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1.  Objectiu 
 

L’objectiu del següent projecte, ha estat el de dissenyar i calcular una nau industrial Sostenible 
i energèticament eficient, amb totes les seves instal·lacions. complint amb totes les exigències 
del codi tècnic de l’edificació i les normatives exigides per a l’execució del projecte. 
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2.MEMÒRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

2.1.1.MEMORIA DESCIPTIVA 

2.1.1.1. Promotor 

El promotor d’aquesta obra és cotinsa, (construcción de tuberías metálicas). Con NIF 
38965478. 

 

2.1.1.2. Projectista 

Autors: Marc Prusi Soro i Juan José García Sánchez 

Titulació: Enginyers Tècnics Industrials especialitat mecànica 

Col·legiats Nº 

Despatx Professional: EPSEVG 

Població: Tarragona 

 

2.1.2. Informació prèvia 

2.1.2.1. Antecedents 

1- Us principal para las subzones industrials: Industria 

2- Usos compatibles para subzones industrials: 

 Hoteler 

 Comercial 

 Oficina 

 Restauració 

 Recreatiu musical 

 Oci 

 Servicios 

 Magatzem 

 Estaciones de servei 

 Aparcaments 

 Dotacional i/o Sistemas de equipaments 

 

 

 



 

19 

 

 

2.1.2.2. Objecte del projecte 

El següent projecte te com objecte la construcció de una nau industrial dedicada al 
sector metal·lúrgic, la nau tindrà unes dimensiones de 1800m2 de nau, mes 600m2 
d’oficines. Es diferencien les 2 zones per un mur de formigó. La nau despondrà de 3 
portes de accés per a camions, i una porta de accés per a persones des del vestíbul 
d’oficines, les oficines també despondran de dues sortides d’emergència a la façana 
est. Les oficines tindran una porta d’accés per la façana oest i tota la zona sud prevista 
de finestres. El solar està ubicat al polígon Riu clar Tarragona i està delimitat per la c/ 
del ferro por el nord, la c/ del carbó por el oest i el c/ del plom por el sud, per l’est està 
colin dant amb una altre nau. Despondrà de tots els serveis necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat industrial. 

 

2.1.2.3. Descripció y justificació de la solució adoptada 

Hem optat per situar la nau en el polígon Riu clar de Tarragona, per que es un 
polígon que està situat relativament a prop de tota la industria química de Tarragona y 
te accessos propers a la AP-7 y la A-7.  Així com el terreny està orientat al sud amb una 
desviació de 7 graus respecte del nord, ideal per la ubicació de la nau que hem 
dissenyat. La nau estarà diferenciada por dos zones, la de taller i la de oficines,les hem 
diferenciat en dos sectors d’incendi ja que les oficines es rigeixen per el CTE i la nau per 
RSCIEI. Al e 6 metres, y així també aïllem del possible soroll del taller  i utilitzem menys 
energia per climatitzar l’ instal·lació. Les oficines estaran ubicades a la façana sud per 
obtenir mes il·luminació solar durant tot l’any. 
 

2.1.2.4. Emplaçament 

La nau es troba a Tarragona al c/ del carbó amb c/ del ferro i c/ del plom. 

 

 

Figura1. Emplaçament 
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2.1.2.5. Situació 

La nau es troba en el polígon industrial Riu clar en Tarragona en la c/ del carbó con 
c/ del ferro i c/ del plom. 

 

 

Figura 2. Situació 

 

2.1.2.6. Caracteristiques del solar 

La parcel·la te una àrea de 6730 m2, segons d’institut cartogràfic de Catalunya es 
troba a una latitud 350297.8  i longitud 4555245 i a 33m respecte del nivell del mar. 

 

2.1.2.7.Normativa urbanística 

La normativa urbanística utilitzada es la del POUM (projecte de ordenació 
urbanístic) de Tarragona. 

 

 

2.1.2.8.Altres normatives 

Las normatives aplicades per la realització del projecte estan descrites en el plec de 
condicions del projecte. 
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2.1.3. Descripció del projecte 

 

2.1.3.1. Descripció general de l’obra, us característic de la obra 

L’obra ha estat dissenyada Aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. 
per a resoldre un problema d’espai de la empresa Cotinsa, i així comptar amb unes 
instal·lacions mes amplies i modernes. 

 

2.1.3.2. Compliment CTE i altres normatives 

Compleix el CTE y el RSCIEI i les normatives necessàries per la seva aplicació, 
descrites en el plec de condicions. 

 

2.1.3.4. Descripció del disseny de la obra 

 

2.1.3.4.1. Disseny nau 

La nau ha estat dissenyada per l’aprofitament de la radiació solar incident en les 
plaques solars, i per l’aprofitament  de la llum solar que entraria per les finestres 
situades a coberta i orientades al nord, per això s’ha optat  per dissenyar la coberta en 
forma de dent de serra, ja que hem considerat que es l’opció  amb més aprofitament, 
tant per les plaques com per la llum natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

2.1.3.4.2. Distribució interior 

Veure plànol P-3  

 

  m2 

Oficina director 31 

Oficina enginyeria 70,37 

Sala de reunions 81,4 

Administració 60,72 

Banys 30 

Vestuaris Homes 80,29 

Vestuaris Dones 45 

Sala de màquines 20,73 

Vestíbul 36,72 

Passadís 36,33 

Nau 1800 

 

2.1.3.4.2.1. OFICINA DIRECCIÓ 

L’oficina del director te una superfície de 31m2 amb una alçada de 3m. Amb 
accés a través del passadís, i  esta ubicada al costat del departament de Enginyeria i els 
banys. 13321 

 

2.1.3.4.2.2. OFICINA ENGINYERIA 

L’oficina de enginyeria te una superfície de 70.4m2 amb una alçada de 3m. Amb  
accés a través del passadís i situada al costat de oficina del director i sala de reunions. 

 

2.1.3.4.2.3. SALA DE REUNIONS 

La sala de reunions te una superfície de 81.4m2 amb accés a través del Passadís 
i situada al costat  de enginyeria i administració. 

 

2.1.3.4.2.4. ADMINISTRACIÓ 

La sala d’administració te una superfície de 60.72m2 amb una alçada de 3m i  
accés a través del passadís.  
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2.1.3.4.2.5. BANYS 

Els banys tenen una totalitat de 29.8m2,amb una alçada de 3m. Es troben al 
final del passadís al costat de la oficina del director i la sala de màquines. 

 

2.1.3.4.2.6. VESTUARI MASCULÍ 

El vestuari d homes te una superfície de 80.3m2 i 3m d’alçada. s’hi arriba a  
través de la nau i es troba al costat del menjador i vestuari de dones. 

 

2.1.3.4.2.7. VESTUARI FEMENÍ 

El vestuari femení te una superfície de 45m2  una alçada de 3m. S’accedeix a 
través de la nau, es troba al costat del vestuari masculí i la sala de màquines.  

 

2.1.3.4.2.8. SALA DE MAQUINES 

La sala de màquines consta de 20.7m2 es troba al costat del vestuari de dones i 
es on es troben les instal·lació de tractament d’aigües grises i pluvials de la nau i aigua 
calenta sanitària(ACS). 

2.1.3.4.2.9. VESTIBUL 

El vestíbul te una superfície de 36.72 m2  s’accedeix a ell des de la porta situada 
en la cara oest de la nau i comunica amb el passadís d’oficines y la nau tot separat per 
portes. 

 

2.1.3.4.2.10. PASSADIS 

El passadís te una superfície de 36.33m2 amb una alçada de 3m. Dona accés a 
totes les oficines de la nau, es troba entre la zona de oficines i la zona de vestuaris i 
menjador. 

 

2.1.3.4.2.11. NAU 

La nau te una superfície de 2000m2 te accés per camions per les portes 
situades a la façanes est i oest  i una altre porta que esta situada a la façana nord de la 
nau, i dona accés a la campa, on s’emmagatzemaran tots els materials de grans 
dimensions. 
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2.1.3.4.3.  Distribució exterior 

2.1.3.4.3.1. ACCESOS 

2.1.3.4.3.1.1. ACCES DE PERSONAL 

L’accés al recinte es realitzarà per el c/ del plom  

L’accés a la nau es pot realitzar per la zona oest de la nau, on estarà situada la entrada 
de personal, que donarà directament al vestíbul de les oficines. 

 

2.1.3.4.3.1.2. ACCES CAMIONS 

La nau tindrà tres accessos de gran format, un per la façana oest de la nau, un 
altre per la est, una altre per la façana nord de la nau, aquesta última donarà accés a la 
campa per manipular les matèries primes de gran format. 

 

2.1.3.4.3.2. SORTIDES D’EMERGENCIA 

Les sortides d’emergència seran les mateixes que les d’accés a la nau, comptant 
amb les de accés de camions. 

 

2.1.3.4.3.3. FINESTRES  

Les finestres estaran a la part d’oficines, a una altura de 1.20 m del terra amb 
una alçada lliure  de 1.6m y un ample de 3.6m. 

 

2.1.3.4.3.4. COBERTA 

La coberta serà en forma de dent de serra y estarà formada per panell 
sándwich a la cara sud del dent,  i per metacrilat en la cara nord para un major 
aprofitament de la llum solar sense que incideixi a l’interior de la nau directament, ja 
que pot causar molèsties a l’hora de treballar. 

 

2.1.3.4.3.5. CAMPA 

Estarà situat a la part nord del terreny i tindrà una superfície  700m2, la seva 
funció serà la de emmagatzemar matèries primeres de gran format. 
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2.1.3.4.3.6. APARCAMENT 

L’aparcament despondrà de 40 places per l’estacionament de vehicles de 4 
rodes, també despondrà de 2 zones per l’estacionament de motocicletes. 
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2.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.2.1. Característiques constructives 

2.2.1.1. Terreny 

 

 Es realitzarà un estudi geotècnic per tal de qualificar el tipus de terreny del que 
disposem. 

 Es senyalitzarà l’obra. 

 

2.2.1.1.1. Moviments de terres 

Anivellament de la superfície a una altura uniforme, eliminant restes i terres vegetals 
d’usos anteriors. 

 

 Anivellar la superfície a una altura respecte al nivell del mar de 36 m. 

 Sanejament dels forats per mitja d’arena granulada. 

 Excavació de forats per la evacuació d’aigües. 

 Excavació de forats per els fonaments de la nau. 

  

2.2.2. Fonamentació 

 L’objecte de la Fonamentació es proporcionar el mitja per a que les carregues 
de l’estructura, concentrades en columnes o murs, es transmetin al terreny produint 
en aquest un sistema d’esforços que puguin ser resistits amb seguretat sense produir 
assentaments. 

 

2.2.2.1. Bigues de lligat 

Les bigues de lligat tot i no ser necessàries són molt recomanables, aquestes bigues 
tenen la missió de lligar la fonamentació enfront a esforços horitzontals ( com podría 
ser el cas de sisme) i també evita el lliscament de les sabates. Es col·locaran de manera 
que totes les sabates quedin connectades almenys a dues sabates. Les bigues seran de 
secció quadrada, amb armadura simètrica  

Les bigues de lligat de la fonamentació tindran les següents mesures: 
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Les distancies entre pilars estan reflexades en el plànol P-8. 

 

 

  

 

 

Figura3. Biga de lligat 
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2.2.2.2.  Sabates 

És aquella sabata en què descansa o recau un sol pilar. Encarregada de transmetre a 
través de la seva superfície de fonamentació les càrregues al terreny La sabata no 
necessita junta doncs en estar encastada en el terreny no es veu afectada pels canvis 
tèrmics, encara que en les estructures si que és normal a més d'aconsellable posar una 
junta cada 30 mts aproximadament, en aquests casos la sabata es calcula com si sobre 
ella només recaigués un únic pilar.  Important és saber que a més del pes de l'edifici i 
les sobrecàrregues, cal tenir també en compte el pes de les terres que descansen sobre 
els seus vols. 

En el nostre cas hem realitzat la fonamentació amb sabates aïllades descentrades. 

 Sabates aïllades descentrades. 

 Les sabates aïllades descentrades tenen la particularitat que les càrregues que sobre 
elles recauen, ho fan en forma descentrada, de manera que es produeixen uns 
moments de bolcada que haurà de contrarestar. Poden ser de mitgera i de cantonada.  
Les formes de treball se solucionen i realitzen com la sabata aïllada amb l'excepció de 
la problemàtica que suposa el que es produeixin moments de vol, a causa de 
l'excentricitat de les càrregues. Algunes de les solucions per evitar el moment de 
bolcada seria utilitzant una biga centradora o bé bigues o forjats en planta primera. 
Utilitzant biga centradora, aquesta a través del seu treball a flexió, té la missió 
d'absorbir el moment de bolcada de la sabata descentrada. Haurà de tenir gran inèrcia 
i estar fortament armada.  Amb bigues o forjats en planta primera, per centrar la 
càrrega podem recórrer a aquesta opció. La biga o forjat haurà de dimensionar o 
calcular per a la combinació de la flexió pròpia mes la tracció a què es veu sotmesa 
amb el moment de bolcada induït per la sabata. 

Les mesures i detalls de cada sabata es troben als plànols P-9. 

 

 

 

Figura. Sabates 
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2.2.3. Estructura  

 

La nau industrial es composa d’una estructura metàl·lica formada per quatre 
estructures metàl·liques portificades, de 5 pòrtics cada una amb una separació de 8 m 
entre pòrtics.  

La llum dels pòrtics de la nau es de 15m, tant a la zona industrial com a la d’oficines, 
així doncs la nau te unes dimensions de 60m de llarg per 40 m d’ample. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura  
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2.2.4. Pòrtics 

 

2.2.4.1. Pòrtics nau 

Els pòrtics de la nau seran en forma de dent de serra, amb gelosia americana de 
set trams i amb una separació entre si de 2.5m.  a la cara sud del dent instal·larem 
unes plaques fotovoltaiques y en la cara nord i haurà entrades de llum. 

 

 

Figura. Encavallada Nau 

 

2.2.4.2. Pòrtic oficines 

El pòrtic de la zona de oficines serà a una aigua amb gelosia Polonceau recta de 
cinc trams, amb una separació de 2.5m. estarà orientat al sud amb una inclinació de 
15º per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. 

 

 

 

 

Figura 3. Pòrtics 

 

 

 

 

 



 

31 

 

2.2.4.3. Encavallades 

Les encavallades conformen el perfil compost superior dels pòrtics, i tenen la 
funció de suportar les accions gravitatòries i les accions del vent derivades de les 
corretges de coberta i aquestes, transmetre-les als pilars. Tal i com ja hem esmentat 
anteriorment les encavallades de la nau industrial són del tipus gelosia americana. 
Estaran formades per perfils SHS conformats en fred. 
 

 

Parts encavallada 
 Cordo superior SHS 

Cordo inferior SHS 

Travesser SHS 

Muntant SHS 

 
 
 

2.2.4.4. Corretges 

Les corretges seran de IPE amb una separació optima de 1.3m amb fixació tipus 
rígida transmeten les càrregues al cordó superior de l’encavallada  actuen com 
element de lligat entre pòrtics reduint el vinclament produït per les càrregues que 
suporten. 
 
 

Corretges Coberta Tipus de perfil 

IPE   200 

 

 

2.2.4.5. BIGUES DE LLIGAT 

2.2.4.5.1. BIGUES DE LLIGAT LATERALS 

 

Les bigues de lligat, son considerats elements secundaris de les estructures però 
convé no prescindir d’ells perquè el comportament del conjunt estructural sigui 
l’adequat (restringir traslacionalitat). La missió fonamental de les bigues de lligat es la 
de absorbir els esforços longitudinals provocats pel vent degut a la seva pressió sobre 
les parets frontals. 
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Bigues de lligat Tipus de perfil 

Bigues de lligat laterals Rodó D10 

 

 

2.2.4.5.2. BIGUES DE LLIGAT DE  COBERTA 

En el cas de coberta les bigues de lligat utilitzades solen ser petits perfils angulars o 
be tirants de secció rodona o de platina junt amb els cordons superiors dels llindes i 
corretges aquesta elements habitualment es col·loquen en creu (Cruz de san Andrés) y 
constitueixen uns entramats que son capaços d’absorbir les forces del vent a la vegada 
que limiten les longituds de vinclament del llinda o cordons superiors de les gelosies. 
Per resultar efectius es col·loquen als extrems de la nau. 

En el nostre cas Utilitzarem els següents perfils per les bigues de lligat: 

 

 

 

 

2.2.5. Coberta 

La coberta de la nau l’hem dissenya en ‘dent de serra’ amb una inclinació de 
15º per obtenir el màxim aprofitament de superfície per a l’instal·lació d’energia solar 
tèrmica i fotovoltaica. 

La coberta es realitzarà amb panells sándwich, l’espessor del panell es de 80mm, amb 
una densitat de 13 kg/m2. Estarà fixat a les corretges per cargols que estaran coberts 
per tapajuntes que garantiran la estanquitat i prevenen la corrosió. 

 

 

 

 

 

 

Bigues de lligat Tipus de perfil 

Bigues de lligat coberta  Rodo D6 
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Figura 4. Panell sandwich 

2.2.6. Coberta translúcida 

 

Per la coberta Translúcida que dona a la cara nord hem optat per instal·lar plaques 
de policarbonat per les avantatges que ofereix. 

 

Aventatges: 

 Son reciclables. 

 Economiques. 

 Fàcil i ràpida instal·lació. 

 Transmissió de llum de un 60%. 

 LLeugeresa. 

 

El policarbonat és un tecnopolímer, un material aïllant translúcid o transparent, 
molt mal·leable en fred i molt resistent als impactes i, tanmateix, molt lleuger, cosa 
que el fa perfecte per al seu transport. A més, gràcies a la seva protecció 
coextrusionada, el policarbonat aguanta en perfectes condicions el pas del temps al 
llarg dels anys (més de deu anys), ja que resisteix molt bé l'erosió natural i la que 
provoquen els raigs ultraviolats. Altres de les característiques més interessants 
d'aquest material i que fan que aquest sigui molt utilitzat en la construcció són la seva 
transparència, com ja hem dit, derivada de les propietats òptiques del vidre, és a dir, 
que les plaques de policarbonat aprofiten molt bé la llum natural del sol, reduint la 
despesa d'energia i llum artificial, i el seu comportament davant el foc, ja que el 
policarbonat no és ignífug, aguanta bé les temperatures extremes (de menys quaranta 
graus Celsius a més de cent vint) i té propietats termo -aïllants. Així mateix, també és 
un material molt útil a l'hora d'aïllar sorolls siguin de l'interior com de l'exterior. 
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Figura 12. Policarbonat 

 
 

2.2.7. Pilars 

Els pilars són els encarregats de suportar les càrregues que provoquen les 
encavallades i transmetre-les a les sabates de cimentació, (cimentació de la nau). Estan 
composats de perfils IPE  pels pilars exteriors i de perfils HEB pels pilars centrals d’unió 
entre les dues estructures metàl·liques. Els pilars intermedis dels pòrtics inicial i final es 
projecten amb perfils HEB . Aquests s’encarreguen de suportar les accions produïdes 
pel vent en sentit perpendicular al pla i serveixen per estabilitzar l’estructura metàl·lica 
principal. 

 

 

 

 

Pilars Tipus de perfil 

Pilars exterior IPE 270 

Pilars interiors HEB140 

Pilars entremitjos IPE 400 
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2.2.8. Travessers 

Els travessers son els perfils que travessen la nau longitudinalment i estan realitzats 
amb els següents perfils. 

 

Travessers Tipus de perfi 

120x3  200 

 

 

2.2.9. Tancaments laterals 

Els tancaments laterals estaran realitzats per panells de formigó armat de 20 cm de 
espessor iy un pes de 4kn/m2. Que es col·locaran horitzontalment i es subjectaran als 
pilars de la nau mitjançant mènsules metàl·liques. Per les cantoneres s’utilitzaran 
envellidors. Aquests tancaments compleixen totes les exigències del RSCIEI. 

 

 

 

Figura 5. Detall de la fixació dels panells 
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Figura 6. Detall de la fixació del panell al pilar 

 

 

Figura 7. Vista general del tancament 

 

 

Figura 8. Envellidors Cantoneres 
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2.2.10. Tancaments interiors 

 

 Tancaments generals 

Els tancaments interior estan realitzats amb pladur  WA. Hem escollit aquesta placa 
perquè te un tractament  hidròfug en la seva anima. Disminueix considerablement la 
seva absorció per inmersió d’aigua, reforçant, per tant la resistència a l’acció directa de 
l’aigua. 

 

 

 

 

 Tancaments sala de maquines. 

A la sala de maquines apliquem placa PLADUR M0, que compleix les exigències del CTE SI. 

 

 

2.2.11. Fals Sostre 

Hem escollit per el fals sostre la placa PLADUR N ja que compleix totes les 
especificacions tècniques  exposades al plec de condicions, ames es resistent a l’aigua,  
ideal per a les separacions del vestuaris. 
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2.2.12. Finestres 

Les finestres estaran realitzades amb perfilaria d’alumini i vidre de baixa emissió 
tèrmica, model Low.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 

És un vidre amb aïllament tèrmic super reforçat que evita la pèrdua d'energia a través 
de les finestres, el punt més feble de l'habitatge i redueix l'intercanvi energètic amb 
l'exterior, assegurant un bon confort prop del vidre (evita l'efecte paret freda) i reduint 
al seu torn les condensacions interiors.  Amb un revestiment de plata amb prou feines 
perceptible a simple vista, garanteix una transmissió de llum extraordinàriament alta, 
amb una reflexió davant les radiacions infraroges de gran longitud d'ona (baixa 
emissivitat) i podent aconseguir un coeficient d'aïllament equiparable a un mur de 
maons de més de 30 cm. amb l'aparença d'un vidre convencional. 

