terra. Mitjançant la presa de terra 
s’ha d’aconseguir que al conjunt d’instal· lacions, edificis i superfície del terreny, no apareguin diferencies de potencial 
perilloses y que al mateix temps permeti el pas de corrents de defecte o les descarregues d’origen atmosfèric. 

L’elecció i la instal· lació dels materials que assegurin la presa de terra hauran de ser tals que: 

- El valor de la resistència de la presa estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de 
la instal· lació i que garanteixi el grau de protecció al llarg del temps. 

- Les corrents de defecte puguin circular sense perill, dels del punt de vista de les sol· licitacions tèrmiques, 
mecàniques i elèctriques. 

- Quedi assegurada la solidesa i protecció mecànica. 

- Es contemplin els riscos deguts a l’electròlisi que poguessin afectar altres parts metàl· liques. 
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Figura 1.2.6.7.1 Representació esquemàtica d’un circuit de presa de terra. ITC BT 18 del REBT 

 

Els elèctrodes que formen la presa de terra poden ser de diferents tipus. Barres, tubs, platines, conductors despullats, 
plaques, anells o malles metàl·liques, armadures de formigó enterrades, etc.. 

Els conductors de coure usats han de complir amb les disposicions de la norma UNE 21.022 en quant a la 
construcció i resistència dielèctrica. 

El tipus i la profunditat d’enterrament de les preses de terra han de impedir que la resistència augmenti amb els 
canvis meteorològics o del terreny, de totes maneres, la profunditat mai serà inferior a mig metre. 

Els materials emprats a les preses de terra no han de veure afectada la seva resistència mecànica ni elèctrica al 
llarg del temps, per efectes de corrosió.  

La secció dels conductors de terra de coure, serà com a mínim de 16 mm2 en cas de no estar protegits mecànicament, 
i de 25 mm2 en cas de no estar protegits contra la corrosió. Haurà de tenir-se especial cura al realitzar les connexions amb 
l’objectiu de no deteriorar les conductors ni els elèctrodes.  

Es preveurà un born principal, al qual s’uniran: 

- Els conductors de terra. 

- Els conductors de protecció. 

- Els conductors d’unió equipotencial, els conductors de presa de terra funcional, si són necessaris. 
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Aquest born principal, haurà de situar-se a un lloc accessible, registrable, desmuntable amb l’ajut d’eines i ha de 
permetre la mesura de la resistència de la presa de terra. 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d’una instal·lació a altres element amb la 
finalitat de protegir contra contactes indirectes. En els circuits amb presa de terra, el conductor de protecció unirà les 
masses al conductor del terra. També es consideren conductors de protecció, aquells que uneixen les masses al neutre o a 
relés de protecció. 

La secció dels conductors de protecció, serà la indicada a la taula següent, o s’obtindrà dels càlculs indicats a la 
norma UNE 20.460-5-54 apartat 543.1.1.  

 

Taula 1.2.6.7.2 Relació entre les seccions dels conductors de protecció i de fase. ITC BT 18 del REBT. 

 

Tenint en compte que els cables proposats per la instal·lació del taller de fusteria son cables multipolars, es 
complirà sempre la condició màxima de secció pel conductor de protecció. En cap cas, la secció serà inferior a la secció 
del conductor de fase. Sempre tindrà la mateixa secció que el conductor de fase. 

 

1.2.6.8 Potencia a contractar 
 

La potencia a contractar per al correcte funcionament del local, no ha de ser en cap cas la suma de les potencies 
de totes les màquines.  

Segons el REBT a la seva ITC BT 10 al punt 4, per un edifici industrial es calcularà un mínim de 125 W per metre 
quadrat i planta, amb un mínim per local de 10.350 W a 230V i factor de simultaneïtat 1. 

Segons aquest criteri per realitzar qualsevol activitat en aquesta nau s’hauria de contractar: 

272,89 m2 x 125 W/m2 = 34.111,25 W 

Tenint present criteris d’eficiència energètica i econòmica, el criteri per calcular la potencia a contractar hauria de 
partir de les premisses següents: 

- Naturalesa dels treballs que es realitzen: com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’una petit negoci 
de fusteria que poder funcionar correctament pot assumir, un petit nombre d’operaris treballant a l’interior 
de la nau i un altre grup col·locant aquest treballs a domicili. La dimensió dels treballs a realitzar, limita 
l’espai de treball. No es realitzen series de mobles, sinó que tot els que es fabrica és a mida. Cada màquina 
realitza una funció diferent i és l’operari, qui en cada encàrrec decideix el procés d’execució. 

- Quantitat d’operaris al taller: màxim 5 operaris. Un nombre superior de treballadors tindria un efecte 
contrari al de major productivitat. Les dimensions de la nau i les de la maquinaria i treballs que es realitzen 
no són compatibles amb els de una gran plantilla de persones.  

- Maquinaria existent: La maquinaria de grans dimensions, adaptada per treballar amb taulons de grans 
llargades i taulers de fina a 366 cm. ocupa gran part del taller. Són màquines potents, però el seu us és 
puntual. Algunes d’aquestes màquines, a més requereixen la presencia de 2 operaris simultàniament. 