 

 evita condensacions   

 Evita l'efecte paret freda  

 Manté la transparència   

 Estalvia energia 
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2.2.13. Portes 

 

 Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 
cm, llisa de tauler buit, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de 
tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina, de color blanc; 
bastiment de base de pi país de 80x35 mm; 

 

 Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 
cm, llisa de tauler buit, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de 
tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina, de color blanc; 
bastiment de base de pi país de 80x35 mm; 

 

 Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-
C5, d'una fulla de 74 mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i alçada de pas, 
acabat lacat en color blanc formada per 3 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor 

 

 Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-
C5, d'una fulla de 74 mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i alçada de pas, 
acabat lacat en color blanc formada per 3 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 

 

 Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-
C5, de dues fulles de 74 mm d'espessor, 1500x2000 mm de llum i alçada de pas, 
acabat lacat en color blanc formada per 3 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor 

 

 

Figura. Porta tallafocs 
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 Portes basculants de gran format (Accés nau) 

 

 

 

Figura.12 Porta basculant tallafocs 
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2.3. Instal·lacions 
 

2.3.1.1. Instal·lació elèctrica de baixa tensió 
 

2.3.1.1.1. Classificació de la instal·lació 

L’empresa està enfocada a la indústria metal·lúrgica, per tant  la instal·lació correspon 
segons la ITC-BT-40 a instal·lacions generadores assistides, ja que tenim una ret de 
plaques elèctriques dedicades a auto abastir-nos.  

La instal·lació elèctrica dels vestuaris, on es disposarà de dutxa, es realitzarà segons el 
complement de la ITC-BT-27 sobra locals que continguin una banera o dutxa. 

Las caixes de connexió, interruptors, preses de corrent i tots els elements utilitzats en 
aquesta instal·lació, tindran que presentar el grau de protecció corresponent a la 
caiguda vertical de gotes d’aigua. 

Les cobertes i parts accessibles dels elements d’accionament, no seran metàl·lics.  

  

2.3.1.1.2. Destinació 

La destinació de la instal·lació que ens ocupa es d’àmbit industrial. 

 

2.3.1.1.3. Característiques generals del disseny 

L’esquema general per a determinar les mesures de protecció contra contactes 
indirectes, directes i sobreintensitats, correspondrà a un esquema TT, que disposarà el 
conductor neutre del transformador endollat a terra. D’aquesta manera, no es 
requereix manteniment de les instal·lacions i permetre la ampliació de la mateixa. 

S’escull un model selectiu i dividit de les línies, segons zones i característiques dels 
equips, per centralitzar una possible averia o falla en un sol punt de la instal·lació 
elèctrica general, sense afectar a la resta de línies. 

El recorregut de les línies serà el mes curt possible des de el quadre fins al sub-quadre, 
i des de aquest fins el equip, per evitar costes innecessàries. 

 

2.3.1.1.4. Tensió d’alimentació 

L’alimentació de la nau es realitzarà en trifàsic, amb una tensió de línia de 400 V i una 
tensió entre fase i neutre de 230 V. 
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2.3.1.1.5. Escomesa 

 La línia d‘escomesa des de la xarxa de distribució i caixa general de protecció de la 
línia distribuïdora seran les que, d’acord amb la demanda màxima, la tensió de 
subministrament i les intensitats màximes de corrent, estableixi la companyia 
subministradora per a que la tensió en les caixes generals de protecció estiguin dintre 
dels límits establerts pel vigent “Reglamento de Verificacions Elèctriques i Regularitat 
en el Subministrament de Energia”. 

Els conductors seran aïllants, de coure i els materials utilitzats i les condicions 
d’instal·lació compliran amb les prescripcions establertes en la ITC-BT-07 per a xarxes 
subterrànies de distribució d’energia elèctrica. 

L’element d’instal·lació elèctrica de l’escomesa serà de cable de PVC tetrapolar de 
35mm2 el qual suporta 120ª instal·lat al llarg d’una rasa excavada amb aquest propòsit. 
La fondària a la qual s’instal·laran els conductors serà de 0,80 metres de fondària. Es 
disposarà una capa de sorra de uns 10 cm d’espessor, a sobre de la sorra es posarà 
unes plaques protectores de plàstic sent la seva distancia de 0,10 metres del terra i a la 
part superior del cable de 0,25 metres. A sobre de les plaques protectores es disposarà 
d’una cinta de senyalització. En els punts de canvi de direcció bruscos es disposarà 
d’arquetes, per facilitar la manipulació dels cables. 

 

2.3.1.1.6.  Instal·lació d’enllaç 

La instal·lació projectada, al ser per un únic propietari es posarà un únic element 
compost per la caixa general de protecció i l’equip de mesura per la línia d’alimentació 
nomenada caixa de protecció i mesura segons ITC-BT-13 apartat 2.  

Segons la ITC-BT-13, la instal·lació de la caixa de protecció i mesura, es farà a l’exterior 
de l’edifici representatiu, prop del centre de transformació. Serà un lloc lliure i 
permanent accés.  

La seva ubicació es realitzarà d’acord amb ENDESA S.A. i l’empresa que vol rea litzar la 
instal·lació.  

 

 

2.3.1.1.7. Caixa general de protecció (CGP)    

La caixa general de comandament i proteccions s’ubicarà en el lloc que s’indica en el 
plànol de planta corresponent. Des d’aquest quadre arranca la canalització elèctrica 
que alimenta al subquadre destinat a protegir les instal·lacions i la resta de subquadre 
existents. La caixa general de proteccions contarà amb tot el que està estipulat en la 
ITC-BT 13.  
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El comptador s’instal·larà sempre en un nínxol en la 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 terra. 

En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar els conductes per 
a l’entrada de les escomeses subterrànies de la xarxa general, conforme a l’estab ler a 
la ITC-BT-21 per a canalitzacions encastat. 

En tots els casos es procurarà que la situació elegida, estigui el més pròxima possible a 
la xarxa de distribució pública i que quedi lluny o a defecte protegida adequadament, 
de altres instal·lacions tals com d’aigua, gas, telèfon, etc.., segons indica  ITC-BT-06 i 
ITC-BT-07. 

 

Figura 1. CGP 

 

 

2.3.1.1.8. Derivació individual 

Es la part que a partir de la caixa general de protecció subministra energia elèctrica a la 
activitat industrial. 

La derivació individual de la nau industrial estarà constituïda per conductors asilats 
sobre canal suspesa i cables amb conductors de coure, segons ITC-BT-07. Els cables no 
tindran empalmes, la seva secció serà uniforme i normalment seran unipolars. Es 
seguirà el codi de colors indicat en el ITC-BT-19.  

 

En la instal·lació elèctrica projectada s’instal·laran conductors de les següents 
característiques: 

Tensió de servei de 400V, tensió de aïllament assignada 0,6/1KV, amb aïllament de 
RZ1-K(AS) no propagador d’incendis, emissions de fums i opacitat reduïda, T 
màxima=90ºC (en servei permanent). Tenim que destacar la caiguda de tensió màxima 
admissible, que serà de 1,5%, com a màxim, segons ITC-BT-15. 
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2.3.1.1.9. Quadre General de Comandament i Protecció 

El Quadre General de Comandament i Protecció (quadre de distribució) té per objecte 
protegir la instal·lació elèctrica de tota la nau industrial contra sobrecàrregues 
d’intensitat, sobre tensions, curtcircuits, contactes directes i indirectes… que per 
distintes causes cal preveure en les mateixes i resguardar als seus conductors de les 
accions i efectes dels agents externs, la protecció dels usuaris i la distribució dels 
diferents circuits. Les mesures de seguretat seran proporcionals a les característiques i 
potència dels aparells receptors o elements, tot segons la instrucció  ITC BT-17. 

El quadre general i els sub-quadres contaran amb proteccions magneto tèrmiques calibrades 
per a la intensitat que han de suportar i els conductors que han de protegir, amb el que 
garantim la total protecció de la instal·lació. 

 

La caixa de protecció i mesura complirà amb l’establert per la norma UNE-EN 60.439-1, 
i tindrà el grau de inflamabilitat segons ens indica la norma UNE-EN 60.439-3. Segons 
la norma UNE-EN 20.324 el grau de protecció serà de IP43 i IK09 segons la norma UNE-
EN 50.102 i serà precintable. Els dispositius generals d’aquest tipus de caixa queden 
recollits en el ITC-BT-13. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció que formaran la 
instal·lació principal seran: 

- Un interruptor general automàtic de tall unipolar que permetrà el seu 

accionament manual i que estarà dotat de elements de protecció contra 

sobrecarrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Aquest interruptor es 

independent del interruptor de control de potencia. 

 

- Un interruptor diferencial general, de intensitat assignada igual o superior a la 

del interruptor general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits segons ITC-BT-24. 

 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecarregues i 

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

 

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23. 
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- Quadre general de protecció. Aquest quadre distribueix a tots els subcuadres 

existents en la instal·lació elèctrica. En aquest quadre s’instal·larà el IGA i tants 

dispositius de capçalera de línia com subcuadres. A mes s’instal·laran les 

proteccions necessàries per a cada subquadre. El quadre a instal·lar compleix 

amb l’establert en la norma UNE-EN- 60.439-1.  

Tots els components utilitzats son auto extingibles segons CEI 665.2.2. 

 

Figura 2. Quadre General de Comandament i Protecció 

 

2.3.1.1.10. Quadres secundaris  

Els quadres secundaris estan disposats a fi d’optimitzar d’instal·lació, disminuint el cost 
de cable ja que esta situat el mes pròxim als receptors. 

A continuació se detallen els subquadre elèctrics amb els serveis que alimenten: 

 

 El subquadre de maquinària 1: Distribueix a sis màquines en les quals hi ha: 
Serra a 45º, Serra, Mola, Trepant de peu, Premsa excèntrica, Banc de 
mecanitzat. La Potència d’aquest quadre es calcula sumant les 6 màquines, la 
qual suma és: 24500 W. 

 

 El subquadre de maquinària 2: Distribueix a sis màquines en les quals hi ha: 
Serra a 45º, Serra, Mola, Trepant de peu, Premsa excèntrica, Compressor. La 
Potència d’aquest quadre es calcula sumant les 6 màquines, la qual suma és: 
22500 W. 
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 El subquadre enllumenat, endolls i maquinaria 1: Distribueix l’enllumenat a tota 
la part de la nau de mecanitzats, els endolls de la nau i la maquinaria de 
climatització i sanejament. La Potència d’aquest quadre es calcula sumant totes 
les línies d’enllumenat i d’endolls de la nau, la qual suma és: 33.571 W. 

 

 El subquadre enllumenat, endolls i llums d’emergència 2: Distribueix 
l’enllumenat i els endolls a la part de vestíbul, menjador, vestuaris i sala de 
maquines. També te les línies d’enllumenat d’emergència  La potència d’aquest 
subquadre és la suma de totes, que te per resultat: 3932 W. 

 El subquadre enllumenat 3: Distribueix l’enllumenat i els endolls de tota la part 
d’administració, sala de reunions, enginyeria, direcció i wc. La potència 
d’aquest subquadre és la suma de totes, que te per resultat: 11928 W. 

 

Cada línia derivada des de el CPM o dels subcuadres, disposa de la seva protecció 
magneto tèrmica així com la seva protecció diferencial, de forma que si passes 
qualsevol incidència en una de les línies, les demes podran seguir subministrant amb 
normalitat. 

 

2.3.1.1.11. Conductors elèctrics  

El material dels conductors que s’utilitzaran per a tota la instal·lació serà coure i 
estaran aïllats. A cada punt de la línia, totes les fases, el neutre i les proteccions seran 
de la mateixa secció de cable. 

La identificació dels conductors, segons ITC-BT-19, segueix el següent ordre: 

 
 Blau: Neutre 

 
 Marro i Negre: Fase (la tercera fase, en cas que hi hagi, serà gris) 

 
 Verd i Groc: Protecció  

Per conductors aïllats sota tubs protectors s’utilitzaran conductors de tensió no 
inferior a 450/750 V i els tubs compliran amb l’establert a la ITC-BT-21. 

Per als conductors aïllats sota tubs protectors, que s’instal·lin en zones de fals sostre, 
s’utilitzaran conductors B-s3 d0 (M1) o mes favorable, seran no propagadors d’incendis 
i amb emissions de fum i opacitat reduïda, segons l’article 3.3 del anexe 3 del 
Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials.                   

Els cables utilitzats tindran les característiques equivalents a la norma UNE 21.027 -9 
(mescles termostables), seran de PVC de tensió 0,6/1kV i en el cas de la derivació 
individual seran amb aïllament XPLE. 
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Figura 3. Cables  

 

2.3.1.1.12 Canalitzacions 

Per determinar el diàmetre i les característiques de les canalitzacions que tenen que 
protegir els conductors. Utilitzem les recomanacions de la ITC-BT-21. 

La instal·lació sempre que es pugi es farà en tirades en safata suspesa. Trams com els 
baixants fins els equips o instal·lacions que no disposen de safata per el pas de 
conductors, es realitzaran en tub. 

 

 

Figura 4. Tubs  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.12.1. TUBS EN CANALITZACIONS FIXES EN SUPERFÍCIES  

 

Diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del numero i la secció dels conductors 
o cables a conduir segons REBT. 
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2.3.1.1.12.2. TUBS EN CANALITZACIONS ENTERRADES 

 

Diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del numero i la secció dels conductors 
o cables a conduir segons REBT. 

 

 

2.3.1.1.13. Aparells de mesura 

L’aparell de mesura o comptador que utilitzarem, s’ubicarà dintre de la Caixa general 
de protecció i mesura. 

Les especificacions i característiques es disposen en el apartat 2 de la ITC-BT-13. 
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Figura 5. Aparell de mesura 
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2.3.1.1.13. Preses de corrent 

Totes les preses de corrent (endolls) son monofàsiques, de tensió 230 V i de una 
intensitat màxima de 16 A. 

Les preses de corrent, estan muntades a 25 cm i estan protegides contra contactes 
indirectes. 

Les màquines del taller utilitzen tensió trifàsica de 400 V i van alimentades directament 
a la xarxa, sense fer servir endolls. 

Per veure la seva distribució veure plànol de preses de corrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea zones nau Endolls 

Taller 8 

Habitació compressor 1 

W.C. i vestuari operaris 2 

W.C. i vestuari operaries 2 

W.C. Homes 1 

W.C. Dones 1 

Vestíbul 0 

Administració 8 

Direcció 2 

Enginyeria 16 

Passadís 0 

Sala de reunions 2 

Distribuïdor W.C. 0 

Menjador 1 
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Figura 6. Endolls 

 

2.3.2. IL·LUMINACIÓ   

 

2.3.2.1. Tipus de lluminàries 

A la instal·lació de la nau com en la de les oficines s’han utilitzat 3 tipus de lluminàries. 

Les lluminàries de la nau de mecanitzat han estat: 

 Philips HPK380 1xHPI-P400W-BU P-MB +GPK380 R D465, estaran penjades del 

sostre de la nau.  

 

Figura 7. Philips HPK380 1xHPI-P400W-BU P-MB +GPK380 R D465 

 

 Philips BCS460 W22L120 1xLED48/840 LIN-PC per administració, enginyeria i 

direcció.  
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 Philips BBS490 1xDLED-3000 M PG  per la resta d’estàncies de la part d’oficines 

incloent la sal de maquines. 

 

 

Figura 8. Philips BCS460 W22L120 1xLED48/840 LIN-PC 

 

Hem escollit aquest tipus de lluminàries tipus LED per la part d’oficines per que encara 
que siguin considerablement mes cares s’amortitzen amb el temps ja que la seva vida 
útil es de unes 50.000 hores enfront de les 15.000 hores de les tradicionals. També al 
aplicar aquestes lluminàries reduïm la contaminació, ja que les LED consumeixen molt 
menys amb la repercussió de reducció de CO2.  

Per un altre part les llum de la nau no son LED però son de nova generació que ens 
garanteix una relació watts lúmens molt adient per la nostra industria, ja que 
necessitem una gran quantitat de visió. 

 

2.3.2.2. Valors límit d’eficiència energètica de la instal·lació 

Segons el CTE secció HE 3 sobre eficiència energètica en les instal·lacions es deu 
calcular el valor de la eficiència energètica de la instal·lació en cada zona comprovant 
que no es superi els valors límits relaxats en la taula 2.1 de la normativa citada. 

La eficiència energètica de cada zona, es determinarà a traves del valor de eficiència 
energètica (W/m2) per cada 100 lux: 

 

      
     

    
 

Sent:  

P = Potencia total instal·lada (W) 

S = Superfície il·luminada (m2) 

Em = il·luminació medi horitzontal 
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VALORS LIMITS D'EFICIENCIA ENERGETICA DE L'INSTALACIÓ 

ZONA m2  Em  POTENCIA  VEEI VEEI límit 

VESTIBUL 36,7275 273 280 2,79 6 

ADMINISTRACIÓ 60,7174 477 486 1,67 6 

SALA DE REUNIONS 81,4052 500 1050 2,57 6 

ENGINYERIA 70,3722 551 648 1,67 6 

DIRECCIÓ 30,9785 564 324 1,85 6 

BANY OFICINES HOMES 11,7744 441 210 4,04 10 

BANY OFICINES DONES 14,3679 441 210 3,31 10 

MENJADOR 97,4558 283 700 2,53 10 

VESTUARIS HOMES 80,2942 200 420 2,61 10 

VESTUARIS DONES 45 178 210 2,62 10 

SALA DE MAQUINES 20,73 205 140 3,29 5 

PASADIS 36,3304 137 245 4,92 10 

DISTRIBUIDOR BANY 5,88 135 35 4,4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

2.3.2.3. Nivells lluminosos exigits  

Els nivells exigits depenen de les característiques de la zona, segons el Reial Decret 
486/1997, en el qual s’estableixen les següents dades: 

Àrea zones nau Il·luminació (lux) 

Taller 500 

Habitació compressor 200 

W.C. i vestuari operaris 129 

W.C. i vestuari operaries 129 

W.C. Homes 129 

W.C. Dones 129 

Vestíbul 300 

Administració 500 

Direcció 500 

Enginyeria 500 

Passadís 100 

Sala de reunions 500 

Distribuïdor W.C. 100 

Menjador 300 

 

2.3.2.4. Enllumenats especials.  

La línia d’il·luminació d’emergència alimentarà un total de 22 aparells autònoms 
superficials fluorescents IP 223 amb duració de tres hores, de 6W i 150 lúmens. Les 
llums d’emergència es col·locaran en la part superior interior de cada porta d’accés a 
les diferents cambres i els de taller es col·locaran a una altura de 230 cm des del terra. 
S’utilitzarà per senyalitzar els accessos i facilitar una possible evacuació o facilitar la 
visió en cas de tall de corrent general. 

 

Figura 9. Llum d’emergència 
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2.3.3. Elements de maniobra i protecció  

Els aparells de maniobra i protecció estaran situats al quadre general com a tots els 
quadres secundaris de la instal·lació. S’ajustaran al calibre dels cables, al nombre de 
pols i a les corrents nominals que per ells circulen. 

Els aparells que s’utilitzaran per protecció seran dispositius diferencials, interruptors 
automàtics i interruptors de control de potencia. 

Les característiques de cada protecció es poden extreure de la taula, utilitzant els 
valors obtinguts als càlculs. 
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2.3.3.1. Interruptor magnetotèrmic 

La seva funció serà de protegir la instal·lació contra possibles curtcircuit. 

Instal·larem un interruptor magneto tèrmic  de tall omnipolar per sota del límit de la 
intensitat admissible del conductor , al començament de cada línia. 

També col·locarem interruptors magneto tèrmics en cada punt que la intensitat 
disminueixi degut a canvis de secció dels conductors.  

 

 

Figura 10. Interruptor omnipolar 

 

2.3.3.2. Interruptors diferencials  

S’utilitzen amb el fi de protegir a les persones i les instal·lacions contra fuges de 
corrent a presa a terra. Estaran dimensionats de tal forma que circuli per ells la 
intensitat nominal establerta en la instal·lació. 

Les sensibilitats establertes que tenen que tindre els interruptors diferencials son: 

- 30 mA, per a persones. 

- 300 mA, per a equipaments. 

En el nostre instal·lació, la protecció consta d’un adaptador diferencial més un 
transformador toroïdal (o diferencial toroïdal) amb retard, ja que per intensitats molt 
elevades són necessaris aquests tipus de dispositius. 

 

 

Figura 11. Interruptor diferencial 
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2.3.3.3. Sistema de protecció contra contactes directes  

El contacte directe, és aquell en que el cos humà o el de qualsevol animal domèstic, 
toca directament un conductor actiu. 

Per a la protecció contra contactes directes, col·locarem: 

- Recobriment de les parts actives amb un aïllament adequat, que limitarà la 

tensió de contacte màxim de 1 mA. 

- Protecció per mitja de barreres o evolvents. 

- Protecció per mitja d’obstacles. 

- Protecció per allunyament. 

- Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual. 

2.3.3.4. Sistema de protecció contra contactes indirectes  

El contacte indirecte, és aquell que es produeix quan existeix una errada en qualsevol 
aparell o accessori, i la corrent es desvia a través de les parts metàl·liques d’aquests 
aparells i d’aquests al terra. 

Les masses dels receptors elèctrics estaran connectades a terra per evitar contactes 
superiors a: 

- 24 V. En locals humits (vestuaris, banys y sala d’instal·lacions) 
- 50 V. En locals secs (resta de sales) 

Per a la protecció contra contactes indirectes, col·locarem: 

- Protecció per tall automàtic de la alimentació amb uns valors de: 

- 30 mA, per a persones. 

- 300 mA, per a equipaments. 

- Protecció per us d’equips de la classe II o per aïllament equivalent. 
- Protecció en els locals o emplaçaments no conductors. 
- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades a la 

xarxa de terra. 
- Protecció per separació elèctrica. 

 

2.3.3.5. Protecció contra sobrecarrega  

S’utilitzarà el I.G.A. (Interruptor General Automàtic) per a la protecció contra 
sobrecarregues de tota la instal·lació. 

També utilitzarem fusibles generals de protecció, ubicats dintre del C.G.P. (Quadre 
General de Protecció) , amb calibre estimat per protegir tota la instal·lació. 
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2.3.3.6. Presa de terra.  

Les preses a terra, son piques de coure, amb un secció mínima de 16mm2 i es 
dimensionarà de forma que la seva resistència de terra en qualsevol circumstancia 
previsible, no sigui superior al valor especificat en cada cas. Aquest valor de resistència 
de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte 
superiors a 50V. 

 

 

 

2.3.4. Programa de necessitats  

 

2.3.4.1. Potencia elèctrica instal·lada   

Amb les dades obtingudes mitjançant l’estudi  d’il·luminació, els equips instal·lats de la 
nau, climatització, sanejament i demandes de potencia per les preses de corrent,  
s’extrauen les potencies que intervindran en el dimensionament de la instal·lació que 
son detallades mes endavant.  