- Maquinaria auxiliar: Es tracta del sistema d’extracció i el compressor que donen servei a equips que el 
necessiten per funcionar correctament. 
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- Enllumenat: 100 % necessari en hores de foscor, i dies ennuvolats. Es considerarà l’ús de tot l’enllumenat 
pel càlcul de la potencia en el cas més desfavorable. 

- Processos tradicionals: La manera de tractar les matèries primeres, segueix un ordre natural, a les primeres 
fases de producció. Tant el tractament de la fusta, com els seus derivats, requereixen d’uns processos 
previs abans del muntatge, independentment del producte final. Aquestes operacions es realitzen una a 
una amb diferents màquines, per tant no tota la maquinaria s’usa al mateix temps.  

- Gestió: es considerarà el 100% de càrrega del despatx/oficina en els càlculs. 

El criteri més desfavorable, tenint en compte 5 persones treballant a la nau amb les màquines més potents, la 
maquinaria auxiliar, amb l’enllumenat del taller i la oficina requerint el 100% de la potencia prevista, seria: 

Circuit  Màquina Potencia 

(kW) 

Fases Tensió (V) Cos ⱷ Intensitat 

(A) 

C2 Tupí TI 120 

Class 

Fresadora tupí 7,82 3 400 0,85 13,28 

C3 Meta 2 Calibradora 8,82 3 400 0,623 20,43 

C5 SCM K 203 Encoladora 

cantells 

8,60 3 400 0,577 21,51 

C8 Ricrgc Extracció 5,50 3 400 0,756 10,50 

C10 Centauro ST Serra cinta 4,00 3 400 0,8 7,22 

C11 Si 300 n Escairadora 6,48 3 400 0,85 11,00 

C14 NUAIR NB 

7/7 5FT / 500 

Compressor 5,50 3 400 0,88 9,02 

C19 Endolls 

Despatx 

  3,00 1 230 1 13,04 

C20 Enllumenat 

despatx 

  0,30 1 230 1 1,30 

C21 Enllumenat 

Taller 

Centralització 

interruptors 

2,50 1 230 1 10,87 

Total   52.52     

 

Tenint en compte la utilització de les 5 màquines més potents simultàniament i els seus equips auxiliars, obtenim 
que la potencia a contractar és de 52,52 KW. Amb la contractació d’aquest potencia s’assegura que el taller hauria de 
rebre l’energia elèctrica suficient. 

El maxímetre col· locat a la CPM, mesura la potencia sol· licitada, però no s’encarrega del tall elèctric en cas de 
sobre demanda. La instal· lació està dimensionada per un funcionament òptim de tots els aparells funcionant 
simultàniament.  

L’excés de demanda, suposaria únicament una penalització econòmica per part de la subministradora a la factura 
del mes en curs. 
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1.2.7 Càlculs 
 

1.2.7.1 Fórmules 
 

1.2.7.1.1 Circuits monofàsics 
 

� = ��
� · ���	 

   

I = Intensitat [A] 

Pc = Potència de càlcul [W] 

U = Tensió [V] 230 V 

Cos 	  = Factor de potència 

 

 

 

� = 2 · �� · 
� · � · �  

 
e = Caiguda de tensió (c.d.t.) [V] 

Pc = Potència de càlcul [W] 

L = Longitud [m] 

�  = Conductivitat del conductor [m/Ωmm2] Cu (20 ºC) = 56 m/Ωmm2 

S = Secció del conductor [mm2] 

U = Tensió [V] 230 V 

 

 

1.2.7.1.2 Circuits trifàsics 
 

� = ��
√3 · � · ���	 

   

I = Intensitat [A] 

Pc = Potència de càlcul [W] 

U = Tensió 400 [V] 

Cos 	  = Factor de potència 
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� = �� · 
� · � · � 

 
e = Caiguda de tensió (c.d.t.) [V] 

Pc = Potència de càlcul [W] 

L = Longitud [m] 

�  = Conductivitat del conductor [m/Ωmm2] Cu (20 ºC) = 56 m/Ωmm2 

S = Secció del conductor [mm2] 

U = Tensió [V] 400 V 

 

1.2.7.1.3 Fórmules de curtcircuit 
 

����� = �� · �
�� ·  √3 

 
Ipccl = Intensitat de curt circuit a l’inici de la línia [kA] 

Ct = Coeficient de Tensió 

U = Tensió [V] 400 V 

Zt = Impedància total aigües amunt del punt de curt circuit, sense incloure la línia o circuit en estudi [mΩ] 

 

����� = �� · �
2 · ��

 

 
Ipccf = Intensitat de curt circuit al final de la línia [kA] 

Ct = Coeficient de Tensió 

U = Tensió [V] 400 V 

Zt = Impedància total aigües amunt del punt de curt circuit, incloent la pròpia línia [mΩ] 

 

�� = ���� +  ��� 

 
Zt = Impedància total 

Rt = Suma de les resistències de les línies aigües amunt des del punt de curtcircuit. [mΩ] 

Zt = Suma de les impedàncies de les línies aigües amunt des del punt de curtcircuit. [mΩ] 
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� =   · 1000 · � 
� · � · !  

 
R = Resistència de la línia [mΩ] 

L = Longitud de la línia [m] 

CR = Coeficient de resistivitat 

�  = Conductivitat del conductor [m/Ωmm2] Cu (20 ºC) = 56 m/Ωmm2 

S = Secció del conductor [mm2] 

n = número de conductors per metre 

 

� =  �" ·  
!  

 
X = Reactància de la línia [mΩ] 

XU = Reactància de la línia [mΩ] 

L = Longitud de la línia [m] 

n = número de conductors per metre 

 

#$à&,(��� =  �) ·  ��
�*��+�  

 
T màx,Ipcc = Temps màxim que un  conductor suporta una Ipcc [s] 

Cc = Constant que depèn de la naturalesa del conductor [mΩ] 

S = Secció del conductor [mm2] 

IpccF = Intensitat de curtcircuit al final de la línia [kA] 

 

1.2.7.2 Càlcul de la secció del conductors actius 
 

Per obtenir la secció reglamentaria d’un cable en una instal· lació de baixa tensió s’hauran de satisfer els tres criteris 
següents simultàniament: 

- Intensitat màxima admissible o escalfament: segons aquest criteri, un conductor treballant a al màxim de 
les sol· licitacions previstes, no hauria de superar mai la temperatura màxima admissible del recobriment 
del cable. La temperatura màxima admissible és de 70 ºC per cables amb recobriment termoplàstic, i de 
90 ºC per cables amb recobriment termostable. 

- Caiguda de tensió: segons aquesta criteri, la secció del cable haurà de ser tal, que faci que la diferencia 
entre la tensió a l’origen de la instal· lació i la tensió a la connexió amb el receptor sigui inferior a les 
descrites a la ITB BT 08. Un  màxim de 6.5 % en instal· lacions de força, i un màxima de 4.5 % en 
instal· lacions d’enllumenat. Aquest criteri té major rellevància quanta més llargada té la instal· lació. 

- Intensitat de curtcircuit: segons aquest criteri, no s’hauria de sobrepassar mai la temperatura màxima del 
recobriment del cable conductor, en el cas de succeir-se un curtcircuit de curta durada (menys de 5 s) a la 
instal· lació. El valor de la temperatura màxima suportada pels cables vindrà donada per les 
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especificacions tècniques de cada fabricant. En general la temperatura sol ser de 160ºC (PVC) per 
conductors amb recobriment termoplàstic, i de 250ºC (XLPE,EPR) per cables amb recobriment 
termostable. Aquest criteri té mes rellevància en instal· lacions de mitja i alta tensió. En les instal· lacions 
de baixa tensió, els temps de curtcircuit es limiten a una fracció de temps de centèsimes de segon, i per 
tant els efectes dels curtcircuits no arriben mai a produir temperatures tant elevades. 

 

1.2.7.2.1 Procediment de càlcul segons el criteri de la intensitat màxima admissible. 
 

Coneixent la potencia demandada per cadascuna de les línies, podem conèixer la intensitat de cada circuit. 

Utilitzarem les fórmules dels punts 1.2.7.1.1 i 1.2.7.1.2. 

 Circuits monofàsics   
� = ��

� · ���	 
 

Circuits trifàsics    
� = ��

√3 · � · ���	 

 
Amb la intensitat resultant, comparem els valors obtinguts amb els de la taula 12 de la ITC BT 07 dels REBT, 

aplicant si escau els factors reductors per agrupació de conductors de les taules 14 i 15 de la mateixa ITC. 

 

Circuit Màquina Potencia (kW) Fases Tensió 

(V) 

Intensitat 

(A) 

Secció 

(mm2) 

C1 Olímpia 4.45 3 400 7.56 1.5 

C2 Tupí TI 120 Class 7.82 3 400 13.28 4 

C3 Meta 2 8.82 3 400 20.43 4 

C4 FAR 1.50 3 400 3.00 1.5 

C5 SCM K 203 8.60 3 400 21.51 4 

C6 REXON DP 380A + A 611 0.75 + 0.18 = 0.93 1 230 4.04 2.5 

C7 ccycils 0.61 3 400 1.20 2.5 

C8 Ricrgc 5.50 3 400 10.50 4 

C9 Fura 2 2.20 3 400 4.80 2.5 

C10 Centauro ST 4.00 3 400 7.22 2.5 

C11 Si 30 n 6.48 3 400 11.00 4 

C12 L’invencible FS 430 3.00 3 400 4.92 2.5 

C13 L’invencible SCM 2000d 3.00 3 400 4.92 2.5 

C14 NUAIR NB 7/7 5FT / 500 5.50 3 400 9.02 2.5 

C15 Junior mini 0.75 3 400 1.23 2.5 
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C16 Motor persiana 0.40 1 230 1.74 1.5 

C17 Endolls pilars 6.00 3 400 8.66 4 

C18 Endolls façana oest 4.00 3 400 5.77 2.5 

C19 Despatx 3.00 1 230 13.04 6 

C20 Enllumenat despatx 0.30 1 230 1.30 2.5 

C21 Enllumenat Taller 3.00 1 230 13.04 4 

 

1.2.7.3 Càlculs de la presa a terra 
 

La nau es troba ubicada a Begues, on el subsòl és bàsicament pedra calcaria en  i el sòl argila. Abans de la 
urbanització de la zona industrial, les parcel· les eren camps de vinya i cereals. Coneixent els components majoritaris del 
sòl de la zona es pot fer un càlcul aproximat de la instal· lació de presa de terra necessària per a la instal· lació elèctrica del 
taller. Aquesta instal· lació s’adequarà a les necessitats reals un cop s’executi la medició real de la instal· lació existent. 