El valor de la potencia total instal·lada de la instal·lació es de 96.431 W. Aquest valor es 
l’obtingut en la instal·lació, en el pitjor dels casos (coeficient de simultaneïtat dels 
subcuadres amb valor igual a 1) per així dimensionar la línia.   

 

Potència total instal·lada 

Sector Potencia W 

Maquinaria 61371 

Il·luminació 21860 

Endolls 13200 

Total 96431 
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2.3.4.2. Potencia elèctrica real 

 La previsió de potencia real aplicant-li els coeficients de simultaneïtat adient es de 
124.861,75 W. Basant-nos en la previsió de potencia farem una contractació segons el 
vademècum de ENDESA de 139 KW . 

 

Potència Real 

Sector Potencia W 

Maquinaria 76713,75 

Il·luminació 39348 

Endolls 8800 

Total 124861,75 

 

 

 

2.4. Instal·lació elèctrica fotovoltaica 
 

El següent projecte, te com a objectiu analitzar les passes a seguir així com tots els 
aspectes a tenir en compte per al disseny òptim d’una instal·lació solar fotovoltaica 
destinada a l’obtenció d’energia elèctrica, que vendrem tota a la companyia d’energia. 
Ja que la legislació vigent obliga a la companyia distribuïdora a comprar tota l’energia 
produïda a un preu bastant superior al de venda habitual, com a incentiu per impulsar 
aquest tipus de instal·lacions.  

L’energia produïda s’injecta directament a la xarxa de distribució de baixa tensió (BT) 
com una aportació extra d’energia. El valor de 100 kW és la potència màxima de 
generació per la qual es permet evacuar l’energia en BT. Per potències superiors, la 
connexió a la xarxa s’ha de fer en mitja tensió (MT) amb la necessitat  d’un 
transformador i els costos addicionals i dificultats tècniques que comporta. Aquest és 
el motiu pel qual no se supera la potència esmentada. 

Per decret de llei 436/2004, el govern obliga a les companyies elèctriques a comprar 
l’energia elèctrica produïda per instal·lacions fotovoltaiques, per el que la inversió en 
una instal·lació fotovoltaica esta garantida per llei. A mes, el govern bonifica el KWh 
venut pagant-lo a 5,75 vegades el cost de compra base si la potencia instal·lada es 
menor de 100 KWp, i a 3 vegades si la potencia es major. Existeixen ajudes i 
subvencions estatals i autonòmiques per a la posa en funcionament de nous parcs 
fotovoltaics, per la qual cosa la inversió inicial es menor.  

La instal·lació elèctrica de les plaques solars no és objecte del nostre projecte. No 
obstant, remarcarem les passes a seguir com els materials a utilitzar segons normativa. 
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2.4.1. Descripció de la instal·lació fotovoltaica  

 

2.4.1.1. Descripció general  

 

La nau està orientada al sud per així reduir a zero les pèrdues per mala orientació dels 
generadors.  

La subestructura de suport dels panells, que ens dona la inclinació de 35°, que es la 
mes adient per a la zona on construirem la nau, consta de perfils lleugers d’alumini, 
que es fixen a la coberta mitjançant sistemes de fixació amb cargols d’acer inoxidable, 
assegurant-ne l’esquitat.  

No és necessari anar a buscar els elements estructurals principals o secundaris (bigues 
o corretges).  

La fixació dels mòduls fotovoltaics a la subestructura es realitza mitjançant unes 
fixacions d’alumini, vulgarment anomenades “clips”. 

 

2.4.1.2. Descripció del generador fotovoltaic  

 

2.4.1.2.1. CAPTADORS SOLAR FOTOVOLTAICS  

 

El generador fotovoltaic té una potència nominal de 98,28 kW i una potència pic 
instal·lada de 109,2 kWp. Aquest es divideix en 10 subgeneradors iguals de 9,83 kW de 
potència nominal cadascun, i 10,92 kWp de potència pic, formats per tres cadenes en 
paral·lel de 13 mòduls connectats en sèrie.  

 

Cada subgenerador funciona independentment de la resta ja que cada un té el seu 
propi inversor. Amb aquest tipus de sectorització, s’evita que problemes que només 
afecten a una part de la instal·lació repercuteixin negativament a la resta, i contribueix 
a augmentar significativament l’eficiència global del sistema.  
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2.4.1.2.2. MÒDULS SOLARS 

  

Els panells solars escollits són del model SUNPORT 72M, de CUANTUM SOLAR. Estan  

formats per 72 cèl·lules de silici monocristal·lí de 156x156 mm (amb una eficiència del 
16,6 %) connectades en sèrie. 

Les seves característiques s’exposen al catàleg següent: 

 

 

 

Figura 1. Modul solar 
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2.4.1.2.3. INVERSORS  

Els inversors de connexió a xarxa escollits són del model NT 10000 de SUNWAYS. És el 
primer inversor de la categoria de 10 kW preparat per a muntatge en mural. Hi ha un 
total de 10 inversors, un per cada subgenerador.  

Aquest inversors introdueixen la energia en forma trifàsica a la xarxa. 

A continuació es mostra l’aspecte de l’inversor, un esquema senzill de les unitats que 
el composen per dintre i la seva part inferior que és on es realitzen totes les 
connexions. 

 

 
figura 2. Inversor  
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A continuació adjuntem les taules de les característiques tècniques dels inversors. 
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2.4.1.3. Instal·lació elèctrica que necessitem 

Tots els dispositius que formen la instal·lació de generació d’energia, reben 
l’alimentació per la mateixa línia per la qual evacuen la generada, això ve donat ja que 
la normativa diu que el consum que generen te que se pagat amb les mateixes tarifes a 
la qual la companyia d’electricitat ens la compra a nosaltres. 

A efectes pràctics i sobretot en instal·lacions sense seguiment, aquest consum 
representa una part molt petita en comparació a l’energia generada.  

 

2.4.1.4. Instal·lació elèctrica de generació  

La instal·lació elèctrica de generació d’electricitat es composa de: 

 Panells fotovoltaics. 

 Cablejat de corrent continua. 

 Proteccions de continua. 

 Inversors. 

 Cablejat de corrent alterna. 

 Proteccions d’alterna. 

 Quadre general de protecció i mesura. 

Els panells fotovoltaics estaran disposats en vertical a la teulada de la nau, formant 
fileres de 39 panells separats 5 cm, dividits en tres cadenes de 13 panells cada una. 

Les fileres estaran separades 2,78m entre elles. La primera filera de panells de la 
primera teulada es col·locarà a 3,32 m de la part mes baixa de la teulada i les primeres 
fileres de les dues teulades restants es col·locaran a 5,9 m de la part mes baixa.  

A la primera teulada col·locarem 4 fileres de panells, ja que es la única coberta que no 
te cap ombra, no com les altres 2 que la teulada de davant l’hi fa ombra i nomes 
col·locarem 3 fileres per teulada. Al costat de les fileres i aura un passadís de 1 metre 
d’amplada per al manteniment. 

La connexió en sèrie dels mòduls es realitza amb els cables dels que disposen a la seva 
part posterior, i les connexions en paral·lel de les tres cadenes d’un subgenerador es 
realitza directament a l’interior de cada inversor, ja que aquests tenen tres entrades 
independents de CC.  

El recorregut del cablejat, s’ha realitzat per evitar al màxim pèrdues d’estanquitat a la 
coberta i estalviar el màxim de cable possible.  

El cablejat de continua entre el subgenerador i l’inversor, s’uneix amb el cablejat dels 
panells (pols positiu i negatiu), mitjançant una caixa de connexions estanca (situada a 
la part exterior de la coberta).  
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El recorregut d’alterna va des de la sortida de l’inversor fins al quadre de proteccions 
d’alterna, passant per l’interruptor automàtic magnetotèrmic que protegeix cada 
inversor (situat a la mateixa caixa on hi ha els seccionadors de CC), on es realitza el 
canvi de secció.  

Del quadre de proteccions d’alterna, en el que només hi ha un magnetotèrmic i un 
diferencial generals amb l’embarrat de coure per poder realitzar les connexions, surt 
un únic cable tetrapolar de X mm2 de secció. Aquest es connectarà al quadre de 
protecció i mesura.  

El CPM serà el mateix que el de la instal·lació elèctrica de la nau. Dintre del quadre 
col·locarem un magnetotèrmic, un diferencial general, fusibles de seguretat, i un 
comptador trifàsic bidireccional.  

A continuació es pot veure com quedarà la col·locació dels panells: 

 

 
Figura 3. Distribució mòduls solars 

 

2.4.1.4.1. ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE CORRENT CONTINU  

A continuació es descriuen les proteccions necessàries a la part de Corrent Continu de 
la instal·lació,  entre el generador fotovoltaic i els terminals d’entrada dels inversors. 

 

2.4.1.4.1.1. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

No pot haver-hi contacte directe amb les connexions per la qual cosa es disposarà de 
les següents proteccions:  

 Mòduls fotovoltaics amb aïllament elèctric de classe II.  

 La connexió en sèrie dels mòduls fotovoltaics es realitza mitjançant connectors 

del tipus  “Tyco Solarlok” (inclosos a la part posterior dels panells) amb grau de 

protecció IP 65. 

 Caixes de connexió estanques per la connexió en sèrie en el canvi de secció.  
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 Caixes de protecció individual de cada inversor amb aïllament elèctric de classe 

II.  

 La connexió del generador fotovoltaic als inversors es realitza mitjançant els 

connectadors “Tyco Solarlok” accessibles des de l’exterior i a prova de 

contactes (inclosos també en el lot d’entrega). 

 Els cables utilitzats a la part de contínua són de doble aïllament. 

2.4.1.4.1.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

La protecció contra contactes indirectes de corrent continua ve donada per la connexió 
a terra com per la desconnexió automàtica del inversor si hi hagués algun defecte. 

 

2.4.1.4.2.1. Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits  

La protecció contra sobrecarregues i curtcircuits per a corrent continu serà un 
interruptor seccionador de CC per aplicacions fotovoltaiques, ja que per voltatges molt 
elevats com es el nostre cas va associat un corrent molt elevat la qual cosa encareix 
molt els interruptors normals, per aquest motiu col·loquem específics de aplicacions 
fotovoltaiques que es mes econòmic. 

Com que cada inversor te 3 entrades, haurem de disposar també de tres interruptors 
per cada un. 

 

Figura 4. Interruptor seccionador 

 

2.4.1.4.2.2. Protecció contra sobretensions  

Aquest tipus de protecció ve inclosa dins el mateix inversor.  

 

2.4.1.4.2. ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE CORRENT ALTERN 

A continuació es descriuen les proteccions necessàries a la part de corrent altern (CA) 
de la instal·lació,  des de la sortida dels inversors fins al punt de connexió a la xarxa.  
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2.4.1.4.2.1. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES  

Al costat de CA tampoc hi pot haver accés directe a les connexions, de manera que es 
disposarà de les següents proteccions:  

 L’inversor té un grau de protecció contra influències ambientals IP 54.  

 La connexió elèctrica de l’inversor a la sortida de CA té lloc a través de les 

bornes de la placa de circuits impresos a l’interior de l’aparell. 

 Els cables utilitzats al costat de CA són tetrapolars, de coure i amb doble 

aïllament.  

A més, el cablejat que està a una altura accessible per les persones, va canalitzat amb 
safates de plàstic. 

 

2.4.1.4.2.1. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES  

Els interruptors diferencials en instal·lacions de CA detecten i desconnecten les fugues 
a terra. Així, es desconnecta el circuit quan una persona realitza un contacte directe i 
també quan es produeix una fuga a terra a través d’una carcassa (connectada a terra) 
assegurant uns nivells de tensió de contacte no perjudicials per les persones (24 V en 
aquest cas).  

 

Interruptor diferencial general  

La part d’alterna de la instal·lació es protegeix mitjançant un diferencial associable a un 
magnetotèrmic. La protecció consta d’un adaptador diferencial més un transformador 
toroïdal (o diferencial toroïdal) amb retard, ja que per intensitats molt elevades són 
necessaris aquests tipus de dispositius.  

 

Figura 5. Interruptor diferencial 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

Figura 6. Transformador toroïdal 

 

2.4.1.4.2.1.1. Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits  

La instal·lació s’ha de protegir amb dispositius automàtics de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits.  

 

Protecció individual per inversor 

Per la protecció individual per cada inversor, col·locarem un interruptor 
magnetotermic especial per a instal·lacions fotovoltaiques.    

 

Interruptor magnetotèrmic general  

La instal·lació ha de disposar d’un interruptor magnetotèrmic general amb una 
intensitat de curtcircuit superior a la indicada per l’empresa distribuïdora en el punt de 
connexió. Aquest interruptor ha de ser accessible a l’empresa distribuïdora en tot 
moment, per poder realitzar la desconnexió manual.  

 

2.4.1.4.2.1.2. Protecció contra pics de tensió  

Cada inversor porta instal·lat varistors que els protegeixen de pics de tensió intensos i 
limitats en el temps.  

Protecció qualitat del subministrament. Interruptor automàtic de la interconnexió  

L’interruptor automàtic per la interconnexió, juntament amb el relé de xarxa (inclosos 
dins l’inversor), realitza la desconnexió - connexió automàtica de la instal·lació 
fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa. Els valors d’actuació 
per màxima i mínima freqüència, i per màxima i mínima tensió són: 

 Freqüència: 49 – 51 Hz. 

 Tensió: 0,85·Um – 1,1·Um. 
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2.4.1.5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  

 

2.4.1.5.1. TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA ESCOLLIDA  

Hi ha tres tipus basics de cèl·lules fotovoltaiques al mercat que es presenten de la 
següent forma:  

 Silici monocristal·lí: El silici monocristal·lí es talla d’un sol vidre del silici, i es 
lleugerament més car, però també eficient. Els cristalls tenen la mateixa 
orientació. La xarxa cristal·lina és uniforme, és la mateixa en tot el material i té 
poques imperfeccions.  

 Silici policristal·lí: els cristalls que el composen no tenen la mateixa  orientació. 

El procés de cristal·lització no és tant costós com l’anterior i per aquest motiu 

els mòduls són una mica més barats, però tenen un rendiment lleugerament 

inferior. 

 Silici amorf: com bé indica el seu nom, no té xarxa cristal·lina. El rendiment que 

se n’obté és inferior respecte als de xarxa cristal·lina però és menys costós, 

menys vulnerable als ombrejats parcials, té un millor comportament amb llum 

difusa i menors pèrdues per augment de temperatura. Es venen en mòduls 

rígids, però també com a làmines fines flexibles.  

A continuació es mostra una taula resum amb els rendiments i la superfície necessària 
per generar 1kWp, per les tres tecnologies: 

Tipus de cèl·lula Eficiència del mòdul Superfície FV necessària per 1 kWp 

Monocristal·lina 11 - 16 % 7 - 9 m2 

Policristal·lina 8 - 10 % 9 - 11 m2 

Amorfa  4 - 7 % 16 - 20 m2 

 

Per la nostra instal·lació ja que es per generar  100 KW i disposem de tres teulades 
sense ombra, hem escollit mòduls de cèl·lules monocristal·lines. A mes es mes fàcil 
trobar al mercat mòduls mes grans. 

2.4.1.5.2. JUSTIFICACIÓ DE LES PÈRDUES DEGUDES A LA INCLINACIÓ DELS 
MÒDULS 

En el nostre cas hem col·locat les plaques a 20° respecte de la inclinació de 15° de la 
teulada el que ens fa que la inclinació total de les plaques sigui de 35° que es el mes 
adient per a la nostra regió, segons l’atles de radiació solar de Tarragona. 
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2.4.1.5.3. INVERSOR CENTRAL O DIVERSOS INVERSORS 

L’element clau de la instal·lació és l’inversor. Ha de ser un inversor especialment 
dissenyat per la connexió a xarxa, ja que a més de la funció  de convertidor CC - CA, és 
el responsable de que l’acoblament entre el circuit de panells i la xarxa sigui perfecte, 
segur i eficient. 

A l’hora d’escollir el tipus d’inversor s’han de tenir en compte diversos aspectes:  

 La potència de la instal·lació. 

 Si la orientació i la inclinació dels mòduls és la mateixa. 

 El possible ombrejat i si afecta o no a tots els mòduls de la mateixa manera. 

 La disponibilitat d’un lloc especialment destinat a la ubicació d’un inversor de 

grans dimensions. 

En el nostre cas hem seleccionat diversos inversos connectats en cadena ja que com no 
tenim cap element de ombra a la coberta, no ens afectarà al rendiment dels inversor. 
També em decidit dividir en diversos inversos per el tema del pes ja que un inversor 
per a 100 KW podria pesar fins a uns 800 Kg. A demes tenir els inversors separats 
aconseguim una instal·lació senzilla i descentralitzada. 
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2.5. Instal·lació fontaneria 

2.5.1. Descripció 

En aquest apartat es descriu d’instal·lació D’aigua per tot l’edifici, amb canonades de 
PVC de diferents diàmetres. 

EL subministre ve a càrrec de l’empresa subministradora. 

Els càlculs s’han realitzat amb el programa CYPE a l’apartat instal·lacions. 

 

2.5.2. Normativa aplicable 

Per la realització de la instal·lació hem tingut en compte el DB HS4 del codi tècnic de 
l’edificació i les normes descrites en el plec de condicions. 

 

2.5.3. Descripció de la instal·lació 

2.5.3.1.  Zones de suministre 

 

Les diferents zones on es realitzarà una instal·lació d’aigua son les següents: 

 Vestuari homes. 

 Vestuari dones. 

 Sala de maquines. 

 Banys oficines. 

La distribució de la instal·lació s’indica en el plano dels annexes P-12. 

 

2.5.3.2. Suministe d’aigua 

 

El subministres d’aigua es realitzarà per la conducció d’aigua que l’empresa 
subministradora te a la zona. La pressió de subministra serà de 30 m.c.a. 
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2.5.4. Elements de la instal·lació 

2.5.4.1.  Escomesa 

L’escomesa despondrà dels següents elements:  

 

 Clau de pas per damunt de la tuberes exterior de subministra per obrir la clau 
d’escomesa. 

 Tub d’escomesa per unir la clau de pas amb la clau de pas general. 

 Clau de pas en l’exterior de l’edifici. 

 

La instal·lació d'escomesa soterrada per proveïment  d'aigua de 1,08 m de longitud, 
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora 
amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 
assemblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat 
banda blau (PE-100), de 25 mm de diàmetre exterior, PN = 16 atm i 2,3 mm de gruix, 
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 
excavada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució 
que serveix d'enllaç entre la presa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 3/4" de diàmetre 
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada junt 
a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/P/20/I de 15 cm d'espessor. 

2.5.4.2. Tubs d’alimentació 

 

     Instal·lació d'alimentació d'aigua potable de 0,9 m de longitud, soterrada, formada 
per tub de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 25 mm de diàmetre 
exterior, PN = 16 atmosferes i 2,3 mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior 
de la canonada. 
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Figura11. Tub polietilè 

 

2.5.4.3. Instal·lacions particulars 

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), per als següents diàmetres: 20 mm (22.01 
m), 25 mm (39.84 m). 
 

 

Figura11. Tub polietilè reticulat 

 

2.5.4.4.  Clau de pas general: 

S’utilitza per tallar el subministres de d’instal·lació i es situa dins el recinte de la nau, a 
una zona d’us comú, accessible per la seva manipulació, i senyalada adequadament 
per la seva rapida identificació, es disposarà al armari de comptador general 

 

 

Figura12. Clau de pas 
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2.5.4.5. Filtre d’instal·lació general: 

 Impedirà el pas dels residus de l’aigua que puguin donar lloc a les corrosions en les 
canalitzacions metàl·liques, s’instal·larà a continuació de la clau de pas general i 
s’ubicarà dins l’armari de comptador general. 

 

Figura 14. Filtre 

 

 

2.5.4.6. Armari de comptador general:  

Despondrà amb el següent ordre, clau de pas general, el filtre de instal·lació, el 
comptador, una clau, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La clau de sortida 
permetrà la interrupció de subministra a l’edifici. La clau de tall general i la de sortida 
serviran per el muntatge i desmuntatge del comptador general 

 

2.5.4.7. Tub d’alimentació:  

El traçat del tub d’alimentació es realitzarà per zones d’us comú i no estarà emportat, i 
si es troba emportat tindrà que despondre de registres per la seva inspecció de fugues, 
almenys en els seus extrems i canvis de direcció. 

 

2.5.4.8. Canonada principal: 

 La canonada principal es despondrà per zones comuns i no estarà empotrada, es 
despondrà de claus de tall en totes les ramificacions, de tal forma que en cas d’avaria 
no farà falta interrompre el subministres. 
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2.5.4.9.  Protecció contra retorns 

Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts 
que figuren a continuació, així com en qualsevol altre que sigui necessari:  

 

 Després dels comptadors.  

 A la base de les ascendents.  

 Abans de l'equip de tractament d'aigua. 

  En els tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics. 

  Abans dels aparells de refrigeració o climatització.  

Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidat de manera que sempre 
sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 

 

 

 

Figura14. Vàlvula antiretorn 

 

 

 

 

2.5.5. Sistemes de control i regulació de pressió 

2.5.5.1.  Grups de pressió 

 

El grup de pressió general, electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una 
potència de 0,071 kW, boques roscades mascle de 1" estarà instal·la en un local d’us 
exclusiu situat al vestíbul. 

 

 grup de pressió d'aigua, AP 125/4-3 "EBARA", format per: tres bombes 
centrífugues multicel·lulars MVXE 125/4, 

http://www.google.es/imgres?q=sistemas+antirretorno+agua&start=170&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_es___ES344&biw=1112&bih=576&tbm=isch&tbnid=0OzB9GTNfmYKsM:&imgrefurl=http://www.ferromar.es/material-piscinas/accesorios-valvulas-y-tuberias/valvulas-de-retencion-laton-y-pvc/valvula-antirretorno-pn-10-laton-3-4-codigo-04353.html&docid=ai9gyFRxy1yUyM&imgurl=http://www.ferromar.es/media/catalog/product/cache/1/image/ef7811b70a2eaf563a4d53b43279b602/0/4/04351_1.jpg&w=320&h=260&ei=ddblT5_fObHs0gX-ydHoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=535&vpy=145&dur=4019&hovh=202&hovw=249&tx=155&ty=127&sig=104102196073085788274&page=8&tbnh=120&tbnw=148&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:170,i:267
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El grup de pressió secundari que impulsa les aigües grises tractades, esta format per 2 
bombes centrífugues de 2 etapes, i esta situat  a la sala de maquines . 

 

Dipòsit auxiliar d'alimentació, per a proveïment del grup de pressió, de polièster 
reforçat amb fibra de vidre, cilíndric. 

 

  

 

 

Figura. Grup de pressió 

 

2.5.5.2. Sistemes de reducció de pressió 

 

Els punts de consum la pressió mínima deurà ser de 100kpa per aixetes comuns i 150 
per a escalfadors. La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar els 500kpa 

 

 

Figura. Vàlvula limitadora de pressió 
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2.5.6. Elements d’unió 

Pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la 
base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm sobre solera de formigó en massa HM-
20/B/20/I de 15 cm de gruix. 

 

 

Figura 12. Pericó 

 

2.5.7.  Sistemes d’aprofitament d’aigües grises BIOGRIS 

Les Aigües grises procedents de la dutxa, banyera y pluja es recullen i passen per un 
filtre de gruixuts que retenen objectes com la arena, fulles e impureses enviant-les 
directament al desaigua municipal. Lliure d’objectes gruixuts l’aigua gris s’acumula en 
un dipòsit, segons dimensions, necessitats normatives. Previst d’airejadors que 
mantenen l’aigua en unes condicions organolèptiques acceptables i oxigenades, Al 
sortir del dipòsit, l’aigua gris’ passa per un prefiltre de gruixos i es bombeja cap a un 
filtre de sílex antracita automàtic, i des de allí a un altre filtre de seguretat de 100 
micres. L’aigua filtrada passa a un dipòsit de contacte amb na dosificació de hipoclorit, 
es tinta l’aigua amb un colorant no tòxic per indicar la seva no potabilitat. 
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2.5.8. Instalacions d’aigua calenta sanitaria (ACS) 

 

Per a l’ instal·lació d’aigua calenta sanitària hem escollit instal·lar un sistema de 
escalfament d’aigua mitjançant el sistema de captació solar tèrmica. 

 

2.5.8.1. Generalitats del sistema de producció d’aigua calenta 
sanitària  (ACS) 

2.5.8.1.1. PRODUCCIÓ SOLAR TÈRMICA 

 

És l’aplicació més rendible i més comuna de l’energia solar tèrmica. Normalment les 
instal·lacions no es dimensionen per a resoldre el 100% de les necessitats d’aigua 
calenta , ja que la superfície exigida per a cobrir aquestes necessitats a l’hivern, quan 
menys radiació hi ha, donaria lloc a la construcció de grans centrals difícilment 
amortitzables. El més comú, per tant, és combinar la instal·lació solar amb un sistema 
de escalfament convencional (de gas, elèctric, etc) de forma que el dispositiu solar 
resol una part del consum d’energia (fracció solar), i la resta utilitza el sistema 
convencional. 
Aquestes instal·lacions es composen bàsicament per: 
 

 Un sistema de captació de la radiació que prové del sol, el captador solar. 

 Un sistema d’emmagatzematge de l’energia tèrmica obtinguda, el dipòsit 
acumulador 

 Un sistema de distribució de la calor i de consum. 
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2.5.9. Opcions del mercat 

 

2.5.9.1. Tipus de captadors 

 

2.5.9.1.1. CAPTADORS DE TUB DE BUIT: 

La diferència entre col·lectors plans i de tubs de buit consisteix fonamentalment 
l'aïllament: en els col · lectors plans existeixen pèrdues per convecció, mentre que en 
els tubs, en estar aïllats al buit, aquestes pèrdues es redueixen a valors al voltant d'un 
5%, 1 que suposen fins a un 35% menys pel que fa als panells plans, 2 el que permet 
incrementar el rendiment de forma notable, anunciant fins i tot augments del 50% 
enfront dels col · lectors plans (tot i que cal aclarir aquesta diferència de rendiments 
només es produeix sota condicions de fred extrem i molt vent, sent el seu rendiment 
similar en condicions menys exigents). 

 

 

Figura 12. Captador de tubs de buit 

 

2.5.9.1.1. CAPTADORS PLANS AMB COBERTA (ESCALFAMENT D’AIGUA) 

Captador pla estàndard: 

Es el mes utilitzat al nostre país, l’absorbidor esta protegit contra pèrdues 
tèrmiques mitjançant un material aïllant, generalment llana i coberta transparent de 
vidre. En els captadors de major qualitat s’utilitza un vidre de baix contingut en ferro, 
de alta transmitància i baixa reflectància. Per al marc es sol utilitzar l’alumini, i per a la 
part posterior materials d’aïllament tèrmic, amb alumini, acer inoxidable o xapa 
galvanitzada. 
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Captador solar pla, també anomenat col·lector solar pla o panell solar tèrmic, format 
per una capsa plana metàl·lica per la qual circula un fluid, que s'escalfa al seu pas pel 
panell. Pot ser al seu torn: Captador pla protegit: amb un vidre que limita les pèrdues 
de calor.   

 

 

Figura15.Captador pla amb coberta 

 

 

2.5.9.1.2. ENMAGATZAMATGE 

El calor resultant de la conversió tèrmica de la radiació solar s’emmagatzema 
en un dipòsit d’acumulació la connexió i la transferència de calor entre el captador 
solar i el dipòsit s’efectua a traves d’un circuit hidràulic d’acord amb una de les 
següents configuracions. 

 

2.5.9.2. Tipus de circuits 

 

2.5.9.2.1. CIRCUIT DIRECTE 

El fluid que circula per l’interior es el fluid de consum . 

Aquest circuit genera problemes de corrosió i calcificació es sol instal·lar on la qualitat 
de l’aigua es acceptable. 

 

2.5.9.2.2. CIRCUIT TANCAT 

Per els captadors circula un fluid tèrmic, en un circuit tancat primari i amb intercanvi 
tèrmic cap al circuit de consum a traves de un intercanviador de calor interior o 
exterior al dipòsit. 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_panels,_Santorini.jpg?uselang=es
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2.5.9.2.3. CIRCULACIÓ EN EL CIRCUIT 

 

 La circulació del fluid per el captador por realitzar-se a traves duna bomba 
circulatòria (circulació forçada) o per la circulació natural per diferencia de 
densitats (circulació per termosifó). 

 

 La circulació per termosifó es autoregulada, establint sempre que existeixi 
suficient radiació. El fluid tèrmic es calenta als captadors fent-se menys dens i 
pujant desde el captador fins al dipòsit, al arribar al dipòsit es refreda fins 
arribar al escalfador, per a que existeixi circulació per termosifó el dipòsit ha 
d’estar situat damunt del captador solar. 

Inconvenients: 

 La circulació per termosifó pot provocar la circulació inversa. 

 El fluid es refreda en els captadors fent-se mes densa i retrocedint fins 
al dipòsit. 

 Dins del dipòsit el fluid tèrmic es espitjat fins als captadors dissipant el 
calor del dipòsit. 

 

2.5.10. Sistema escollit 

En la nostra instal·lació ens hem decantat per una instal·lació de captador solar 
pla, amb un sistema d’acumulació d’aigua calenta sanitària de 300 litres i amb un 
circuit tipus tancat, amb circulació forçada a traves d’una bomba circulatòria, ja que 
hem considerat que es l’opció mes rentable i amb menys problemes. 
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2.5.10.1. Captador solar 

Segons els càlculs adjuntats, la instal·lació consta de 3 captadors solars. 

De captador solar hem escolli el model VFK 135D amb les següents 
característiques: 

 

 

 

 

 

Figura12 Captador solar 
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2.5.10.2. Sistema d’acumulació solar 

Segons els càlculs adjuntats al apartat de càlculs hem de despondre de un captador 
solar de 300 litres. 

Per al sistema d’acumulació hem escollit un dipòsit d’acumulació solar amb serpentí 
model Autostep plus 350. 

 

 

 

 

  

Figura 13. Acumulador solar 
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2.5.10.2.1Regulació 

Per a la regulació de l’aigua calenta sanitària hem escollit el regulador calorMATIC 470.  

 

 

Figura Regulador. 

 

 

2.5.10.3.  Sistema de suport 

Per al suport a l ’instal·lació d’ACS instal·larem un escalfador a gas butà, per fer front 
als pic de demanda d’aigua calenta.  
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2.5.10.4. Esquema 

 

 

FIgura.12 Esquema instal·lació solar tèrmica 

 

2.5.10.5. Orientació e inclinació del captador 

Els captadors s’instal·laran a la coberta d’oficines que es trobar orientat al sud amb 
una desviació respecte del nord de 7 graus, tindran una inclinació de 35º que es la que 
rep mes radiació de mitjana a l’any segons d’atles de radiació solar de Catalunya. 

 

 Càlculs justificatius al apartat de càlculs. 
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2.6. Instal·lació contra incendis 
 

 Plaques de senyalització fotoluminiscents equips contra incendis 

Placa de senyalització polsador 

 

 

 Plaques de senyalització fotoluminscents equips d’evacuació 

Placa sortida d’emergencia 

 

 

 Plaques de senyalització fotoluminscents d’extintor 

 

 

 

 Plaques de senyalització fotoluminiscents d’extintor amb carro 

 

 En el nostre cas instal·larem extintors d’aigua polvoritzada, i pols ABC polivalent, ja 
que el d’aigua en presencia de tensió elèctrica no es acceptable. Complint aixi amb 
el DB CTE SI i RSCIEI. 
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2.6.1. Instal·lació climatització 
 

El edifici disposarà d’instal·lacions tèrmica apropiades destinades a proporcionar el 
benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiments de les mateixes i dels seus 
equips. Aquesta exigència s’estableix en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmica en 
Edificis (RITE). 

Per a la perfecta habitabilitat i compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmica en 
Edificis (RITE), disposarem d’una instal·lació de climatització, tant en estiu (aire 
acondicionat) com a l’hivern (calefacció). La millor operació per als dos sistemes es l’ús 
d’una bomba de calor industrial aire/aigua amb conductes per a la distribució del 
aigua. En el nostre cas climatitzarem tots els recintes de la zona de despatxos, sala de 
reunions, vestíbul, menjador, distribuïdor i passadís.   

 

2.6.1.1. Aïllants 

 

2.6.1.1.1. Camises aïllants 

 

2.6.1.1.1.1. CAMISA DE ESPUMA 

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura 
cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 
23,0 mm de diàmetre interior i 25,0 mm de gruix. 

 

 

Figura 1. Camisa de espuma 
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2.6.1.1.1.2. CAMISA LLANA DE VIDRE 

 

 Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta 

longitudinalment per la generatriu, de 48,0 mm de diàmetre interior 

i 50,0 mm de gruix. 

 Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta 

longitudinalment per la generatriu, de 60,0 mm de diàmetre interior 

i 40,0 mm de gruix. 

 Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment 

per la generatriu, de 60,0 mm de diàmetre interior i 50,0 mm de gruix. 

 Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment 

per la generatriu, de 76,0 mm de diàmetre interior i 40,0 mm de gruix. 

 Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment 

per la generatriu, de 76,0 mm de diàmetre interior i 50,0 mm de gruix. 

 

 

 

Figura 2. Camisa de llana de vidre 

 

 

2.6.1.1.2. Recobriments camises 

 

 Emulsió asfàltica per a protecció de camises aïllants de llana de vidre, segons 

UNE 104231. 

 Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color blanc, per a aïllament en 

exteriors. 
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2.6.1.2. Purgador  

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2 "de diàmetre, cos i tapa de llautó, 
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110 ° C. 

 

 

Figura 3. Purgador 

 

2.6.1.3. Elements conducció aigua 

 

2.6.1.4. Vàlvules  

 

 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4 ". 

 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 ". 

 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4 ". 

 Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4 ". 

 

Figura 4. Vàlvules 
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2.6.1.5. Tubs  

 

 Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm de diàmetre, 

segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en concepte 

d'accessoris i peces especials. 

 Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, 

segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en concepte 

d'accessoris i peces especials. 

 Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de diàmetre, 

segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en concepte 

d'accessoris i peces especials. 

 Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 40/42 mm de diàmetre, 

segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en concepte 

d'accessoris i peces especials. 

 Tub de coure rígid amb paret de 1,5 mm de gruix i 51/54 mm de diàmetre, 

segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en concepte 

d'accessoris i peces especials. 

 Tub de coure rígid amb paret de 1,5 mm de gruix i 61/64 mm de diàmetre, 

segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat el 20% en concepte 

d'accessoris i peces especials. 

 

Figura 5. Tubs 
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2.6.1.6. Filtres  

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 
0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 3/4 ", per a una pressió màxima de treball de 16 
bar i una temperatura màxima de 110 ° C. 

 

Figura 6. Filtre retenidor 

 

2.6.1.4. Panell de llana de vidre 

Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per les 
seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + 
kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm de gruix, per a la formació de conductes 
autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 (m² K) / 
W, conductivitat tèrmica 0,032 W / (mK), Euroclasse Bs1d0 de reacció al foc, amb codi 
de designació MW-UNE -EN 13162-T5. 

 

 

Figura 7. Panell de llana de vidre 
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2.6.1.5. Reixetes  

 

2.6.1.5.1. Reixetes d’impulsió  

 

 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lames horitzontals regulables individualment, de 625x425 mm, amb part 

posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lames 

verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb 

lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 

 

 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lames horitzontals regulables individualment, de 1225x525 mm, amb part 

posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lames 

verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb 

lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 

 

 

 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lames horitzontals regulables individualment, de 225x125 mm, amb part 

posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lames 

verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb 

lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 

 

 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lames horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, amb part 

posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lames 

verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb 

lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 
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 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lames horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part 

posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lames 

verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb 

lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 

 

 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 

lames horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, amb part 

posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lames 

verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb 

lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 

mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 

 

 

Figura 8. Reixeta d’impulsió 

 

 

2.6.1.5.2. Reixeta d’intempèrie 

 

 Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lames de 

xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1600x495 mm, tela metàl·lica d'acer 

galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer 

galvanitzat. 
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Figura 9. Reixeta d’intempèrie 

 

2.6.1.6. Aquapack  

Unitat compacta aigua-aire-aigua bomba de calor de producció simultània d'aigua 
freda i d'aigua calenta, sistema 4 tubs, per instal·lació en exterior. 

 

 

Figura 10. Aquapack 

 

2.6.1.7. Climatitzadora  

Climatitzadora (UTA) de baixa silueta, a quatre tubs, amb bateria d'aigua freda i bateria 
d'aigua calenta. 

 

Figura 11. Climatitzadora (UTA) 
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2.7. VENTILACIÓ 

 

2.7.1. Introducció 

En aquest projecte, tindrem en compte la correcta ventilació de totes les zones de 
treball per assegurar unes condicions de seguretat i confort per a les persones que hi 
treballen dintre del edifici.  

Les zones mes importants en aquest projecte son la zona de taller i la zona de oficines. 
En aquestes zones ha de renovar-se el aire per una correcta respiració de les persones.  

Certes zones d’us, com administració, sala de reunions, enginyeria, direcció, vestíbul, 
passadís, distribuïdor i menjador les necessitats de ventilació venen donades per les 
ventanes o per el sistema de climatització instal·lat. Per assegurar-nos d’un complet 
reciclatge del aire, instal·larem petites reixetes de ventilació en les zones apropiades. 

Per als vestuaris com per al lavabos d’oficines les reixetes no son suficients, per aquest 
motiu usarem extractors de ventilació forçada. 

Totes les dades necessàries per disposar d’una bona qualitat del aire interior de 
l’estructura vindran definides en el CTE-HS-Salubritat. 

 

2.7.2.  Canalitzacions dels circuits 

En algunes zones d’us com els lavabos i els vestuaris, per assegurar-nos d’un complet 
reciclatge del aire s’instal·laran tubs d’alumini natural flexible, de 120mm de diàmetre, 
petites reixetes de ventilació  de 200x100 i de 300x100mm en les zones apropiades. 

 

2.7.3.  Determinació del caudal d’aire a renovar. 

Amb la finalitat que l’aire existent en l’interior de les zones sigui saludable, serà 
necessari renovar-lo cada cert temps per evitar que l’aire s’empobreixi. 

Aquest numero de renovacions de l’aire per hora estan tabulades segons el tipus 
d’activitat a la norma UNE 100-011-91 
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2.7.4. Determinació del caudal d’aire a renovar en l’edifici. 

 

2.7.4.1. Zona taller 

En la part de la nau dedicada al taller, degut a les seves dimensions (14.632,88 m3) i al 
fet que tenim un activitat industrial dedicada a taller de muntatges, necessitarem un 
sistema de aireadors  estàtics instal·lats a la coberta del taller. Els col·locarem a les 
crestes de les serretes ja que es on tenim l’acumulació mes desfavorable. Aquests 
extractors funcionen per el “Principi de Venturi” i ens assegurarem que aconseguim 6 
renovacions d’aire per hora. 

Per complir els requisits del DB-HS-Salubritat, que ens diu que tenim que aconseguir 6 
renovacions d’aire a l’hora, hem escollit el següent aireadors estàtics: 

14.632,88 x 6 = 87.797,28 m3/h 

Elecció del aireador estàtic a utilitzar. 

S’utilitzen les següents dades de la taula (1.1): 

• Diferencial de temperatura desitjat: 10 °C 

• Altura efectiva entre el nivell del ventilador y la entrada de aire: 7 m. 

• Es selecciona el aireador Hiansa HV-500 con caudal de extracció de 1.530 m3/h. 

Els metres lineals necessaris de aireador per a la nau son: 

             

         
 = 57,4 metros de instal·lació de extractor. 
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Taula 1.1 

 

A la elecció dels extractors s’han de tindre en conte el nivell sonor del ventiladors, de 
forma que causin un soroll molest i nociu per al personal que hi treballa dintre. La 
correcta situació dels extractors farà que es renovi totalment l’aire sense que quedin 
zones no ventilades. 
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2.7.4.2. Zona oficines 

 

Els extractors han de garantir els caudals d’aire amb la finalitat de garantir la correcta 
respiració del personal.  

Segons el DB HS-Salubritat, s’ha de considerar la velocitat amb la que circuli l’aire per a 
l’interior de les zones entre els valors de 1 a 2 m/s, per que així no sigui molest per al 
personal.  

A la elecció dels extractors s’han de tindre en conte el nivell sonor del ventiladors, de 
forma que causin un soroll molest i nociu per al personal que hi treballa dintre. 

Els conductes s’han dimensionat tenint en compte la velocitat de l’aire abans 
nombrada, per que no es produeixi sedimentació dintre d’ells, en conductes principals 
entre 5 i 7 m/s i en conductes secundaris entre 1 i 3 m/s. 

AIRE A RENOVAR 
Amplada 

(m) 
Llargada 

(m) 
Alçada     

(m) 
Volum    
(m3) 

nº 
renovacions 

aire 

Q         
(m3/h) 

Administració 8,98 6,76 3,5 212,4668 5 1062,334 

Sala de reunions 11,94 6,76 3,5 282,5004 5 1412,502 

Enginyeria 10,41 6,76 3,5 246,3006 5 1231,503 

Direcció 4,58 6,76 3,5 108,3628 5 541,814 

Vestíbul 4,5 8,15 3,5 128,3625 5 641,8125 

Menjador 14,1 6,91 3,5 341,0085 5 1705,0425 

Passadís 31,59 1,15 3,5 127,14975 5 635,74875 

Distribuïdor banys 4,12 1,42 3,5 20,4764 5 102,382 

Bany homes 1,81 6,48 3,5 41,0508 14 574,7112 

Bany dones 2,21 6,48 3,5 50,1228 14 701,7192 

Vestuaris homes 11,62 6,91 3,5 281,0297 6 1686,1782 

Vestuaris dones 6,51 6,91 3,5 157,44435 6 944,6661 

Total           11240,4135 
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2.8 Sostenibilitat 

 

La sostenibilitat considera aspectes 

 Medi ambientals i energètics 

 Econòmics 

 Socials 

 

El concepte de Desenvolupament Sostenible i els seus pilars d'actuació desperten 
l'acceptació immediata per part de tots, ja que estan revestits d'un accentuat sentit 
comú. No obstant això, la pràctica d'aquests principis representa un repte que exigeix 
profunds canvis en la nostra forma de pensar i actuar. Traslladar-se de la visió de curt 
termini a la cultura de la sostenibilitat pot semblar, però, els resultats són infinitament 
més gratificants que l'obtenció de guanys efímeres que no redundaran en beneficis per 
a les generacions futures 

 

Sostenibilitat Ambiental: l'activitat industrial s'ha de desenvolupar segons criteris que 
garanteixin la seguretat i la qualitat dels ecosistemes i de la biodiversitat per a les 
generacions futures. 

 

2.8.1Ubicació i orientació 

La nau ha estat cuidadosament orientada per així obtenir el màxim rendiment de 
l’energia solar, tant sigui per escalfament d’aigua, com per la generació d’energia 
elèctrica o per la il·luminació natural. La nau ha esta orientada al sud, amb una petita 
desviació de 7º respecte del nord. 

 

22.8Adequació del disseny 

Hem realitzat l’estructura amb perfilaria metàl·lica, l’estructura es desmuntable a 
traves de cargols, per el possible desmuntatge al cap del temps i així poder muntar-la 
en un altre indret. 

Els murs exteriors han estat realitzats amb plaques de formigó prefabricat, hem optat 
per aquesta solució, per el possible aprofitament d’aquests plaques en cas de finalitzar 
de l’activitat ja que estan muntades de tal manera que poden ser desmuntades 
fàcilment. 
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2.8.3Selecció de materials 

 

 Els materials escollits per l’edificació de la nau han estat formigó, que ens 
aporta un bon aïllament tèrmic de tota l’edificació. Sen un material que de 
mitja genera en la seva fabricació 1.1 MJ/Kg de energia primària, hem volgut 
compensar aquestes dades fent una nau industrial desmuntable. 

 

 

Principals prestacions i característiques  del formigó que milloren la sostenibilitat: 

 Utilitza fons de recursos naturals i pràcticament inesgotables. 

 Es reciclable totalment, al finalitzar la vida útil de la construcció, possibilitant 
l’estalvi d’àrids naturals 

 Es un material que dura molt i que permet fer construccions amb vida utils 
superior als 100 anys 

 No envelleix per l’acció del sol 

 Ofereix una massa capaç d’aportar inèrcia tèrmica als edificis amb contorn 
de formigó, en ells l’estalvi d’energia en climatització compensa molt 
àmpliament les emissions de co2 necessàries per la fabricació del formigó. 
Produeix estalvi net d’emissions de co2 al llarg de la vida útil de l’edifici. 