Dels components que es troben al sòl i al subsòl, podem extreure que la resistivitat dels terreny serà: 

- Sorra argilosa: entre 30 i 40 Ωm 

- Calcaria compactada: entre 100 i 300 Ωm. 

La instal· lació de presa de terra constarà d’una línia de fil de coure que connectarà amb unes piquetes de coure de 
2 metres de llargada i secció superior a 14 mm clavades en vertical a l’exterior de la nau, arrambades a la façana est, dins 
del pati de la finca. El fil de coure serà protegit mentre discorri per l’interior de la nau, i nu un cop soterrat. Les piquetes 
es clavaran cada 4 metres, rodejant el perímetre de l’edifici, primer per la façana est, i seguint per la sud, fins a obtenir el 
valors adequats de resistència. 

 

Resistència del conductor 

�) = 2 · ,
)

 

Rc = Resistència del conductor 

Ρ = Resistivitat del terra 300 Ωm 

Lc = Longitud del conductor 23 m 

 

Resistència de les piques 

�* = ,
*

 

Rp = Resistència de la pica 

Ρ = Resistivitat del terra 300 Ωm 

Lp = Longitud de la pica 
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Resistència Total 

�- = 1
1�) + 1�*

 

Rc = Resistència del conductor 

RP = Resistència de la pica 

RT = Resistència Total 

 
Obtenim com a resultat de col· locar 23 metres de cable rodejant el perímetre i 8 piques, unes resistències: 

- Resistència del conductor =  22.22 Ω 

- Resistència de les piques =  37.50 Ω 

- Residència total =   13.96 Ω 

Tenint en compte que la resistència total, no ha de superar els 37 Ω, com detalla la ITC BT 26, l’ampliació de la 
presa de terra de la nau compliria amb escreix. 

La secció mínima del conductor enterrat serà de 35 mm2 

 
1.3 Instal·lació d'enllumenat 

 
 1.3.1 Dades de partida 

 
Comprovació de la instal· lació d’enllumenat d’un taller de fusteria a la població de Begues. La comprovació 

consistirà en el càlcul de l’actual instal· lació. En cas que no compleixi amb el grau mínim d’il· luminació, es farà la 
proposta de millora corresponent. En cas contrari es tractarà de reduir el punts de llums per obtenir un estalvi energètic.  

 

 1.3.2 Objectius a complir 
 

Calcular i verificar que la instal· lació d’enllumenat actual compleix amb l’establert a la normativa. Quantificar els 
grau d’il· luminació a cadascuna de les zones de la nau i que aquest és suficient per garantir la correcta il· luminació. 

 
 1.3.3 Prestacions 

 
Disposar d’un enllumenat amb els nivells mínims d’il· luminació recomanats per les normes UNE, en funció d’ús 

de cada estada, i tipus d’activitats realitzades. 

 

 1.3.4 Bases de càlcul 
 

Segons l’establert en les següents normes i reglaments : 

- CTE (Codi tècnic de l’edificació), Reial Decret 314/2006 de 17 de març. Secció HE 3 Llibre 10 
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 1.3.5 Classificació de la instal·lació 
 

L’emplaçament objecte d’aquest projecte està dividit en diverses sales que seran tractades en funció de l’ús a que 
seran destinades. Aquestes sales o departaments són: el taller pròpiament dit, el vestuari, el lavabo, el magatzem 1(altell), 
el magatzem 2, escala d’accés al despatx, despatx, sala compressor i sala caldera. Tots aquest departaments, estan 
actualment il· luminats. Serà objecte d’aquest apartat, comprovar que les lluminàries instal· lades són adients i suficients. 

 

 1.3.6 Descripció i característiques 
 

El projecte comprendrà comprovació de la instal· lació d’enllumenat als diferents departaments. La taula que 
segueix plasmarà les característiques de cadascuna de les sales. 

 

1.3.6.1 Il·luminació de les sales 
 

Sala Llargada 

(m) 

Amplada (m) Alçada  

Lluminàries (m) 

Tipus lluminàries Número de 

lluminàries 

Taller 19,35 11,36 3,20 Florescents 18 (2 x 56W) 

Lavabo 1,40 1,86 2,20 Florescents 1 (2 x 56W) 

Vestuari 3,70 2,10 2,20 Florescents 1 (2 x 56W) 

Magatzem 1 

(Altell) 

3,60 1,86 2,00 Florescents 1 (2 x 56W) 

Magatzem 2 3,03 3,65 2,20 Florescents 1 (2 x 56W) 

Escala  2,66 0,80 2,30 Halògens 2 (1 x 50 W)  

Despatx 3,03 3,65 2,20 Halògens 6 (1 x 50 W) 

Sala compressor 2,15 2,75 2,20 Florescents 1 (2 x 56W) 

Sala Caldera 2,15 3,71 2,40 Florescents 1 (2 x 56W) 

 

La primera comprovació que es realitzarà, serà la del nombre de punts de llums a cada secció.  