 La disminució de les operacions de conservació i manteniment indueix la 
reducció d’emissions de co2 durant la vida útil de l’edifici. 

 Es incombustible i sotmès a foc no desprèn substancies tòxiques per les 
persones ni nocives per el medi ambient. 

 Es un material econòmic 

 PVC: policlorur de vinil. És un plàstic compost per: 43% de substàncies 
procedents del cru i 57% de sal. Per tant, s'empren menys matèries primeres 
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i energia que per a altres plàstics o per altres materials "clàssics". Això ho fa 
excel·lent per un procés de desenvolupament sostingut. El PVC ofereix un 
gran nombre d'aplicacions. 

 

.   

La cadena productiva del PVC ha donat una important aportació en nom del 
Desenvolupament Sostenible. El producte està completament inserit en els pilars de la 
sostenibilitat ja que ajuda en la conservació dels recursos naturals, millora la qualitat 
de vida de les persones i contribueix al creixement econòmic. Els principals punts a 
remarcar són:  La principal matèria primera del PVC és la sal del mar, recurs natural 
renovable;  El PVC pot reciclar diverses vegades sense perdre les seves propietats 
originals;  El PVC és la resina de major aplicació en la branca mèdica;  Els embalatges 
de PVC eviten la contaminació d'aliments i medicaments;  Els productes de PVC ajuden 
a protegir el medi ambient. Per exemple, les canonades de PVC s'empren en gran 
escala en projectes de sanejament bàsic, les finestres de PVC proporcionen un 
excel·lent aïllament tèrmic amb substancial economia d'energia;  Costos competitius, 
facilitat d'instal·lació i baix manteniment, fan que els productes de PVC estiguin 
perfectament adequats com per satisfer les necessitats bàsiques: habitatge, 
sanejament, subministrament d'aigua i ram mèdic.  En haver-se introduït en el camí del 
Desenvolupament Sostenible, la cadena productiva del PVC no només compta amb la 
confiança del mercat, sinó que està conduint com una aliada de la societat en recerca 
d'un futur millor. 

 

 

2.8.4 Us de renovables i eficiència energètica 

 

 Hem utilitzat Captadors solars tèrmics per a l’escalfament d’aigua sanitària. 

 Plaques solars fotovoltaiques per la generació d’energia elèctrica i posterior 
distribució a la xarxa general. 

 Planta de reciclatge d’aigües grises i pluvials per a l’abastiment de cisternes 
de WC i reg. 
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2.8.5Càlcul d’emissions de co2 del formigó del tancament 

 

                            
    

  
  

 

 m2 de formigó utilitzat: 890.18 

 Espessor del panell de formigó= 0.2m 

 Tonelada de co2 per m3 de formigó: 0.27407 

 

Les emissions de co2 emeses pel nostre tancament son de 48.7943 tones de co2 per 
m3. 
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3. Càlculs justificatius 
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3.1. Estructura 

Per veure els càlculs explicatius de la estructura de la nau veure anexe I. 

3.2. Instal·lació elèctrica 

3.2.1. Càlculs luminotècnics 

 

L’enllumenat s’ha calculat mitjançant el programa informàtic DIALUX. En el programa hem 
tingut en compte tots els aspectes que hem descrit anteriorment en els apartats  Els resultats 
obtinguts són els següents: 
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3.2.1.1. Taller  
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3.2.1.2. Vestíbul  
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3.2.1.3. Passadís  
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3.2.1.4. Distribuïdor bany 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

3.2.1.5. Administració 
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3.2.1.6. Sala de reunions 
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3.2.1.7. Enginyeria 
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3.2.1.8. Direcció  
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3.2.1.9. Bany oficina homes 
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3.2.1.10. Bany oficina dones 
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3.2.1.11. Menjador  
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3.2.1.12. Vestuaris homes 
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3.2.1.13. Lavabo vestuaris homes  
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3.2.1.14. Vestuaris dones 
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3.2.1.15. Sala de maquines 
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3.2.2. Taules càlculs elements per el quadre general i els sub-quadres 

 

En aquest sub-quadre es detallen tots els càlculs de cada línia que surt d’aquest quadre. En ells 
obtenim: 

- Descripció de línia 

- Nomenclatura de línia  

- Tensió 

- Potencia 

- Previsió de carrega  

- Cos de φ 

- Intensitat 

- Secció de fase 

- Longitud 

- Caiguda de tensió 

- ICC 

- Resistència del conductor 

- Diàmetre del tub 

- Magnetotermic  

- Diferencial 

- Nº de pols 
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3.2.2.1. Quadre general 

Annexes 

3.2.2.2. Sub-Quadres 

3.2.2.2.1. SUB-QUADRE MAQUINÀRIA 1 

Annexes 

3.2.2.2.2. SUB-QUADRE MAQUINÀRIA 2 

Annexes 

3.2.2.2.3. SUB-QUADRE ENLLUMENAT, ENDOLLS I MAQUINARIA 1 

Annexes 

3.2.2.2.4. SUB-QUADRE ENLLUMENAT, ENDOLLS I MAQUINARIA 2 

Annexes 

3.2.2.2.5. SUB-QUADRE ENLLUMENAT 3 
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3.2.3. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

3.2.3.1. Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible. 
 

La tensió nominal  400/230V. 

Seguint els paràmetres dictats per la instrucció ITC-BT-15, per a derivacions individuals quan 
no existeixi línia general d’alimentació, adoptarem un màxim de caiguda de tensió de 1,5% de 
la tensió de cada línia.  

Segons la instrucció ITC-BT-19, en instal·lacions interiors o receptores, la secció dels 
conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la 
instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui del màxim de 3 % per a l’enllumenat i del 
5 % per altres usos. 

Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per la Norma UNE 20.460-5-
523 i l’annex Nacional. 

3.2.3.2. Formules utilitzades. 

3.2.3.2.1. Càlcul potències. 

Calcularem la potència real d’un tram sumant la potència instal·lada dels receptors que 
alimenta, aplicant els coeficients imposats pel REBT. 

Entre aquests cal destacar: 

• Factor de 1’8 a aplicar en trams que alimenten a punts de llum amb llums o tubs de 
descàrrega (Instrucció ITC-BT-09, apartat 3 i Instrucció ITC-BT 44, apartat 3.1del REBT). 

• Factor de 1’25 a aplicar en trams que alimenten a un o diversos motors, i que afecta a la 
potència del major d’ells. (Instrucció ITC-BT-47, apartat. 3 del REBT). 

 

3.2.3.2.2. Càlcul d’intensitats. 

 

Determinarem els càlculs de les intensitats per línies monofàsiques i trifàsiques per l’aplicació 
de les següents expressions: 

Càlcul d’intensitat per línies monofàsiques. 

     On:            In = Intensitat nominal de la línia (A) 

Cos φ = Factor de potència de la línia. 

                               P = Potència (W) 

 

V = Tensió de la fase (V) 

 

 

cos


V

P
I n
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El punt 2.a de l’article 4 del REBT (Classificació de les tensions), indica  una  tensió  V = 230 V 
para instal·lacions monofàsiques. 

Per calcular la intensitat de càlcul multiplicarem la intensitat nominal pels coeficients indicats 
en el punt 3.1 de la ITC-BT-44 i  en el punto 3.1 de la ITC-BT-47. 

 

Enllumenat:           8,1 nc II    

Màquines :
             

25,1 nc II
 

On:  In=Intensitat nominal de la línia (A) 

Ic = Intensitat de calculo  de la línia (A) 

 

Càlcul d’intensitats en línies trifàsiques. 

 On:                     In=Intensitat nominal de la línia (A) 

                Cos φ = Factor de potència de la línia. 

                 P= Potència (W) 

                  V=Tensió de la fase (V) 

 

El punto 2.a del articulo 4 del REBT (Classificació de les tensions), indica  una  tensió V = 400 V 
per instal·lacions  trifàsiques. 

Per calcular la intensitat de càlcul multiplicarem la intensitat nominal pels coeficients indicats 
en el punt 3.1 de la ITC-BT-44 i  en el punto 3.1 de la ITC-BT-47. 

 

Enllumenat:       
8,1 nc II

 

Màquines:         
25,1 nc II

 

 

In = Intensitat nominal de la línia (A) 

Ic = Intensitat de càlcul  de la línia (A) 

 

 

3.2.3.2.3. Càlcul de les seccions de cables. 

Per determinar la secció dels cables es poden utilitzar els tres mètodes de càlcul següents: 

 

• Escalfament. 

• Criteri c.c. 

• Limitació de la caiguda de tensió en cada tram. 

cos3 


V

P
In
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S’adoptarà la secció nominal més desfavorable de les tres resultants, prenent com valors 
mínims 1,50 mm² per a enllumenat i 2,50 mm² per a força. 

 

 

El càlcul de la secció dels conductors en tensió monofàsica i trifàsica s’ha calculat mitjançant la 
taula 1 de la ITC-BT-19 bassada en la norma UNE 20.460-5-523 i també la taula 7 de la ITC-BT-
21 pels càlculs de diàmetres. Les secciones s’han obtingut segons el tipus B2 amb aïllament de 
PVC. 

El càlcul de la secció de la línia general d’alimentació, al anar enterrada hem fet servir la taula 5 
del ITC-BT-07. 

 

Per buscar la secció adequada necessitem la Intensitat de càlcul que s’ha calculat fent servir la 
formula de l’apartat anterior 2.2.2. Càlcul d’intensitats. Després hem de comprovar que la 
secció calculada és vàlida, és a dir calcularem la caiguda de tensió amb les equacions del 
proper apartat i tindrem en compte que no superi el 3% per l’enllumenat i tampoc el 5% per la 
resta de consumidors. 

 

 

3.2.3.2.4. Càlcul de caiguda de tensió. 

Una vegada determinada la secció, calcularem la caiguda de tensió en línies monofàsiques i 
línies trifàsiques en el tram aplicant les següents fórmules: 

 

Càlcul de caigudes de tensió en línies monofàsiques. 

 

On:      Cdt = caiguda de tensió (%) 

P = Potència (W) 

V =Tensió de la fase (V) 

S =  Secció del cable (mm2)  

γ = Conductivitat per coure (m/ Ω mm2) 

S’haurà de tenir en compte que la caiguda de tensió no superi les màximes indicades en el 
punt 2.2.2 de la ITC-BT-19 on la caiguda de tensió serà del 3% per enllumenats i del 5% per la 
resta de consums. Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots els 
aparells d’utilització susceptibles de funcionar simultàniament. El valor de la caiguda de tensió 
podrà compensar-se entre la instal·lació  interior i la de les derivacions individuals, de forma 
que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats. 

 

Càlcul de caigudes de tensió en línies trifàsiques. 
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On:         Cdt = caiguda de tensió (%) 

P =  Potència (W) 

V = Tensió de la fase (V) 

S =  Secció del cable (mm2) 

γ = Conductivitat per coure (m/ Ω mm2) 

 

 

S’ha de tenir en compte que la caiguda de tensió per línia no superi els màxims indicats en el 
punt 2.2.2 de la ITC-BT-19 on la caiguda de tensió serà del 3% per enllumenat i del 5% pels 
altres usos. Aquesta caiguda de tensió es  calcularà considerant alimentats tots els aparells 
d’utilització susceptibles de funcionar simultàniament. El valor de la caiguda de tensió podrà 
compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de les derivacions individuals, de forma que 
la caiguda de tensió total sigui inferior als límits indicats anteriorment. 

3.2.3.2.5. Càlcul de las proteccions de les instal·lacions. 

 

Càlcul de les intensitats de curtcircuits. 

Les intensitats de curtcircuit en cada punt de la instal·lació es determinen pel càlcul de les 
següents formules: 

 

 

 On:   Icc = intensitat de curtcircuit 

R = Resistència del conductor  

V =Tensió d’alimentació (V) 

I la resistència del conductor vindrà donada per: 

 

  On:   R = Resistència del conductor.  

ρ = Resistivitat del coure. (La resistivitat del coure a 
20ºC té un valor de ρ=0,018 Ω mm2/m) 

L = Longitud del cable (m) 

S = Secció del cable (mm2)  

 

3.2.3.3. Presa de terra.  

 

Per al càlcul de la presa a terra ens guiarem de la ITC-BT-18, la línia principal de terra estarà 
unida, sense solució de continuïtat, als elèctrodes de toma de terra que seran piques de coure, 
amb un secció mínima de 16mm2 i es dimensionarà de forma que la seva resistència de terra 
en qualsevol circumstancia previsible, no sigui superior al valor especificat en cada cas. Aquest 

R

V
Icc




8,0

S

L
R

2
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valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de 
contacte superiors a 50V. 

La resistència de l’elèctrode depèn de les seves dimensions, la seva forma i de la seva 
resistivitat del terreny en el que es troba ubicat, per això a la ITC-BT-18 tenim els valors 
orientatius de les resistivitats en funció del terreny tabulats a la Taula 3, o bé la Taula 4, on 
trobem els valors mitjans de terrenys més estandarditzats, on haurem de triar quin es el 
terreny on tenim emplaçat el local. En el nostre cas, utilitzant la Taula 4, Valors mitjans de la 
resistivitat en funció del terreny, i per la nostra ubicació, es tracta d’un terreny pedregós poc 
fèrtil i altres terrenys, i correspon a ρ = 500 Ohm·m. 

Per calcular la longitud de les piquetes de connexió a terra s’utilitza la fórmula de la Taula 5, 
Fórmules per estimar la resistència de terra en funció de la resistivitat del terreny i les 
característiques de l’elèctrode, nosaltres instal·larem piquetes verticals, així doncs utilitzarem 
la formula següent, on aïllarem la longitud total. 

 

                                                                R
L


  

  On:    

L = Longitud total de piques que ha d’estar clavat a terra (m) 

R = Resistència a terra (37Ω) 

ρ = Resistivitat del terreny (500Ωm) 

 

I resulta: mL
L

R 5135.13
37

500



 

Com utilitzarem piquetes de mides comercials, seran de dos metres, dividirem el 13.5135 m 
entre 2 m de cada piqueta, i ens donarà un total de 6.7556 piquetes, que arrodonirem a 7, que 
seran les que finalment col·locarem.   

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses a terra deuran ser tal que la possible 
pèrdua d’humitat del terra, la presència de gel o altres efectes climàtics, no augmentin la 
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 
0,50 m i la distància entre piqueta i piqueta serà igual la longitud d’aquesta.  
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3.3. Instal·lació elèctrica fotovoltaica 

 

3.3.1. Dimensionament de la instal·lació  

 

3.3.1.1. Dimensionament del generador  

 

3.3.1.1.1. Dimensionament previ del generador  

Per dimensionar el generador, tenim que saber el numero provisional de mòduls, per 
fer això hem de dividir la potencia que volem obtenir entre la potencia pic del mòdul 
escollit. 

        

           
 = 357,14 mòduls 

Com no podem sobrepassar els 100KW, i els panells son sencers agafem 357 mòduls, 
amb la qual cosa obtenim: 

357 mòduls x 280 W/mòduls = 99.960 W = 99,96 KW 

Per saber si ens entren 357 mòduls a les teulades de la nau comprovem que: 

357 x 2 m2 = 714 m2 de mòduls a instal·lar, com que la nostra teulada te una superfície 
de 575,87 metres per teulada, ens compleix la distribució de 357 mòduls. 

 

3.3.1.1.2. Tensions dels mòduls a temperatures extremes 

S’han de determinar les tensions màximes i mínimes nominals d’operació dels mòduls.   

Càlcul de la tensió a -10º C i  70º C  

Com que en el catàleg les característiques venen donades a 25º C, hem de calcular els 
gradients tèrmics màxims i mínims per obtenir els valors reals de funcionament. El 
càlcul es realitza mitjançant el coeficient de variació de la tensió amb la temperatura, 
com es mostra a continuació:  

Uoc (Tx) = Uoc + Tk (Uoc) x (Tx – T) 

On:  

• Uoc (Tx): tensió en circuit obert a la temperatura Tx;   

• Uoc i T: tensió de circuit obert i temperatura en condicions estàndard de mesura;  

• Tk(Uoc): coeficient de variació de la tensió de circuit obert amb la temperatura.  

 

Considerant les temperatures extremes de -10º C i 70º C i obtenint les dades del 
catàleg dels mòduls obtenim:  
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Uoc (-10°C) = 46,98 V + (-0,1492 
 

  
) x (-10-25)°C = 52,2 V 

Uoc (70°C) = 46,98 V + (-0,1492 
 

  
) x (70-25)°C = 40,3 V 

Umpp (-10°C) = 35,89 V + (-0,1492 
 

  
) x (-10-25)°C = 41,1 V 

Umpp (70°C) = 35,89 V + (-0,1492 
 

  
) x (70-25)°C = 29,2 V 

 

3.3.1.2. Dimensionament dels inversors  

 

3.3.1.2.1. Determinació de la potència nominal dels 
inversors 

Per determinar la potencia total dels inversors s’ha d’ajustar a la potencia pic del 
generador solar, tenim que tindre en compte que aquesta potencia nomes 
s’aconsegueix durant determinats períodes de temps, ja que les condicions que ens 
proporciona el fabricant, son condicions estàndards de mesura (1000 W/m2, 25º C i 
AM = 1,5), que es donen amb poca freqüència a la realitat. 

Les toleràncies son  ± 3% i els rendiments màxims dels inversors són de l’ordre de 95 - 
96 % de manera que és més recomanable optar per una reducció del 5 - 10 % de la 
potència pic del camp solar. Ja que la càrrega excessiva en intensitat o voltatge dels 
inversors pot suposar la pèrdua de l’aparell. A més, els components electrònics 
sobrecarregats envelleixen més ràpidament, reduint la vida útil de l’inversor. 

Contemplat lo esmenat anteriorment em optat per una reducció de un 10% en la 
potencia del inversor, amb la qual cosa obtenim una potencia nominal del inversor de: 

 

Pinv
nom = (1-10%) x Pgen

p = 0,9 x 99,96 KW = 89,96 KW 

 

 

Com que l’inversor escollit té una potència nominal de sortida al costat de CA de 10 
kW. Llavors, per ajustar al màxim el dimensionament de la planta, s’ha de fixar la 
potència total de sortida del grup d’inversors i determinar després el número de 
panells necessaris. Aplicant el que s’acaba d’explicar: 

 

Pins
n = (10 inversors) x (

     

        
   100 KW 

Pgen
p = 

 

   
 x Pins

nom = 
 

   
 x 100 KW = 111,11 KW 

 



 

147 

 

Numero provisional de mòduls =  
        

          
 = 

        

     
 = 396,8 mòduls 

 

Com abans com no podem superar els 100 KW, arrodonim els mòduls a 396. 

Per tant:  

0,9 x ( 396 mòduls x  
     

     
 ) = 0,9 x 110880 W = 99792 W ≈ 99,79 KW 

3.3.1.2.2. Ajustament i comprovació del número final de 
cadenes i mòduls per inversor  

Els mòduls solars es connecten en sèrie a una entrada de l’inversor, de manera que el 
rang de tensió d’entrada d’aquest determina el número de mòduls en sèrie (mòduls 
per cadena) que es poden connectar, com es mostra a les següents equacions:  

 

nº mòdulsmax
 = 

       
   

             
 

 

nº mòdulsmin
 = 

       
   

            

 

 

Substituint els valors obtenim: 

nº mòdulsmax
 = 

   

    
 = 18,1 mòduls 

 

nº mòdulsmin
 = 

   

    
 = 12 mòduls 

Però també s’ha de considerar que el número de mòduls en sèrie no pot provocar que 
la tensió de circuit obert estigui fora del rang de tensions d’entrada de l’inversor: 

 

nº mòdulsmax
 = 

      

            
 

 

Substituint els valors obtenim: 

 

nº mòdulsmax
 = 

      

            
 = 

   

    
 = 16,3 mòduls 

Amb aquest càlculs, arribem a la conclusió que podem connectar entre 12 i 16 mòduls 
en sèrie per inversor. 

Amb aquest càlculs , sàpiguen que tenim una instal·lació de 396 mòduls i disposem de 
10 inversors em de dividir el numero de mòduls per el numero de inversors, el qual ens 
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dona que hauríem de disposar de 39,6 mòduls per inversor, com no podem dividir un 
mòdul, arrodonim el numero de mòduls fins als 39 per no sobrepassar els límits de 
tensió i corrent. 

Tenint 39 mòduls per inversor i 3 entrades per inversor, obtenim que cada cadena del 
inversor tindrà que portar 13 mòduls connectats en sèrie.  

 

3.3.2. Instal·lació definitiva  

Amb els càlculs anteriors, tenim que instal·lar 390 mòduls, a continuació es faran les 
característiques finals.  

Potència pic i potència nominal  

 

Pp = 390mòduls x 
      

     
 = 109,2 kWp 

 

Pp = 0,9 x (390mòduls x 
      

     
)= 0,9 x 109,2 = 98,28 KW 

 

La potència màxima admissible del grup de inversors a la part de contínua està dins els 
rangs permesos per les característiques dels inversors:  

 

( 10 inversors ) x ( 
      

        
 ) = 120 KW > ( 390 mòduls x 

     

     
 ) = 109,2 KW 
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3.3.3. Energia H (en KW/h) que incideix sobre un metre quadrat de 
superfície un dia de cada mes a Tarragona (mitjana anual): 

 

  gener febrer marc  abril maig  juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Anual 

0º 2,022 2,881 4,128 5,478 6,531 7,011 6,781 5,889 4,6 3,256 2,214 1,758 4,379 

5º 2,294 3,158 4,383 5,661 6,628 7,061 6,853 6,036 4,831 3,519 2,481 2,022 4,577 

10º 2,556 3,419 4,611 5,819 6,683 7,067 6,881 6,147 5,033 3,761 2,736 2,275 4,749 

15º 2,803 3,658 4,814 5,942 6,697 7,031 6,867 6,225 5,203 3,983 2,972 2,514 4,892 

20º 3,031 3,875 4,986 6,028 6,669 6,947 6,811 6,278 5,342 4,178 3,192 2,736 5,006 

25º 3,242 4,067 5,128 6,075 6,622 6,831 6,728 6,286 5,447 4,35 3,392 2,942 5,092 

30º 3,431 4,233 5,236 6,086 6,536 6,692 6,614 6,258 5,519 4,492 3,572 3,131 5,15 

35º 3,597 4,372 5,314 6,058 6,411 6,517 6,458 6,192 5,556 4,606 3,725 3,297 5,175 

40º 3,739 4,486 5,356 5,994 6,244 6,297 6,267 6,086 5,558 4,692 3,858 3,442 5,168 

45º 3,858 4,569 5,364 5,892 6,042 6,042 6,033 5,944 5,528 4,747 3,964 3,564 5,129 

50º 3,953 4,622 5,342 5,753 5,8 5,75 5,767 5,764 5,461 4,772 4,044 3,664 5,058 

55º 4,019 4,647 5,283 5,581 5,525 5,425 5,464 5,55 5,361 4,767 4,097 3,739 4,955 

60º 4,061 4,639 5,192 5,372 5,217 5,081 5,131 5,3 5,228 4,733 4,125 3,789 4,822 

65º 4,072 4,603 5,069 5,133 4,894 4,731 4,8 5,022 5,061 4,667 4,125 3,814 4,666 

70º 4,061 4,539 4,914 4,864 4,556 4,353 4,439 4,717 4,864 4,572 4,097 3,811 4,482 

75º 4,019 4,442 4,728 4,564 4,194 3,953 4,056 4,4 4,639 4,447 4,044 3,786 4,273 

80º 3,953 4,319 4,514 4,244 3,808 3,531 3,65 4,058 4,386 4,297 3,964 3,733 4,038 

85º 3,861 4,169 4,272 3,911 3,403 3,114 3,228 3,694 4,106 4,119 3,858 3,658 3,783 

90º 3,742 3,992 4,006 3,556 2,986 2,714 2,831 3,314 3,803 3,914 3,728 3,558 3,512 

 

 

 

Dades estretes del atles de radiació solar de Catalunya del 2012 

 

La energia mitjana anual per el nostre cas a 35° es de: 

 

H = 5,175 
      

       
 

 

 

Per tant, per sapiguer el valor d’irradacio solar durant un any utilitzem la seguent formula: 

 

H = 5,175 
      

       
 x 

        

   
 = 1.888,875 ≈ 1.900 
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Aquest resultat no es real ja que totes les instal·lacions tenen pèrdues per diverses 
coses com ara: 

 Pèrdues elèctriques.  

 Pèrdues per temperatura.  

 Pèrdues per brutícia. 

 Pèrdues per degradació fotònica.  

 Pèrdues per rangs de potència diferents dels mòduls fotovoltaics. 

 Pèrdues per orientació, van de un 0 a un 5%. 

 

Producció anual esperada 

MES H 
      

       
    m2 E PRODUIDA ( 

      

   
 ) 

GENER  3,597 780 2805,66 

FEBRER  4,372 780 3410,16 

MARÇ 5,314 780 4144,92 

ABRIL 6,058 780 4725,24 

MAIG 6,411 780 5000,58 

JUNY 6,517 780 5083,26 

JULIO 6,458 780 5037,24 

AGOST 6,192 780 4829,76 

SEPTEMBRE 5,556 780 4333,68 

OCTUBRE 4,606 780 3592,68 

NOVEMBRE 3,725 780 2905,5 

DECEMBRE 3,297 780 2571,66 

MITJANA 5,175 780 4036,5 

ANUAL 62,103 780 48440,34 

 

 

 

3.3.4. Anàlisi de rendibilitat econòmica 

Després de l’entrada en vigor del Reia Decret 1578/2008, de 26 de setembre, una 
instal·lació sobre la coberta d’una nau industrial amb una potència superior a 20 kW es 
classifica com a instal·lació del tipus I.2, i el preu de venda de l’energia produïda, 
acollida a la tarifa regulada, és de 0,32 €/(kW·h). 
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Amb aquet preu de venta de la electricitat obtinguda obtenim el valor monetari que 
venem a la companyia, fent servir la següent equació: 

 

Total a cobrar = (0,32 €/ (kW x h)) x H = 0,32 x 1900 = 608 
  

       
 

3.4. Instal·lació de producció ACS solar tèrmica 

 

3.4.1. Càlcul de la demanda 

 

Per valorar la demanda es prendran els valors unitaris que apareixen en la següent 
taula (demanda de referència a 60º) 

 

 

Segons la taula de referència en el nostre cas la demanda energètica es de 15 litres 
ACS/ persona dia, a la fabrica es poden trobar un màxim de 40 persones, es a dir la 
demanda serà de 600 litres de ACS. 
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3.4.1.1. Contribució solar mínima 

 

La contribució solar mínima anual es la fracció entre els valors anuals de l’energia solar 
aportada i la demanda energètica anual, obtinguts a partir de valors mensuals. En les 
següents taules s’indiquen per a cada zona climàtica i diferents nivells de demanda 
d’aigua calenta Sanitaria(ACS) a una temperatura de referència de 60ºc la contribució 
solar mínima anual consiren se els següents casos 

 General: suposant que la font energètica de suport sigui, gas oli propà gas 
natural o altres 

 

 

En el nostre cas ens trobem a la zona III i l a contribució solar mínima ha de ser del 
50%, es a dir que la producció solar serà de 300 litres/dia. 

 

 

Càlcul Sistema d’acumulació solar 

 

El sistema solar s'ha de concebre en funció de l'energia que aporta al llarg del dia i no 
en funció de la potència del generador (captadors solars), per tant s'ha de preveure 
una acumulació d'acord amb la demanda en no ser aquesta simultània amb la 
generació.  

 

 Per l'aplicació d'ACS, l'àrea total dels captadors tindrà un valor tal que es 
compleixi la condició:  

50<  
 
     

sent : 

A : La suma de les àrees dels captadors [m²];  

V:  El volum del dipòsit d'acumulació solar [litres]. 
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 L’àrea de captadors solars que tenim projectada es de 7m2, que compleix amb 
la condició establerta per el DB CTE HS4 

 

 Segons la condició DB CTE HS4  tenim que instal·lar un total de 3 captadors 
solars. 

 

 

3.4.1.2. Excés de producció 

 

En el cas de que algun mes de l’any la contribució solar real sobrepassi el 110% 
de la demanda energètica o en mes de tres mesos seguits el 100% es dotarà la 
instal·lació de la possibilitat de dissipar dit excedent a traves d’equips específics o 
mitjanant la circulació nocturna 

 

3.4.2. Càlcul de pèrdues per orientació i ombres. 

 

Les pèrdues per aquest concepte es calcularan en funció de:  

a) angle d'inclinació, β definit com l'angle que forma la superfície dels mòduls amb el 
pla horitzontal. El seu valor és 0 per mòduls horitzontals i 90 º per verticals;  

b) angle de azimut, α definit com l'angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la 
normal a la superfície del mòdul i el meridià del lloc. Valors típics són 0 º per mòduls orientats 
al sud, -90 º per mòduls orientats a l'est i +90 º per mòduls orientats al oest. 
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 En el nostre cas l’angle d’azimut es de 7 graus. 

 

 

 

 

Determinat l'angle de azimut del captador, es calcularan els límits d'inclinació 
acceptables de acord a les pèrdues màximes respecte a la inclinació òptima establertes 
amb la figura 3.3, vàlida per a una la latitud (φ) de 41 º, de la manera següent: 

 a) conegut l'azimut, determinem en la figura 3.3 els límits per la inclinació en el cas (φ) 
= 41 º. Per al cas general, les pèrdues màximes per aquest concepte són del 10%, per 
superposició del 20% i per integració arquitectònica del 40%. Els punts d'intersecció 
del límit de pèrdues amb la recta de azimut ens proporcionen els valors d'inclinació 
màxima i mínima;  

b) si no hi ha intersecció entre ambdues, les pèrdues són superiors a les permeses i la 
instal·lació estarà fora dels límits. Si ambdues corbes s’intersequen, s'obtenen els 
valors per latitud (φ) = 41 º i es corregeixen d'acord amb el que indica a continuació; 2 
Es corregiran els límits d'inclinació acceptables en funció de la diferència entre la 
latitud del lloc en qüestió i la de 41 º, d'acord amb les següents fórmules:  

a) inclinació màxima = inclinació (φ = 41 º) - (41 º - latitud);  

b) inclinació mínima = inclinació (φ = 41 º) - (41 º-latitud); sent 5 º el seu valor mínim. 
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 Per escollir la inclinació de la placa hem consultat d’atlas de radiació solar de 
Catalunya, en el nostre cas hem consultat les taules de Tarragona. La inclinació 
que rep mes radiació solar a Tarragona es la de 35º 

 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

0º 7,28 10,37 14,86 19,72 23,51 25,24 24,41 21,2 16,56 11,72 7,97 6,33 15,76 

5º 8,26 11,37 15,78 20,38 23,86 25,42 24,67 21,73 17,39 12,67 8,93 7,28 16,48 

10º 9,2 12,31 16,6 20,95 24,06 25,44 24,77 22,13 18,12 13,54 9,85 8,19 17,1 

15º 10,09 13,17 17,33 21,39 24,11 25,31 24,72 22,41 18,73 14,34 10,7 9,05 17,61 

20º 10,91 13,95 17,95 21,7 24,01 25,01 24,52 22,6 19,23 15,04 11,49 9,85 18,02 

25º 11,67 14,64 18,46 21,87 23,84 24,59 24,22 22,63 19,61 15,66 12,21 10,59 18,33 

30º 12,35 15,24 18,85 21,91 23,53 24,09 23,81 22,53 19,87 16,17 12,86 11,27 18,54 

35º 12,95 15,74 19,13 21,81 23,08 23,46 23,25 22,29 20 16,58 13,41 11,87 18,63 

40º 13,46 16,15 19,28 21,58 22,48 22,67 22,56 21,91 20,01 16,89 13,89 12,39 18,61 

45º 13,89 16,45 19,31 21,21 21,75 21,75 21,72 21,4 19,9 17,09 14,27 12,83 18,46 

50º 14,23 16,64 19,23 20,71 20,88 20,7 20,76 20,75 19,66 17,18 14,56 13,19 18,21 

55º 14,47 16,73 19,02 20,09 19,89 19,53 19,67 19,98 19,3 17,16 14,75 13,46 17,84 

60º 14,62 16,7 18,69 19,34 18,78 18,29 18,47 19,08 18,82 17,04 14,85 13,64 17,36 

65º 14,66 16,57 18,25 18,48 17,62 17,03 17,28 18,08 18,22 16,8 14,85 13,73 16,8 

70º 14,62 16,34 17,69 17,51 16,4 15,67 15,98 16,98 17,51 16,46 14,75 13,72 16,14 

75º 14,47 15,99 17,02 16,43 15,1 14,23 14,6 15,84 16,7 16,01 14,56 13,63 15,38 

80º 14,23 15,55 16,25 15,28 13,71 12,71 13,14 14,61 15,79 15,47 14,27 13,44 14,54 

85º 13,9 15,01 15,38 14,08 12,25 11,21 11,62 13,3 14,78 14,83 13,89 13,17 13,62 

90º 13,47 14,37 14,42 12,8 10,75 9,77 10,19 11,93 13,69 14,09 13,42 12,81 12,64 

Taula de radiacions solars incidents a Tarragona en MJ/m2/día. 
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3.4.2.1. Orientació e inclinació del captador 

 

Els captadors s’instal·laran a la coberta d’oficines que es trobar orientat al sud 
amb una desviació respecte del nord de 7 graus, tindran una inclinació de 35º que es la 
que rep mes radiació de mitjana a l’any segons d’atles de radiació solar de Catalunya. 

L’orientació e inclinació del sistema generador i les possibles ombres sobre el mateix 
seran tals que les pèrdues siguin inferiors als límits següents: 

 

 

 

 

En el nostre cas les pèrdues seran del 0% al tenir els captadors orientats al sud i sense 
cap obstacle que li pugui produir ombres. 
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3.5. Climatització   

 

 
Per fer els càlculs de la climatització de la part de les oficines, hem seguit les següents 
pautes, igualment per veure els càlculs complerts de climatització, veure anexe de 
càlculs de climatització. 

3.5.1. Condicions confort segons RITE 

Segons el RITE les condicions de confort en cada recinte seran les següents: 
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3.5.2. Determinació zona climàtica 

La zona climàtica de qualsevol localitat s’obté de la taula D1 de determinació de zones 
climàtiques: 

 

Per la nostra localitat (Tarragona) hem obtingut el valor de C2, ja que la diferencia d’altura 
entre el solar que hem escollit i el valor de la capital es de menys de 200 metres, ja que el 
nostre solar esta a una altura de 68 metres i el valor de la capital es de 1 metre. 

Per a les zones C2 s’obtenen els valors de la taula següent:  
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3.5.3. Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions 

 

El primer pas que tenim que seguir a l’hora de calcular la demanda energètica optima de calor i 
fred en les zones de treball, tindrem que tindre en conte la transmitància tèrmica de tots els 
tancaments de l'edifici. 

Per evitar descompensacions entre la qualitat tèrmica dels diferents espais,  els tancaments no 
poden sobrepassar els valors de la taula 2.1 en funció de la seva zona climàtica. 
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3.5.4. Calor metabòlic 

 

Es tindrà en conta l’emissió de calor del cos humà en proporció a la activitat que desenvolupa. 

La unitat de mesura de calor metabòlic es el met, que equival a:  

1 met = 58,2 W/m2 

A la taula següent obtenim els valors met segons l’activitat metabòlica. 

 

Com que el treball d’oficines es moderat agafem el valor de 1,3 met. 
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3.5.5. Potencia tèrmica total 

 

Els resultats d’aquesta taula s’han estret del CYPE apartat de climatització, es poden 
contemplar totes les dades obtingudes en l’Annex de climatització. 

Recinte m2 
potencia tèrmica 

per superfície 
(kcal/(h•m²)) 

potencia tèrmica 
total (kcal/h) 

Vestíbul 35,9 54,5 1953,5 

passadís 36,9 18,2 672,9 

Distribuïdor 5,8 20 116,8 

Administració 61 18,3 1114,8 

Sala de reunions 81 183,4 14851,3 

Enginyeria 70,5 16,9 1193,5 

Direcció 31,2 69 2152,5 

Menjador 94,4 253,5 23941,4 

Total 416,7   45996,7 

 

 

Per veure els càlculs explicatius de la climatització de la nau veure anexe II. 
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4. PLEC DE CONDICIONS 
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4.1. Plec de clàusules administratives 

4.1.1. Disposicions generals 

 

4.1.1.1. Naturalesa i objecte del plec general 

 

El present plec general de condicions té caràcter supletori del plec de condicions 
particulars del projecte. Tots dos com a part del projecte, tenen per finalitat regular 
l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al promotor o propietari de l'obra, al contractista o constructor de l'obra, els 
seus tècnics i als laboratoris i entitats de control de qualitat, així com les relacions 
entre tots ells i les seves corresponents obligacions amb vista al compliment del 
contracte d'obra. El present plec general de condicions té caràcter supletori del plec de 
condicions particulars del projecte. Tots dos com a part del projecte, tenen per finalitat 
regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen 
les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al promotor o propietari de l'obra, al contractista o constructor de l'obra, els 
seus tècnics i als laboratoris i entitats de control de qualitat, així com les relacions 
entre tots ells i les seves corresponents obligacions amb vista al compliment del 
contracte d'obra. 

 

4.1.1.2. Documentació del contracte d’obra 

 

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant 
al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 1. Les 
condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament  
d'obra, si existís. 2. El plec de condicions particulars. 3. El present plec general de 
condicions. 4. La resta de la documentació de projecte (memòria, plànols, amidaments 
i pressupost). En les obres que ho requereixin, també formaran part l'estudi de 
seguretat i salut i el projecte de control de qualitat de l'edificació. Haurà d'incloure les 
condicions i delimitació dels camps d'actuació de laboratoris i entitats de control de 
qualitat, si l'obra ho requereix. Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de les 
obres s'incorporen al projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les 
gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a escala. 
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4.1.2. Disposicions facultatives 

4.1.2.1. Delimitació de funciones del agents que intervenen 

 

Àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació de l'Edificació La Llei d'Ordenació de 
l'Edificació (LOE) és d'aplicació al procés de l'edificació, entenent per tal l'acció i el 
resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat, l'ús principal 
està comprès en el següent grup d'edificacions destinades a ús aeronàutic; 
agropecuari, de l'energia, de la hidràulica; miner; de telecomunicacions (referit a 
l'enginyeria de les telecomunicacions); del transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; 
forestal; industrial; naval; de l'enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les 
obres d'enginyeria i la seva explotació. La titulació acadèmica i professional habilitant, 
amb caràcter general, serà la d'enginyer, Enginyer tècnic o arquitecte i la determinen 
les disposicions legals vigents per a cada professió, d'acord amb les seves respectives 
especialitats i competències específiques. 

 

4.1.2.2. El promotor 

 

Serà promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individualment o col·lectivament decideixi, impulsi, programi o financi, amb recursos 
propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. Són obligacions del promotor:  

 

 Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.  
 Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del 

projecte, així com autoritzar al director d'obra les posteriors modificacions 
d'aquest.  

 subscriure l'acta de recepció de l'obra.  
 d) Designar el coordinador de seguretat i salut per al projecte i l'execució de 

l'obra. 
 e) Subscriure les assegurances previstes a la LOE.  
 f) Lliurar al comprador, si s'escau, la documentació d'obra executada, o 

qualsevol altre document exigible per les administracions competents 
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4.1.2.3. El projectista 

 

Són obligacions del projectista:  

 

 Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'enginyer  
industrial i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En 
cas de persones jurídiques, designar el tècnic redactor del projecte que tingui la 
titulació professional habilitant.  

 Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi 
establert en el contracte i lliurar, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

 Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

4.1.2.4. El constructor 

 

Són obligacions del constructor: 

 

 Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable ia les 
instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, per tal 
d'assolir la qualitat exigida a el projecte. 

 

 Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de 
les condicions exigibles per actuar com a constructor. 

 

 Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor en 
l'obra ique per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació 
adequada d'acord ambles característiques i la complexitat de l'obra. 

 

 Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància 
requereixi. 

 

 Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 
l'obra. 

 

 Elaborar el pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent,i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, 
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vetllant pel seu compliment i per l'observança de la normativa vigent en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si escau de la direcció facultativa. 

 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l'obra dins dels límits establerts en el contracte. 

 

 Signar l'acta de replantejament o de començament i l'acta de recepció de 
l'obra. 

 

 Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes 
tècniques ia les regles de la bona construcció. A aquest efecte, ostenta la 
direcció de tot el personal que  intervingui en l'obra i coordina les intervencions 
dels subcontractistes. 

 

 Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius 
que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa 
pròpia  prescripció de l'aparellador o arquitecte tècnic, els subministraments o 
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat 
requerits per les normes d'aplicació. 

 

 Custodiar els llibres d'ordres i seguiment de l'obra, així com els de seguretat i 
salut i el del control de qualitat, aquests si n'hi ha, i donar el plau a les 
anotacions que s'hi practiquin. 

 

 Facilitar a l'aparellador o arquitecte tècnic amb antelació suficient, els materials 
necessaris per al compliment de la seva comesa. 

 

 Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

 

 Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

 

 Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 
l'obra. 
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 Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 
documentació de l'obra executada. 

 

 Facilitar l'accés a l'obra als laboratoris i entitats de control de qualitat 
contractats i degudament homologats per a la comesa de les seves funcions. 

 

 Subscriure les garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la 
construcció que preveu l'article 19 de la LOE. 

 

 

4.1.2.5. El director de obra 

 

Correspon al director d'obra: 

 

 Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'enginyer 
complir-les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de 
persones jurídiques,designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació 
professional habilitant. 

 

 Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Dirigir l'obra coordinant-la amb el projecte d'execució, facilitant la seva 
interpretació tècnica, econòmica i estètica. 

 

 Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i 
consignar en el llibre d'ordres i assistències les instruccions precises per a la 
correcta interpretació del projecte. 

 

 Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre 
que aquestes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i 
observades en la redacció del projecte. 

 

 Coordinar, al costat del aparellador o arquitecte tècnic, el programa de 
desenvolupament de l'obra i el projecte de control de qualitat de l'obra, amb 
subjecció al Codi Tècnic de l'Edificació(CTE) i a les especificacions del projecte. 
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 Comprovar, al costat del aparellador o arquitecte tècnic, els resultats de les 
anàlisis i informes realitzats per laboratoris i / o entitats de control de qualitat. 

 

 Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si s'escau, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes de la seva especialitat. 

 

 Donar conformitat a les certificacions parcials d'obra i la liquidació final. 
 Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat 

final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de 
les unitats d'obra executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

 

 Assessorar el promotor durant el procés de construcció i especialment en l'acte 
de la recepció. 

 

 Preparar amb el contractista la documentació gràfica i escrita del projecte 
definitivament executat per lliurar-lo al promotor. 

 

 A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació 
identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així 
com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal 
· lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. Aquesta 
documentació constituirà el llibre de l'edifici i serà lliurada als usuaris finals de 
l'edifici. 

 

 

4.1.2.6. El director de la execució d’obra 

 

Correspon a l'aparellador o arquitecte tècnic la direcció de l'execució de l'obra, que 
formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució 
material de l'obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la 
qualitat de l'edificat. Sent les seves funcions específiques: 

 

 Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir 
les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar el tècnic director de l'execució de l'obra que tingui la 
titulació professional habilitant. 
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 Redactar el document d'estudi i anàlisi del projecte per elaborar els programes 
de organització i de desenvolupament de l'obra. 

 

 Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa 
tècnica de aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

 

 Redactar, quan se li requereixi, l'estudi dels sistemes adequats als riscos del 
treball en la realització de l'obra i aprovar l'Estudi de seguretat i salut per a la 
aplicació. 

 

 Redactar, quan se li requereixi, el projecte de control de qualitat de l'edificació, 
desenvolupant el que especifica el projecte d'execució. 

 

 Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint en 
unió l'enginyer i del constructor. 

 

 Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i mesures de 
seguretat i salut en el treball, controlant la seva correcta execució. 

 

 Realitzar o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica 
aplicable. Dels resultat informarà puntualment al constructor, donant-li, si és el 
cas, les ordres oportunes; de no resoldre la contingència adoptarà les mesures 
que correspongui, donant compte a l'enginyer. 

 

 Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les 
relacions establertes, a les certificacions valorades ia la liquidació final de 
l'obra. 

 

 Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització d'assaigs i proves precises. 