Sala Llargada 

(m) 

Amplada (m) Alçada  

Lluminàries (m) 

Índex del 

local K 

Lluminàries mínimes a 

considerar 

Taller 19,35 11,36 3,2 2,237 16 

Lavabo 1,40 1,86 1,4 0,571 4 

Vestuari 3,70 2,10 1,4 0,957 4 

Magatzem 1 

(Altell) 

3,60 1,86 
1,2 1,022 

9 
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Magatzem 2 3,03 3,65 1,4 1,183 9 

Escala  2,66 0,80 1,5 0,410 4 

Despatx 3,03 3,65 1,4 1,183 9 

Sala compressor 2,15 2,75 1,4 0,862 4 

Sala Caldera 2,15 3,71 1,6 0,851 4 

 

Com que es tracta més d’una norma de prestacions que de prescripcions, es seguirà amb el procediment de 
comprovació de les lluminàries actuals. En cas d’arribar a la conclusió d’una il· luminació excessiva o escassa s’adoptaran 
el número de lluminàries que resulta dels càlculs previs. 

A continuació s’ha de calcular el coeficient d’utilització (Cu), que és la relació que existeix entre el flux útil i el 
flux de la lluminària. Aquest coeficient, es veu afectat per diferents variables com l’eficàcia de les lluminàries, la 
reflectància de les parets i el sostre i les dimensions del local. 

Ens centrarem en els 2 tipus de lluminàries instal·lades a la nau per tal de determinar el percentatge de pèrdua en 
funció del sistema d’il· luminació. Per als fluorescents haurem de contemplar una pèrdua d’entre el 10 i el 20 % ocasionat 
pel difusor que incorporen les làmpades, pel contrari els halògens només restarem un màxim d’un 4%. 

La reflexió de la llum sobre les parets del local afecta d’una manera molt important sobre el coeficient d’utilització. 
De la tonalitat del flux lluminós que incideix sobre les parets, una part es reflexa, mentre que l’altre es absorbida. No es 
fa distinció entre color, tant sols es tenen en compte les tonalitats. 

Parets %  Sostres 

10 % Fosc  75 % Molt clar 

30 % Mig  50 % Clar 

50 % Clar  30 % Mig 

 

Les tonalitats de les diferents sales són: 

Sala Parets Sostres Coeficient d’utilització 

Taller Clar 50 % Molt clar 75 % 0.60 

Lavabo Mig 30 % Molt clar 75 % 0.24 

Vestuari Mig 30 % Molt clar 75 % 0.35 

Magatzem 1 (Altell) Fosc 10 % Molt clar 75 % 0.32 

Magatzem 2 Fosc 10 % Molt clar 75 % 0.32 

Escala  Clar 50 % Molt clar 75 % 0.28 

Despatx Clar 50 % Molt clar 75 % 0.46 

Sala compressor Clar 50 % Molt clar 75 % 0.39 

Sala Caldera Mig 30 % Mig 30 % 0.30 
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S’obté el factor d’utilització de la taula següent amb les dades de la taula anterior i el coeficient d’utilització 
obtingut prèviament. 

 
Després d’obtenir el factor d’utilització cal determinar el factor de manteniment Fm.  

Les lluminàries d’una instal· lació, no mantenen les característiques lluminoses inicials fins al final, sinó que es 
van deteriorant progressivament a causa de dos factors, principalment: 

1) A la pèrdua de flux lluminós, provocada per l’envelliment, la pel· lícula de pols dipositada, la brutícia. 

2) A la pèrdua de reflexió del reflector, i la pèrdua de transmissió del difusor. 

El factor de manteniment d’una instal· lació com els seu nom indica s’estimarà en funció de diversos factors, tals 
com la brutícia, el grau de pols, el tipus de lluminària, la freqüència en la reposició de les làmpades defectuoses, etc...  

En ambients nets el factor de manteniment s’estableix en 0.8, en ambients bruts és de 0.6. Tenint en compte les 
característiques de l’activitat que es duen a terme a la nau, podem considerar que es tracta d’un ambient brut, degut a la 
gran quantitat de pols en suspensió originada per la continua mecanització de fusta i els seus derivats. La baixa freqüència 
en la reposició de les lluminàries degut a la reduïda dimensió de l’empresa i la dificultat d’accedir al sostre de la nau fan 
que les actuacions es realitzen quan es absolutament imprescindible. Per tan el factor de manteniment s’establirà en 0,6 
per les sales taller,  magatzem 1, magatzem 2 i sala caldera. La resta de sales tenen millor accés i no acumulen tanta pols 
i brutícia, per tant el factor de manteniment serà de 0,8. 

A continuació es procedeix a calcular el flux de llum necessari per cadascuna de les sales. El flux de llum es 
calcularà en funció dels paràmetres que s’han obtingut fins aquest moment, i la luminància mitja horitzontal Em en funció 
de les necessitats de cada sala. 