 

 Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replanteigs, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra. 
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 Consignar en el llibre d'ordres i assistències les instruccions precises. 

 

 Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat 
final d'obra, així com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la 
liquidació final de les unitats d'obra executades. 

 

 Col · laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de 
l'obra executada, aportant els resultats del control realitzat. 

 

 

4.1.2.7. El coordinador de seguretat i salut 

 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de 
desenvolupar les següents funcions:  

 

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.  
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, 

els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix.  

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones 
autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta 
funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 

 

4.1.2.8. Les entitats i laboratoris de control de qualitat de la edificació 

 

Les entitats de control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les 
instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. Els laboratoris d'assaigs 
per al control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica, mitjançant la 
realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una 
obra d'edificació. Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de 
qualitat:  
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 Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent 
autor de l'encàrrec i, en tot cas, el director de l'execució de les obres.  

 Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per 
realitzar adequadament els treballs contractats, si s'escau, a través de la 
corresponent acreditació oficial atorgada per les comunitats autònomes amb 
competència en la matèria. 

 

4.1.3. Obligacions i drets generals del  constructor y contractista 

 

4.1.3.1. Verificació de los documents del projecte 

 

Abans de començar les obres, el constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o 
en cas contrari, sol · licitarà els aclariments pertinents. 

 

 

4.1.3.2. Pla de seguritat y salut 

 

El constructor, a la vista del projecte d'execució contenint, si s'escau, l'estudi de 
seguretat i salut, presentarà el pla de seguretat i salut de l'obra a l'aprovació de 
l'aparellador o arquitecte tècnic de la direcció facultativa. 

 

 

4.1.3.3. Projecte de control de qualitat 

 

El constructor tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si per a 
l'obra fos necessari, en el qual s'especificaran les característiques i requisits que han de 
complir els materials i unitats d'obra, i els criteris per a la recepció dels materials, 
segons estiguin avalats o no per segells marques i qualitat; assaigs, anàlisis i proves a 
realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el projecte per l'enginyer 
o aparellador de la direcció facultativa. 
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4.1.3.4. Oficina en la obra 

 

El constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauler 
adequat, en el qual puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà 
sempre el contractista a disposició de la direcció facultativa:  

 

 El projecte d'execució complet, inclosos els complements que, si s'escau 
redacti 

 l'enginyer.  
 La llicència d'obres. 
 El llibre d'ordres i assistències 
 El pla de seguretat i salut i el seu llibre d'incidències, si hi ha per a l'obra. 
 El projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si hi ha per a l'obra.  
 El reglament i ordenança de seguretat i salut en el treball.  
 La documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 

 

 

4.1.3.5. Cap d’obra 

 

El constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu en l'obra, que tindrà el caràcter de cap d'obra de la mateixa, amb 
dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions a la contracta  Seran les seves funcions les del constructor segons s'especifica 
en l'article 5. Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el plec 
de condicions particulars d'índole facultativa, el delegat del contractista serà un 
facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. El plec de condicions 
particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromès. L’ 
incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 
part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l'enginyer per ordenar 
la paralització de les obres sense dret a cap reclamació, fins que se solucioni la 
deficiència. 
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4.1.3.6. Presencia del constructor a la obra 

 

El cap d'obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà a l'enginyer o l'aparellador o arquitecte 
tècnic, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-les dades 
necessàries per a la comprovació d'amidaments i liquidacions. 

 

4.1.3.7. Interpretacions, aclariments i modificacions de los documents 
del projecte 

 

El constructor podrà requerir de l'enginyer o l'aparellador o arquitecte tècnic, segons 
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. Quan es tracti d'aclarir, interpretar o 
modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
constructor, estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, 
avisos o instruccions que rebi tant de l'aparellador o arquitecte tècnic com de 
l'enginyer. Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció 
Facultativa vulgui fer el constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de 
3 dies, a qui l'hagués dictat, el qual donarà al constructor el corresponent rebut si així 
ho sol · licita. 

 

 

4.1.3.8. Reclamacions contra las ordenes de direcció facultativa 

 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la direcció facultativa, només podrà presentar-les, a través de l'enginyer, 
davant la propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades 
en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de 
l'enginyer o l'aparellador o arquitecte tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el 
contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'enginyer, el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de 
recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
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4.1.3.9. Faltes de personal 

 

L'enginyer, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 
o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al 
contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

 

 

4.1.3.10. Subcontractats 

 

El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció si s'escau, al que estipula el plec de condicions particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a contractista general de l'obra. 

 

4.1.4. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de la 
edificació 

 

4.1.4.1. Danys materials 

 

Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació 
respondran enfront dels propietaris i els tercers adquirents dels edificis o parts dels 
mateixos, en el cas que siguin objecte de divisió, dels següents danys materials 
ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de 
l'obra, sense reserves o des de l'esmena d'aquestes:  

 

 Durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que  
afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega 
o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i la estabilitat de l'edifici.  
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 b) Durant 3 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes de 
els elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’ incompliment 
dels requisits d'habitabilitat de l'article 3 de la LOE. El constructor també 
respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin 
elements de terminació o acabat de les obres dins el termini d'1 any. 

 

4.1.4.2. Responsabilitat civil 

 

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes 
o omissions de propis, com per actes o omissions de persones per les quals s'hagi de 
respondre. No obstant això, quan pogués individualitzar la causa dels danys materials o 
quedés degudament provada la concurrència de culpes sense que pogués precisar el 
grau d'intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s'exigirà 
solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els altres agents 
intervinents davant els possibles adquirents dels danys materials en l'edifici ocasionats 
per vicis o defectes de construcció. Sense perjudici de les mesures d'intervenció 
administratives que en cada cas, la responsabilitat del promotor que s'estableix en la 
LOE s'estendrà a les persones físiques o jurídiques que, d'acord del contracte o de la 
seva intervenció decisòria en la promoció, actuïn com a tals promotors sota la forma 
de promotor o gestor de cooperatives o de comunitats de propietaris o altres figures 
anàlogues. Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un 
projectista, els mateixos respondran solidàriament.Els projectistes que contractin els 
càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres professionals, seran directament 
responsables dels danys que puguin derivar de la seva insuficiència, incorrecció o 
inexactitud, sens perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els seus autors. 
El constructor respondrà directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis 
o defectes derivats de la imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, 
negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d'obra i altres persones 
físiques o jurídiques que en depenguin.Quan el constructor subcontracti amb altres 
persones físiques o jurídiques l'execució de determinades parts o instal·lacions de 
l'obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la 
seva execució, sense perjudici de la repetició a què hi haguera lloc. El director d'obra i 
el director de l'execució de l'obra que subscriguin el certificat final d'obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document. Qui accepti la direcció 
d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats 
derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici 
de la repetició que pogués correspondre davant el projectista. Quan la direcció d'obra 
es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, els mateixos respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. Les 
responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés 
de l'edificació, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, 
acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany. Les responsabilitats a què es refereix 
aquest article s'entenen sense perjudici de les que arriben al venedor dels edificis o 
parts edificades enfront del comprador conforme al contracte de compravenda 
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subscrit entre ells, als articles 1.484 i següents del Codi Civil i altra legislació aplicable a 
la compravenda. 

 

 

4.1.5. Prescripcions generals relatives a treballs, materials i medis 
auxiliars 

 

4.1.5.1. Camins y accessos 

 

El constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra, el tancament o ballat i el 
seu manteniment durant l'execució de l'obra. L'aparellador o arquitecte tècnic podrà 
exigir la seva modificació o millora. 

 

 

4.1.5.2. Replanteig 

 

El constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny, assenyalant les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. 
Aquests treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El 
constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'aparellador o arquitecte tècnic i 
un cop això hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovada per l'enginyer, i és responsabilitat del constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 

 

4.1.6. Inici de l’obra 

. 

4.1.6.1. Ordre dels treballs 

 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient variar la 
direcció facultativa. 
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4.1.6.2. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força 
major 

 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, 
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per 
l'enginyer en tant es formula o es tramita el projecte reformat. El constructor està 
obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, re calçaments o qualsevol 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import li serà consignat 
en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que convingui. 

 

4.1.6.3. Prorroga por causa de força major 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre, o no li fos possible acabar-les en 
els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de 
la contracta, previ informe favorable de l'enginyer. Per a això, el constructor exposarà, 
en escrit dirigit a l'enginyer, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i 
el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per aquesta causa sol · licita. 

 

4.1.6.4. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de la 
obra 

 

El contractista no podrà excusar de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la direcció facultativa, a 
excepció del cas en què havent sol · licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

4.1.6.5. Condicions generales de execució dels treballs 

 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit lliurin l'enginyer o l'aparellador o arquitecte tècnic al 
constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que 
especifica l'article 15. 
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4.1.6.6. Trabajos defectuosos 

 

El constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les 
condicions generals i particulars d'índole tècnica del plec de condicions i realitzarà tots 
i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en aquest 
document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és 
responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 
en aquests puguin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials emprats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que competeix a l'aparellador o arquitecte tècnic, ni tampoc el fet que aquests 
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 
s'entendran esteses i abonades a bon compte. Com a conseqüència de l' anteriorment 
expressat, quan l'aparellador o arquitecte tècnic adverteixi vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les 
condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats 
aquests, i abans de verificar la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot 
això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a 
l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'enginyer de 
l'obra, qui resoldrà. 

 

4.1.6.7. Materials i aparells 

 

El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el plec particular de 
condicions tècniques preceptuï una procedència determinada. Obligatòriament, i 
abans de procedir a la seva utilització i aplec, el constructor haurà de presentar a 
l'aparellador o arquitecte tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi 
d'emprar en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cada un d'ells. 
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4.1.6.8. Presentació de mostres 

 

A petició de l'enginyer, el constructor li presentarà les mostres dels materials sempre 
amb l'antelació prevista en el calendari de l'obra. 

 

 

4.1.6.9. Materials no utilitzables 

 

El constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en 
el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., Que no 
siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així 
sigui establert en el plec de condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués 
preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'aparellador o arquitecte tècnic, però acordant prèviament amb el constructor la seva 
justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 

 

4.1.6.10. Despeses ocasionades per assajos 

 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran de compte de la contracta. Tot assaig que 
no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar 
de nou a càrrec del mateix. 

 

4.1.6.11. Neteja de les obres 

 

És obligació del constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin 
necessaris perquè l'obra ofereixi bon aspecte . 
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4.1.7. Recepcions d’edificis y obres alienes 

4.1.7.1. Acta de recepció 

 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada conclosa aquesta, fa 
entrega de la mateixa al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o 
sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la 
mateixa, quan així s'acordi per les parts. La recepció s'ha de consignar en una acta 
signada, almenys, pel promotor i el constructor, i en la mateixa es farà constar: 

 

 Les parts que intervenen. 
 La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i 

acabada de la mateixa. 
 La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si 

escau, aquestes de manera objectiva, i el termini en què haurien de quedar 
resolts els defectes observats. Una vegada esmenats els mateixos, es farà 
constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 

 Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves 
responsabilitats. 

 S'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra (enginyer) i el 
director de l'execució de l'obra (aparellador) i la documentació justificativa del 
control de qualitat realitzat. El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra 
per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa a les 
condicions contractuals. En tot cas, el rebuig ha de ser motivat per escrit en 
l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. Llevat de 
pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels 30 dies 
següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, 
termini que es comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al 
promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts 30 dies 
des de la data indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig 
motivat per escrit. 

 

 

4.1.7.2. Recepció provisional 

 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la propietat, del constructor, l'enginyer i 
l'aparellador o arquitecte tècnic. Es convocarà també als restants tècnics que, si 
s'escau, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o 
unitats especialitzades. Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà 
una acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta 
data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 
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admeses. Seguidament, els tècnics de la direcció facultativa estendran el corresponent 
certificat de final d'obra. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà 
constar en l'acta i es donaran al constructor les oportunes instruccions per resoldre els 
defectes observats, fixant un termini per esmenar, expirat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. Si el constructor no 
hagués complert, podrà declarar resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

 

4.1.7.3. Documentació final 

 

L'enginyer, assistit pel contractista i els tècnics que hagin intervingut en l'obra, 
redactaran la documentació final de les obres, que es facilitarà a la propietat. Aquesta 
documentació s'adjuntarà, a l'acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions 
d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. Aquesta documentació constituirà el llibre de 
l'edifici, que ha de ser encarregat pel promotor i serà lliurat als usuaris finals de 
l'edifici. Al seu torn aquesta documentació es divideix en:a) DOCUMENTACIÓ DE 
SEGUIMENT D'OBRA La dita documentació segons el CTE es compon de: 

 Llibre d'ordres i assistències, d'acord amb el que preveu el Decret 461/1971, 
d'11 de març. 

 Llibre d'incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre.• Projecte, amb els seus annexos i modificacions 
degudament autoritzades pel director de l'obra 

 Llicència d'obres, d'obertura del centre de treball i, si s'escau, d'altres 
autoritzacions administratives. 

 La documentació de seguiment serà dipositada pel director de l'obra de la 
vostra escola d'enginyers. 

 DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D'OBRA. El seu contingut, la recopilació és 
responsabilitat del director d'execució d'obra, es compon de: 

 Documentació de control, que ha de correspondre al que estableix el projecte, 
més els seus annexos i modificacions. 

 Documentació, instruccions d'ús i manteniment, així com garanties dels 
materials i subministraments, que ha de ser proporcionada pel constructor, i és 
convenient recordar fefaentment 

 Si és el cas, documentació de qualitat de les unitats d'obra, preparada pel 
constructor i autoritzada pel director d'execució en el seu col·legi professional. 

 CERTIFICAT FINAL D'OBRA Aquest s'ajustarà al model publicat en el Decret 
462/1971, d'11 de març, on el director de l'execució de l'obra certificarà haver 
dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, 
la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció. 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva 
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direcció, de conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la 
documentació tècnica que el complementa, trobant-se disposada per a la seva 
adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment. Al 
certificat final d'obra se li uniran com annexos els següents documents: 

 Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, 
s'haguessin introduït durant l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les 
condicions de la llicència. 

 Relació dels controls realitzats 

 

4.1.8. Entrega de l’obra 

 

L'enginyer, assistit pel contractista i els tècnics que hagin1.6.4. Amidament definitiu 
dels treballs i liquidació provisional de l'obra Rebudes provisionalment les obres, es 
procedirà immediatament per l'aparellador o arquitecte tècnic al seu amidament 
definitiu, amb precisa assistència del constructor o del seu representant. S'estendrà 
l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'enginyer amb la seva signatura, 
servirà per l'abonament per la propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança (segons el que estipula l'article 6 de la LOE).1.6.5. 
Termini de garantia. El termini de garantia haurà d'estipular en el plec de condicions 
particulars i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a 9 mesos (1 any en contractes 
amb les administracions públiques).1.6.6. Conservació de les obres rebudes 
provisionalment. Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès 
entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del contractista. Si l'edifici 
fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per 
defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta.1.6.7. Recepció definitiva 
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data cessarà 
l'obligació del constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
normal conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de la construcció.1.6.8. Pròrroga del 
termini de garantiaSi en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de 
l'obra, no es trobés en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i 
l'enginyer director marcarà al constructor els terminis i formes en què hauran de 
realitzar les obres necessàries i, si no s'efectua dins d'aquells, podrà resoldre el 
contracte amb pèrdua de la fiança.1.6.9. Recepcions de treballs la contracta hagi estat 
rescindida. En el cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, 
en el termini que es fixi en el plec de condicions particulars, la maquinària, mitjans 
auxiliars, instal·lacions, etc., A resoldre els subcontractes que tingués concertats ia 
deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa. Les obres i treballs 
acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en aquest 
plec de condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament 
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segons el que disposa aquest plec. Per a les obres i treballs no determinats, però 
acceptables a judici de l'enginyer director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 

4.2. Plec de condicions instal·lació elèctrica  

4.2.1. Reglaments, instruccions, normes, recomanacions i plec de 
condicions tècniques i generals. 

 

L’empresa responsable de la instal·lació, abans de l’ inici de les obres, aportarà un 
document signat pel responsable de la mateixa, en el que hi constarà el Tècnic o 
Tècnics degudament titulats, i els carnets autoritzats dels instal·ladors, en les 
condicions fixades en el plec de condicions del present projecte, com en els criteris de 
valoració assignats al plec de condicions generals.  

Un encarregat, capatàs o cap d’obra, haurà de responsabilitzar-se de l’execució de les 
obres i se’n carregui dels problemes que puguin ocasionar-se. Aquesta persona es farà 
responsables des de l’ inici fins al final de l’obra o obres, excepte per causes 
extraordinàries justificades, o per determinar-ho expressament la inspecció facultativa. 

L’adjudicatari esta obligat a presentar el Pla d’obres i el Pla de seguretat i Salut dins 
dels 10 dies posteriors a l’adjudicació. En el cas d’haver-hi obres programades de 
manteniment ordinari de les instal·lacions, l’adjudicatari garantirà omplir les dades de 
la fitxa de control de les instal·lacions, que serà present al recinte central de la 
dependència de comandament i/o instal·lacions de cada centre, per consulta o revisió, 
en qualsevol moment de l’Ajuntament. 

La planificació de les obres les èpoques de plantació de l’arbrat previst al projecte serà 
observat per l’empresa adjudicatària, sense que sigui un motiu d’increment de cap de 
les partides d’obra. 

S’ha aplicarà les condicions generals especificades en el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (Reial decret 842/2002, de 2 de agost) publicat al BOE nº 224 de data 18 
de setembre de 2002. 

Les Instruccions Tècniques Complementaries de Baixa Tensió que s’han de tenir en 
compte, són: 

ITC-BT-05  Verificacions i inspeccions. 

ITC-BT-07  Xarxes subterrànies per a distribució de baixa tensió. 

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

ITC-BT-12  Instal·lacions d’enllaç. Esquemes. 

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

ITC-BT-14  Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació. 

ITC-BT-15  Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals. 
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ITC-BT-16  Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: ubicació i sistemes d’instal·lació 

ITC-BT-17  Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de maniobra i 
protecció. Interruptor Control de Potència.  

ITC-BT-18  Instal·lacions de Posta a terra. 

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

ITC-BT-20  Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació. 

ITC-BT-21  Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canalitzacions 
protectores. 

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

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

ITC-BT-24  Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes 
directes i  

  indirectes. 

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

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

ITC-BT-47. Instal·lació de receptors. Motors.  

Normes UNE. 

 

4.2.2. Qualitat de materials 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions 
municipals estarà contingut pel compliment de les característiques dels materials que 
subministri el contractista. 

Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals 
contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les 
característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada 
subministrament. 

El contractista haurà d’acceptar les variacions de materials que la inspecció facultativa 
de les obres indiqui dintre de l’import del pressupost. 

 

4.2.3. Conductors elèctrics. Conductors actius. 

 

Es considera un conductor actiu d’una instal·lació els destinats a la transmissió de 
energia elèctrica, que s’aplica als conductors de fase i al conductor neutre en corrent 
altern i als conductors polars i al compensador de corrent continu 
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4.2.3.1.  Naturalesa dels conductors. 

 

Els conductors o cables que s’emprin a la instal·lació serà de coure, i correspondrà al 
tipus B2 segons la taula 1 de la ITC-BT-19. Que cables multi conductors directament 
sobre la paret, portant aïllant de PVC. 

 

4.2.3.2. Secció dels conductors. Caigudes de tensió. 

 

Segons l’apartat 2.2.2. Secció dels conductors. Caigudes de tensió que es troba a la ITC-
BT-19. La secció dels conductors es determinarà de manera que la caiguda de tensió 
entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor al 3% 
de la tensió nominal pel enllumenat i per a qualsevol altre ús serà del 5%. La caiguda 
de tensió és calcularà considerant alimentats tots els aparells d’utilització susceptibles 
d’utilització susceptibles de funcionar simultàniament. El valor de la caiguda de tensió 
podrà compensar-se entre la instal·lació interior i la de les derivacions individuals, de 
manera que la caiguda de tensió sigui inferior a la suma dels valors límits especificats 
per ambdues, segons el tipus d’esquema emprat. 

 

4.2.3.3. Identificació dels conductors. 

 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, amb lo que 
respecta al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es 
realitzarà pels colors dels seus aïllaments. A la instal·lació el color blau clar està 
assignat al conductor neutre, el color verd-groc serà el conductor de protecció i el 
color marró o negre als conductors de fase. Quan es consideri necessari aplicar tres 
fases diferents, s’utilitzarà el color gris. Segons la ITC-BT-19. 

 

4.2.3.4. Intensitats màximes admissibles. 

 

Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat pel indicat en la 
norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex Nacional. 

A la Taula 1 de la ITC-BT-19 s’indiquen les intensitats admissibles per a una 
temperatura ambient de l’aire de 40ºC i per diferents mètodes d’instal·lació, 
agrupaments i tipus de cables. Per a altres temperatures, mètodes d’instal·lació, 
agrupaments i tipus de cables, així com a conductors enterrats, s’ha de consultar la 
Norma UNE 20.460-5-523. 
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4.2.4. Conductors de protecció. 

 

En els conductors de protecció s’aplicarà la Norma UNE 20.460-5-54 en el seu apartat 
543.  

Els conductors de protecció estaran constituïts pel mateix metall que els conductors de 
fase o polars, i tindran una secció mínima igual a la fixada a la Taula 2 de la ITC-BT-19, 
en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Per a altres 
condicions s’aplicarà la norma UNE 20.460-5-54, apartat 543. 

En les instal·lacions dels conductors de protecció es tindrà en compte: 

 Si s’apliquen diferents sistemes de protecció en instal·lacions pròximes, 
s’emprarà per a cadascun dels sistemes un conductor de protecció diferent. Els 
sistemes a utilitzar estaran d’acord amb els indicats en la Norma UNE 20.460-3. 
En els passos a través de parets o sostres estaran protegits per un tub 
d’adequada resistència mecànica, segons la ITC-BT-21. 

 No s’utilitzarà un conductor de protecció comuna per a instal·lacions de 
tensions nominals diferents. 

 Si els conductors actius van en l’interior d’una evolvent comuna, es recomana 
incloure també dintre d’ella el conductor de protecció, en aquest cas 
presentarà el mateix aïllament que els altres conductors. 