Els nivells de luminància per les diferents estàncies són 

Sala UGR Mínim (lux) Mig (lux) Màxim (lux) 

Taller 25 200 300 500 

Lavabo 25 100 150 200 

Vestuari 25 100 150 200 

Magatzem 1 25 100 150 200 
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(Altell) 

Magatzem 2 25 100 150 200 

Escala  25 100 150 200 

Despatx 19 300 500 750 

Sala compressor 25 100 150 200 

Sala Caldera 25 100 150 200 

 

Un cop conegut el flux total necessari podrem obtenir el nombre de lluminàries. 

Sala Φ ΦT màx. n màx. Compleix per 

ΦT MAX  

ΦT MIG  n MIG  

 

Compleix 

per ΦT MIG  

Taller 10480 305300 29 No 183180 17 Si 

Lavabo 10480 2713 1 Si 2034 1 Si 

Vestuari 10480 5550 1 Si 4163 1 Si 

Magatzem 1 (Altell) 10480 6975 1 Si 5231 1 Si 

Magatzem 2 10480 11520 1 Si 8640 1 Si 

Escala  800 1900 2 Si 1425 2 Si 

Despatx 800 22540 28 No 15026 19 No 

Sala compressor 10480 3790 1 Si 2843 1 Si 

Sala Caldera 10480 8863 1 Si 6647 1 Si 

 

Per comprovar la uniformitat de la il· luminació de les sales, es procedirà a analitzar la distribució de les sèries. 

Sala Llargada 

(m) 

Amplada 

(m) 

Núm. series 

lluminàries 

Núm. 

lluminàries 

per sèrie 

e 

separació entre 

lluminàries 

d 

separació 

entre series 

Taller 15,41 11,36 4 4 3,8525 2,84 

 3,65 9,85 1 2 4,925 3,65 

Lavabo 1,40 1,86 1 1 1,4 1,86 

Vestuari 3,70 2,10 1 1 3,7 2,1 

Magatzem 1 

(Altell) 

3,60 1,86 
1 1 3,6 1,86 

Magatzem 2 3,03 3,65 2 2 1,515 3,65 
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Escala  2,66 0,80 2 2 1,33 0,8 

Despatx 3,03 3,65 2 3 1,01 1,825 

Sala 

compressor 

2,15 2,75 
1 1 2,15 2,75 

Sala Caldera 2,15 3,71 1 1 2,15 3,71 

 

Contrastant els resultats obtinguts a la taula anterior amb la distribució de l’enllumenat de la nau, es pot concloure 
que la el grau d’uniformitat de les sales és acceptable. 

 

1.3.6.1.1 Valoració de l’eficiència energètica de la instal·lació. 
 

Sala Potencia Superfície 

(m2) 
Em luminància 

(Lux)  

VEEI 

[W/m2] 

Valor màxim 

de VEEI 

Compleix 

Taller 4176 219,82 183180 0,01 
4.5 Si 

Lavabo 166 2,60 2034 3,13 
4.5 Si 

Vestuari 116 7,77 4163 0,36 
4.5 Si 

Magatzem 1 

(Altell) 
116 6,70 5231 0,33 

5 Si 

Magatzem 2 232 11,06 8640 0,24 
5 Si 

Escala  120 2,13 1425 3,96 
4.5 Si 

Despatx 360 11,06 15026 0,22 
3.5 Si 

Sala 

compressor 
116 5,91 2843 0,69 

5 Si 

Sala Caldera 116 7,98 6647 0,22 
5 Si 

 

Els valors d’eficiència en il· luminació s’han d’interpretar segons el grup al que pertanyi la instal· lació. Els 2 grups 
es determinen segons la il· luminació prioritzi factors com l’eficiència energètica o el confort visual, o pel contrari, es 
tingui més present el disseny o l’estat anímic que es vulgui transmetre. 

El cas que ocupa la nau pertany al grup 1, on la prioritat és sempre la comoditat, el confort , l’estalvi i l’eficiència 
energètica. Segons els valor obtinguts, i comparant-los amb les àrees descrites al Grup 1, totes les sales compleixen amb 
el principi grau d’eficiència. 
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1.3.6.2 Control i regulació de l’enllumenat 
 

Dins d’aquest punt es tractaran el conjunt de dispositius, cablejats i components destinats a controlar de forma 
automàtica o manual les enceses, els tancaments, els fluxos lluminosos y la potencia de la instal· lació. 

Totes les sales disposaran com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual, encara que es disposi d’altres 
sistemes de control.  

Els quadres de control, no s’accepten com a sistema d’encesa i apagada manual. 

Les zones d’us esporàdic comptaran amb sistemes de presencia i temporització. 

Els sistemes d’accionament es distingeixen en 4 tipus diferents: 

- Sota demanda de l’usuari a través d’interruptor, polsador, potenciòmetre o comandament a distancia. 

- Segons presencia a la zona. 

- Regulació de la il· luminació artificial, segons l’aportació de llum natural. 

- Sistema centralitzat de gestió. 

En el cas concret de la fusteria, optarem únicament per 2 sistemes de control de la il· luminació: segons demanda 
de l’usuari, i segons presencia. 

Sala Control de la 

il· luminació 

Dispositius Quantitat 

Taller Demanda Interruptors monofàsics centralitzats a l’entrada de la 

nau i commutats i creuament repartits a les zones 

d’influència del grup de lluminàries que accionen. 

Veure plano. 

10 uts interruptor 

monofàsics commutat + 1 

creuament. 

Lavabo Demanda Interruptor monofàsic a l’entrada de la sala 1 ut. interruptor monofàsic 

Vestuari Demanda Interruptor monofàsic a l’entrada de la sala 1 ut. interruptor monofàsic 

Magatzem 1 

(Altell) 

Presencia Detector de moviment i presencia al sostre + 

interruptor manual a l’entrada 

1 ut. sensor infrarojos  

presencia + interruptor  

Magatzem 2 Presencia Detector de moviment i presencia al sostre + 

interruptor manual a l’entrada 

1 ut. sensor infrarojos  

presencia + interruptor 

Escala  Presencia Detector de moviment i presencia al sostre + 

interruptor manual a l’entrada 

1 ut. sensor infrarojos  

presencia + interruptor 

Despatx Demanda 
Interruptor monofàsic a l’entrada de la sala 

1 ut. interruptor monofàsic 

Sala 

compressor 

Demanda 
Interruptor monofàsic a l’entrada de la sala 

1 ut. interruptor monofàsic 

Sala Caldera Demanda 
Interruptor monofàsic a l’entrada de la sala 

1 ut. interruptor monofàsic 
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La decisió de col· locar interruptors commutats respon a criteris d’eficiència i optimització del temps de treball. 
Actualment el grup d’interruptors que accionen les lluminàries està situat únicament a l’entrada de la nau. Cada un dels 
interruptors controla un conjunt de làmpades. Les activitats que es realitzin al taller seran les que obligaran a l’operari a 
decidir quin sector activar.  

 

1.3.6.3 Sistemes d’aprofitament de la llum natural 
 

Els sistemes d’aprofitament de llum natural són el conjunt de dispositius destinats a regular automàticament els 
flux lluminós d’una instal· lació, en funció de les aportacions que es produeixin de flux lluminós natural des de l’exterior, 
de tal manera que ambdós fluxos (el natural i l’artificial) generin un nivell de llum preestablert als diferents punts on 
s’emplacin els sensors de llum. 

Els sistemes de regulació de llum natural poden ser de 2 tipus: 

- Regulació tot o res, on la il· luminació s’encén o s’apaga per sobre d’un determinat nivell d’il· luminació 
preestablert. 

- Regulació progressiva, on els nivells d’il· luminació artificial, s’ajusten progressivament als nivells de 
llum natural amb l’objectiu d’assolir un nivell d’il· luminació. 

El CTE a l’apartat HE3, estableix que algunes edificacions han d’instal· lar obligatòriament sistemes 
d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il· luminació en funció de la l’aportació de llum solar. La 
obligatorietat està condicionada pel compliment conjunt de dues condicions: 

- En funció dels paràmetres del local 

- El funció de les condicions de l’entorn exterior. 

En el supòsit que les 2 condicions es compleixin, s’han d’instal· lar sistemes d’aprofitament de llum natural que 
regulin el grau d’il· luminació en funció de l’aportació de llum solar a: 

- La primera línia paral· lela de lluminàries situades a una distancia inferior de 3 metres de la finestra. 

- A totes les lluminàries situades sota una claraboia. 

 

1.3.6.3.1 Aprofitament segons els paràmetres del local 
 

Per establir si un edifici ha de ha d’incloure sistemes d’aprofitament de la llum natural, s’ha de obtenir la relació 
entre suma  de l’àrea total de les superfícies interiors del local i la superfície de vidre que permet l’entrada de llum i 
aplicar-li el coeficient corresponent en funció del tipus de vidre. 

Únicament les sales de la nau que tenen finestres a l’exterior i activitat constant, seran objecte d’anàlisi. 

Sala Llargada 

(m) 

Amplad

a (m) 

Alçada 

(m) 

Àrea total 

(m2) 

Àrea vidre 

(m2) 

T K Obligatorietat 

Taller 19,35 11,36 3,20 636,176 35,2 0,85 0,0470 No 

Despatx 3,03 3,65 2,20 51,511 1,6 0,79 0,0245 No 

 

El resultat obtingut no obliga en aquest cas a instal· lar sistemes d’aprofitament de la llum natural. Per tant no es 
procedirà al càlcul segons els criteri de l’entorn exterior. 
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1.3.6.4 Manteniment i mitjans elèctrics 
 

El manteniment és el conjunt d0operacions necessàries per assegurar el funcionament de la instal· lació de manera 
constant i amb el millor rendiment energètic possible, conservant permanentment la seguretat del servei i la defensa del 
medi ambient. 

Els objectius d’un bon manteniment són: 

- Garantir la seguretat i contribuir a un millor grau de servei. 

- Prolongar la vida de la instal· lació. 

- Evitar despeses inútils per pèrdues i mal funcionament de la instal· lació. 

L’adequat manteniment de la instal· lació serà el resultat de la coordinació de dos factors que han de ser realitzats 
complementàriament: 

- Manteniment preventiu 

- Manteniment correctiu 

 

1.3.6.4.1 Manteniment Preventiu 
 

El manteniment preventiu és el que es realitza abans de l’aparició de les averies i la finalitat del qual és aconseguir 
unes prestacions idònies de la instal· lació, prolongant-ne d’aquesta manera la vida útil. 

Aquests objectius s’aconseguiran mitjançant una sèrie de comprovacions i mesures periòdiques a la instal· lació. 

Les operacions de manteniment preventiu han de ser periòdiques sistemàtiques i han de requerir el menor temps 
possible. La freqüència de les operacions de control vindran condicionades per l’accessibilitat dels aparells, el grau de 
pol· lució i brutícia, i la utilització de la instal· lació. 

El seguiment de la factura elèctrica pot facilitat en gran mesura la diagnosi de qualsevol simptomatologia de la 
instal· lació. 

S’aconsella seguir les operacions de la taula següent per un correcte control: 

Operacions de control preventiu Mensual Semestral Anual 

Inspecció visual X   

Funcionament general X   

Encesa X   

Neteja dels difusor de les lluminàries X   

Neteja de làmpades X   

Sorolls dels balasts X   

Mesura de la luminància  X  

Fixació de les lluminàries  X  

Estat de les làmpades   X 
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Comprovació dels interruptors diferencials   X 

Comprovació dels borns   X 

Comprovació dels interruptors automàtics   X 

Presa de terra   X 

 

1.3.6.4.2 Manteniment Correctiu 
 

El manteniment correctiu és el que els produeix a partir de l’aparició d’una incidència a la instal· lació, amb l’única 
opció de procedir a la reparació o substitució de l’element espatllat. 

La gestió adequada del manteniment correctiu exigeix un mínim de control sobre les operacions de manteniment 
realitzades, la data de les actuacions, les peces substituïdes, etc... 

 

1.3.6.5 Grau de protecció de les evolvents dels materials elèctrics 
 

1.3.6.5.1 Codi IP 
 

És el sistema de codificació per indicar el grau de protecció proporcionat per una evolvent contra l’accés a les 
parts perilloses, la penetració de cossos estranys i la penetració d’aigua. 

S’identifica el grau de protecció amb les sigues IP, seguides de dos xifres que en el cas de no ser imprescindibles 
es poden substituir per la lletra X. Opcionalment les sigles poden anar seguides de una o dos lletres que aporten informació 
addicional. 

La primera xifra indica el grau de protecció contra la penetració de cossos sòlids dins la evolvent. Essent el 0 el 
nivell més baix i el 6 el més alt. 

La segona xifra indica el grau de protecció contra la penetració de líquids. De la mateixa manera que el cas anterior, 
la protecció més baixa ve determinada pel número 0 i la protecció més alta pel 8. 

El codi IP es tindrà present en el cas d’haver de substituir qualsevol element de la instal· lació elèctrica. No es 
reposarà cap element que no compleixi com a mínim un grau de protecció IP60 estanqueïtat enfront la pols i sense 
consideracions especial enfront els líquids. 

 

1.3.6.5.2 Codi IK 
 

El codi IK és un sistema de codificació per indicar el grau de protecció proporcionat per la evolvent contra els 
impactes mecànics, mantenint els equips interns en perfecte estat. Els graus de protecció mecànica van de 0 a 10, tal com 
s’indica a la taula següent: 

 
El grau de protecció mínim pels elements de lluminàries no serà en cap cas inferior a IK05. 
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 1.3.7 Càlculs 
 

 1.3.7.1 Càlcul de número de punts de llum 
 

El nombre de punts de llum vindrà donat per la formula de l’índex del local (K) 

. = / · 0
1 · (/ + 0) 

K  = Índex del local 

A = longitud del local 

B = Amplada del local 

H = Alçada del pla de treball a les lluminàries  

 
El nombre de punts mínims a considerar en el càlcul d’il· luminació mitjana  ha de ser: 

a) 4 punts si K < 1 

b) 9 punts si 2 > K ≥ 1 

c) 16 punts si 3 > K ≥ 2 

d) 25 punts si K ≥ 3 

 

1.3.7.2 Càlculs del número de lluminàries 
 

4- = 5$ · / · 0
6$ · �"

 

ΦT = Flux total necessari 

Em = Luminància mitja horitzontal 

A = longitud del local 

B = Amplada del local 

Fm = Factor de manteniment 

Cu = Coeficient d’utilització 

 

! = 4-
4  

n = número de lluminàries 

ϕ = Flux de cada lluminària 
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1.3.7.3 Comprovació del grau d’eficiència energètica 
 

L’eficiència energètica d’una instal· lació, es determina mitjançant l’expressió: 

755� = � · 100
� · 5$

 

P = Potencia total instal· lada en làmpades i equips auxiliars [W] 

S = Superfície il· luminada [m2] 

Em = La luminància mitjana horitzontal 

 

1.3.7.4 Aprofitament segons els paràmetres del local 
 

8 · /9
/ > 0.07 

T = Coeficient de Transmissió lluminosa del vidre a cada finestra del local, expressat en tant per 1. 

AW = Àrea de vidre de totes les finestres del local en m2. 

A = Àrea total de les superfícies interiors del local (suma de la superfície del terra + del sostre, + les parets, incloses 
totes les finestres). 
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Annexos 
 

Plànols 
 

1) Distribució elèctrica 

2) Esquema elèctric 

3) Distribució enllumenat 

4) Presa de terra 

5) Distribució extracció 

6) Distribució pneumàtica 

7) Zones de treball i dimensions 
