 

 

4.2.5. Tubs protectors. 

 

Per l’aplicació correcte dels tubs protectors aplicarem la ITC-BT-21.Tenim diferents 
característiques de tubs en funció del tipus d’instal·lació. En aquesta instal·lació 
utilitzarem tubs en canalització enterrada. 

Els tubs protectors s’instal·laran segons la norma UNE-EN-50.086 2-4; i les seves 
característiques s’estableixen a la taula 8 de la ITC-BT-21. 

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar cap punt d’arestes, asprors o 
fissures susceptibles que facin malbé els conductors o cables aïllats que poden causar 
ferides a instal·ladors o usuaris. 

El traçat de les canalitzacions de la instal·lació es farà seguint línies paral·leles a les 
verticals i horitzontals que limiten el local. 

 

Quan els tubs es col·loquen en muntatge enterrat es tindrà en compte, a més, les 
següents recomanacions:  

 Els tubs es fixaran a les parets o sostre per medi de brides o abraçadores 

protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre 
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aquestes serà, com a màxim, de 0,5 metres. Es disposarà de fixacions a una 

altre part dels canvis de direcció, també en les proximitats immediates de 

les entrades en caixes o aparells.  

 Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s’instal·len, 

corbant-los o fent servir els accessoris necessaris. 

 Es convenient disposar de tubs normals, sempre que sigui possible, a una 

alçada mínima de 2,5 metres sobre el terra, amb objecte de protegir-los de 

possibles danys mecànics.  

 Els baixants dels conductors que alimenten les màquines del taller, aniran 
protegides per tubs metàl·lics no elàstics, que aniran subjectats a les canals 
superficials dels conductors, i a la pròpia màquina. 

  

4.2.6. Caixes de connexió i derivació. 

 

Les caixes de connexions i derivacions han de ser de material aïllant i no propagador de 
flama. Les caixes han de ser metàl·liques i han d’estar protegides contra la corrosió. Les 
dimensions seran tals que permetin allotjar sobradament tots els conductors que 
haurà de tenir. La profunditat serà almenys un 50% més al diàmetre del tub més gran, 
amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o mida interior serà com a mínim de  60 
mm. 

 

4.2.7. Aparells de comandament i maniobra. 

4.2.7.1.  Situació aparells de comandament i maniobra. 

 

Els dispositius generals de comandament i protecció, es situaran el més a prop possible 
del punt d'entrada de la derivació individual en el local o habitatge de l'usuari. En 
habitatges i en locals comercials i industrials en els quals procedeixi, es col·locarà una 
caixa per a l'interruptor de control de potència, immediatament abans dels altres 
dispositius, en compartiment independent i precintat. Aquesta caixa es podrà col·locar 
en el mateix quadre on es col·loquin els dispositius generals de comandament i 
protecció. Es basa amb la instrucció ITC-BT-17. 

 

4.2.7.2. Composició i característiques dels quadres 

 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició de la qual 
de servei serà vertical, se situaran en l'interior d'un o diversos quadres de distribució 
d’on partiran els circuits interiors. 
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Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim 
de: 

 Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu 
accionament manual i que estigui dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrrega i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de 
l’interruptor de control de potència. 

 Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits, tret que la protecció contra contactes 
indirectes s’efectuï mitjançant altres dispositius d’acord amb la ITC-BT-24. 

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

4.2.8. Aparells de protecció. 

4.2.8.1. Caixa general de protecció. 

 

Per saber la col·locació i instal·lació; i el tipus i característiques que ha de tenir la caixa 
general de protecció en basarem segons la ITC-BT-13. 

4.2.8.1.1. EMPLAÇAMENT I INSTAL·LACIÓ.   

 

S’instal·laran 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. 

Al ser subterrània la escomesa, s’instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es 
tancarà amb una porta 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 0,3 m del sòl. 

En el nínxol es deixaran prevists els orificis necessaris per allotjar els conductes per a 
l’entrada de les escomeses subterrànies de la xarxa general, conforme al establert en 
la ITC-BT-21 per a canalitzacions encastades. 

Es procurarà que la situació triada estigui el més pròxim possible a la xarxa de 
distribució pública i que quedi allunyada o en defecte protegida adequadament 
d’altres instal·lacions tal com d’aigua, gas, telèfon, etc., segons s’indica en la ITC-BT-07. 

No s’allotjaran més de dues caixes generals de protecció en l’interior del mateix nínxol, 
disposant-se una caixa per a cada línia general d’alimentació. Quan per a un 
subministrament es precisin més de dues caixes, es podran utilitzar altres solucions 
tècniques previ acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 
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4.2.8.1.2. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES. 

 

Les caixes generals de protecció a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en les 
especificacions tècniques de l’empresa subministradora que hagin estat aprovades per 
l’Administració Pública competent. Dintre de les mateixes s’instal·laran curtcircuits 
fusibles en tots els conductors de fase o polars, amb poder de tall almenys igual al 
corrent de curtcircuit previst en el punt de la seva instal·lació. El neutre estarà 
constituït per una connexió inamovible situada a l’esquerra de les fases, col·locada la 
caixa general de protecció en posició de servei, i disposarà també d’un born de 
connexió per la seva posada a terra si és procedent.  

 

4.2.8.2. Dispositius de protecció. 

 

L’interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà poder de tall suficient per a la 
intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4,5 
kA. 

Els altres interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir els corrents de 
curtcircuit que puguin presentar-se en el punt de la seva instal·lació. La sensibilitat dels 
interruptors diferencials respondrà a l’assenyalat en la instrucció ITC-BT-24. En aquesta 
instrucció també trobarem que les parts actives hauran d’estar recobertes de PVC. 

Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors 
seran de tall omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al nombre de 
fases del circuit que protegeixen. Les seves característiques d’interrupció estaran 
d’acord amb els corrents admissibles dels conductors del circuit que protegeixen. 

4.2.8.3. Composició i característiques dels quadres. 

 

Els dispositius generals e individuals de comandament i protecció estaran en posició 
vertical, i s’ubicaran al interior dels quadres de distribució de on partiran els circuits 
interiors. 

Els evolvents dels quadres s’ajustaran 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 IK07 segons UNE 50.102. 
L’evolvent per a l’interruptor de control de potència estarà precintat i les seves 
dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les 
seves característiques i tipus corresponen a un model aprovat. 
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4.2.8.4. Protecció contra contactes directes.  

 

Els mitjans de protecció a utilitzar venen definits en la Norma UNE 20.460-4-41, 
excepte per indicació contrària. 

Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament de PVC que no pugui ser 
eliminat més que destruint-lo, segons ITC-BT-24. A més també serà necessari una 
protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual. 

4.2.8.5. Protecció contra contactes indirectes. 

 

Per a l’elecció de les mesures de protecció contra contactes indirectes, es tindrà en 
compte la naturalesa dels locals o emplaçaments, les masses i els elements 
conductors, l’extensió i importància de la instal·lació, etc., que obligaran en cada cas a 
adoptar la mesura de protecció més adequada, tal com indica la ITC-BT-24. 

4.2.8.6. Protecció contra sobreintensitats 

 

Es seguiran les especificacions marcades a la ITC-BT-22. 

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

Per a la protecció de sobrecarregues s’utilitzarà com a dispositiu de protecció un 
interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall. 

La protecció contra curtcircuits s’utilitzaran fusibles calibrats de característiques de 
funcionament adequades. En l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de 
protecció (fusible) 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 instal·lació. 
S’admet, no obstant, 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. 

La Norma UNE 20.460-4-473 defineix la aplicació de les mides de protecció exposades 
en la Norma UNE 20.460-4-43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, 
senyalant en cada cas el seu emplaçament o omissió, resumit en la Taula1 de la ITC-BT-
22.  
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4.2.8.7. Protecció contra sobretensions 

 

Al tenir sobretensions a l’ instal·lació, utilitzaríem la normativa de la taula ITC-BT-23. 
Per tractar les sobretensions transitòries que es produeixen per descàrregues 
atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes de les mateixes, es preveu un baix 
risc de sobretensions en la instal·lació pel fet que està alimentada per una xarxa 
subterrània en la seva totalitat, es considera suficient la resistència a les sobretensions 
dels equips que s’indica a la Taula 1 de la norma ja esmentada i no es requereix de cap 
protecció complementaria. 

 

4.2.8.8. Presa a terra de les masses. 

 

Per a realitzar la presa a terra de les masses ens guiarem de la ITC-BT-08. L’esquema 
escollit entre els tres tipus, és el TT. Consta d’un punt d’alimentació, el neutre està 
connectat directament  a terra. Les masses de la instal·lació receptora estan 
connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l’alimentació.  

Aquest sistema de protecció, consisteix en la presa a terra de les masses, associada a 
un dispositiu de tall automàtic sensible a la intensitat de defecte, que origini la 
desconnexió de la instal·lació defectuosa. Al estar  el punt neutre d’aquesta instal·lació 
unit directament a terra, es complirà lo següent: 

 

 El corrent a terra  produït per un sol defecte franc, deu fer actuar el 
dispositiu de tall en un temps no superior a 5 segons. 

 Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una presa de terra 
elèctricament distinta, en valor eficaç, a  24 volts en emplaçaments 
conductors i 50 volts en els altres casos. 

 Totes les masses d’una mateixa instal·lació deuen estar unides a la 
mateixa presa de terra. 

4.2.8.9. Presa a terra. 

 

Es tracta d’una connexió directa sense fusibles ni proteccions, que anirà segons marca 
la ITC-BT-18 i té com a objectiu aconseguir que el conjunt d’instal·lacions, edificis, i 
superfície pròxima al terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que al 
mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o las de descàrrega 
d’origen atmosfèric. 
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4.2.8.9.1. UNIONS DE TERRA. 

 

Les disposicions de posada a terra poden ser utilitzades alhora o separadament, per 
raons de protecció o raons funcionals, segons les prescripcions de la instal·lació 

La elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals 
que: 

 Els valors de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les 
normes de protecció i de funcionament de la instal·lació, i es mantingui 
d’aquesta manera al llarg del temps, tenint en compte els requisits 
generals de la ITC-BT-24 i les particulars de les Instruccions Tècniques 
aplicables a cada instal·lació. 

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

 La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb 
independència de les condicions estimades de influències externes. 

 Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisi que puguin afectar a 
altres parts metàl·liques. 

 

4.2.8.9.2. PRESA DE TERRA. 

 

Primer hem de determinar el tipus de conductors a utilitzar, seran piques metàl·liques 
de coure, emprat com a elèctrodes, de construcció i resistència elèctrica segons la 
classe 2 de la norma UNE 21.022. Els materials utilitzats seran tals que no es vegi 
afectada la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió. 

El tipus i la profunditat d’enterrament de les preses de terra han de ser tals que la 
possible pèrdua d’humitat del terra, la presència de gel o altres efectes climàtics, no 
augmentin la resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat 
no serà mai inferior a 0,5 metres. 

Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids, gasos inflamables, 
calefacció, etc.) no s’han d’utilitzar com preses de terra per raons de seguretat. 

 

4.2.8.9.3. BORNS DE POSADA A TERRA 

 

En tota la instal·lació de posada a terra s’ha de preveure d’un born principal de terra, al 
qual s’han d’unir els conductors de terra, de protecció, d’unió equipotencial principal i 
els de posada a terra funcional, si són necessaris. 

Es preveurà sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que 
permeti mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot 
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estar combinat amb el born principal de terra, deu ser desmuntable necessàriament 
per mitjà d’un útil, ha de ser mecànicament segur i deu assegurar la continuïtat 
elèctrica. 

 

 

4.2.8.9.4. CONDUCTORS DE TERRA. 

 

Una vegada hem escollit el conductor, hem de determinar la secció mínima per a 
aquest; tots hauran de satisfer les prescripcions de l’apartat 3.4. i en el nostre cas, que 
estan soterrats anirem a la taula 1, de la ITC-BT-18, Seccions mínimes convencionals 
dels conductors de terra, on la secció serà inferior a la mínima exigida per als 
conductors de protecció, i en el nostre cas serà protegit contra la corrosió i no protegit 
mecànicament, ens pertoquen doncs 16 mm2  de secció del conductor.  

 

4.2.8.9.5. CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

 

En el circuit de connexió a terra, els conductors de protecció uniran les masses al 
conductor de terra, també els que uneixen les masses amb el neutre de la xarxa i a un 
relé de protecció. 

Les seccions dels conductors de protecció serà la indicada en la Taula 2, Relacions 
entre seccions de conductors. Si l’aplicació de la taula condueix a valors no 
normalitzats, s’han d’utilitzar conductors que tinguin la secció normalitzada superior 
més pròxima, però no és el nostre cas ja que disposem d’una secció dels conductors en 
fase d’instal·lació de 16 mm2 , i per tant la secció mínima dels conductors serà 
Sp=16mm2. 

Quan la instal·lació consta de parts evolvents de conjunts muntats a fàbrica o de 
canalitzacions prefabricades amb evolvent metàl·lica, aquestes evolvents poden ser 
utilitzades com conductors de protecció si satisfan, simultàniament, les tres 
condicions: 

 

 La seva continuïtat elèctrica deu ser tal que no resulti afectada per deterioracions 
mecàniques, químiques o electroquímiques. 

 La seva conductibilitat ha de ser, com a mínim, igual a la qual resulta per l’aplicació del 
present apartat. 

 Deuen permetre la connexió d’altres conductors de protecció en tota la derivació 
predeterminada. 
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Per últim, cal esmenar que qualsevol instal·lació de presa a terra deurà ser 
obligatòriament comprovada per el Director de l’Obra o Instal·lador Autoritzat en el 
moment de donar l’alta la instal·lació per a la seva posada en marxa o funcionament. El 
personal tècnicament competent, realitzarà la comprovació de la instal·lació de presa a 
terra, como a mínim anualment, en la època que el terreny estigui més sec. Per això, 
mesurarà la resistència de terra i  es repararan amb urgència els defectes que es 
trobin. En llocs on el terreny no sigui favorable per a la bona conservació dels 
elèctrodes, aquests i els conductors d’enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, es 
col·locaran al descobert per al seu examen, com a mínim un cop cada cinc anys.  

 

4.2.9. Escomesa. 

 

Existeixen diferents tipus d’escomeses, aèries, subterrànies o mixtes, nosaltres per 
aquesta instal·lació les farem soterrades, i es realitzarà segons el indicat en la ITC-BT-
07, es la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta les caixes 
generals de proteccions, CGP. 

Es tindrà en compte les separacions mínimes indicades en la ITC-BT-07 en els 
creuaments i paral·lelismes amb altres canalitzacions d’aigua, gas, línies de 
telecomunicacions i amb altres conductors d’energia elèctrica. 

 El traçat de la línia general d’alimentació serà el més curt i rectilini possible, discorrent 
per zones d’ús comú. Les dimensions d’altres tipus de canalitzacions deuran permetre 
l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 

Quan la línia general d’alimentació discorri verticalment ho farà per l’interior d’una 
canalització o conducte d’obra de fàbrica encastat o adossat al buit de l’escala per llocs 
d’ús comú. La línia general d’alimentació no podrà anar en aquests llocs quan siguin 
zona protegida contra incendis segons NBE-CPI-96. 

 

4.2.9.1. Cables de l’escomesa  

 

Els cables emprats, seran de coure, estaran aïllats amb compostos polimèrics i 
protegits contra la corrosió. Podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no 
inferior a 0,6/1 kV. Hauran de complir els requisits corresponents a la Norma UNE-HD 
603. 

La secció d’aquests conductors s’escolliran en base a la caiguda de tensió i intensitat 
previstes, en tot cas mai serà inferior a 6 mm i deurà de ser uniforme en tot el seu 
recorregut i sense entroncaments, exceptuant les derivacions realitzades en l’interior 
de caixes per a l’alimentació de centralitzacions de computadors. 
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Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
Cables amb característiques equivalents a les de la Norma UNE21.123, part 4 o 5 
compleixen amb aquesta prescripció. 

Per a la secció del cable neutre es tindran en compte el màxim desequilibri que pugui 
preveure, els corrents harmònics i el seu comportament, en funció de les proteccions 
establertes davant les sobrecàrregues i curtcircuits que poguessin presentar-se. El 
conductor neutre tindrà una secció de aproximadament el 50% de la corresponent al 
conductor de fase, no sent inferior als valors especificats en la Taula 1 de la ITC-BT-14 
p4. 

 

4.2.10. Comptadors. 

 

Per a la ubicació del comptador, ens guiarem de les pautes marcades en la ITC-BT-16.  

Els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l’energia elèctrica, es situaran en 
armaris, complint  la norma UNE-EN 60.439 parts 1,2 i 3. Aquest armari, haurà de 
disposar d’una ventilació interna per a evitar condensacions, sense que disminueixi el 
seu grau de protecció, les dimensions de dit armari, seran adequades per al tipus i 
número de comptadors així com la resta de dispositius necessaris per a la facturació de 
l’energia. 

El grau de protecció mínim que deuen complir aquests conjunts, d’acord amb la norma 
UNE 20.324 i UNE-EN 50.102, respectivament, ha de ser de: 

 IP40; IK09, per a instal·lacions de tipus interior. 

 IP43; IK09, per a instal·lacions de tipus exterior. 

Quan sigui necessari, hauran de permetre de forma directa la lectura dels comptadors i 
interruptors horaris, així com la de la resta de dispositius de mesura. Les parts 
transparents que permeten la lectura directa, hauran de ser resistents als rajos 
ultraviolat, per tal de que no impedir la lectura amb el pas del temps. 

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. 

La solució a adoptar serà la qual s’especifiqui en els requisits particulars de l’empresa 
subministradora per a cada cas concret, partint dels següents principis: 

 fàcil lectura de l’equip de mesura 

 accés permanent als fusibles generals de protecció 

 garanties de seguretat i manteniment 
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Els cables seran de 6 mm2 de secció, i tindran una tensió assignada de 450/750 V. Els 
conductors de coure, de classe 2 segons norma UNE 21.022, portaran un aïllament sec, 
extruït a base de barreges termostables o termoplàstiques, i s’identificaran segons els 
colors prescrits ala ITC-BT-26.  

L’abonat serà el responsable del mal us dels precintes que col·loquin els organismes 
oficials o les empreses, així com el trencament de qualsevol element que quedin sota 
la seva custodia. 

 

4.2.11. Receptors. 

 

Per a la instal·lació de receptors, en basarem en els requisits especificats en la ITC-BT-
43. Els receptors s’instal·laran d’acord a la classe de local o emplaçament, utilització, 
tenint en compte els esforços mecànics previsibles i les condicions de ventilació. 
Suportaran la influència dels agents exteriors a que estiguin sotmesos en servei, per 
exemple: pols, humitat, gasos i vapors. 

Els circuits que formin part del receptors hauran d’estar protegits contra 
sobreintensitats seguint el requisits especificats en la ITC-BT-22. 

 

 

La classificació dels receptors en quant a la protecció contra els xocs elèctrics està 
descrita en la Taula 1 de la ITC-BT-43 Classificació dels receptors. On queda 
determinada la classe segons dues variables, la primera, les característiques principals 
dels aparells i la segona, precaucions de seguretat. Per a la Classe 0, trobem com a 
característiques principals dels aparells, que no portaran medis de protecció per 
posada a terra, i com a precaució de seguretat, constarà d’un entorn aïllat de terra. Per 
a la Classe I, les característiques dels aparells han d’estar previstos mitjans de connexió 
a terra, i com a precaució  de seguretat, connexió a la pressa de terra de protecció. La 
Classe II, les característiques principals dels aparells es que estiguin aïllats 
suplementàriament però sense medis de protecció per posada a terra, i no consta de 
cap precaució de seguretat. La Classe III, els aparells han d’estar previstos per ser-hi 
alimentats amb baixa tensió de seguretat, i com a precaució, la connexió serà a molt 
baixa seguretat. 

Aquesta classificació no implica que els receptors puguin ser de qualsevol tipus descrits 
anteriorment. Les condicions de seguretat del receptor tant en el seu ús com en la 
seva instal·lació, de conformitat al requerit en la Directiva de Baixa Tensió, poden 
imposar restriccions a l'ús de receptors d'algun dels tipus anteriors. L'ocupació 
d'aparells previstos per a ser alimentats a molt baixa tensió de seguretat (segons ITC-
BT-36), però que incorporen circuits que funcionen a una tensió superior a aquesta, no 
es consideraran de classe III tret que les disposicions constructives assegurin entre els 
circuits a diferents tensions, un aïllament equivalent al corresponent a un 
transformador de seguretat segons UNE-EN 60.742 o UNE-EN 61558-2-4. 
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4.2.11.1. Receptors per a lluminàries. 

 

Els receptors per a lluminària son els equips o dispositius que utilitzen l’energia 
elèctrica per a la il·luminació d’espais tant interiors com a exteriors i queda recollida a 
la ITC-BT-44, la qual seguirem estrictament les seves condicions. 

Totes les lluminàries estaran d’acord amb els requisits establerts en les normes de la 
sèrie UNE-EN 60.598. 

Quan la lluminària té la connexió a la xarxa en el seu interior, es necessari que el 
cablejat extern que penetra en ella tingui l’aïllament elèctric i tèrmic adequat. 

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries, que no siguin de Classe II o de 
Classe III, hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra. S’entén 
com accessibles les parts incloses dins del volum d’accessibilitat definit a la ITC-BT-24. 

En instal·lacions d’il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals on hi 
hagi maquinària de moviment alternatiu o rotatiu, s’han de prendre les mesures 
necessàries per evitar la possibilitat d’accidents causats per il·lusió òptica originada per 
l’efecte estroboscòpic. 

Per a receptors amb llums de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltamperes 
serà de 1,8 vegades la potència en W de la làmpada. 

 

4.2.11.2. Receptors. Motors. 

 

Per a determinar els requisits de la instal·lació del motors d’ús exclusivament 
professional, hem de seguir els requisits esmentats en la ITC-BT-47. La instal·lació de 
motors ha de ser conforme amb les prescripcions de la norma UNE 20.460 i les 
especificacions aplicables als locals on han d’anar instal·lats. 

Els motors han d’instal·lar-se de manera que la aproximació de les seves parts mòbils, 
no sigui causa d’accident i no han d’estar en contacte amb matèries fàcilment 
combustibles i es situaran de manera que no pugi ser causa d’accident.   

Els conductors de connexió que alimenten un sol motor hauran d’estar dimensionats 
per a una intensitat no inferior al 125% de la intensitat a plena càrrega del motor. Els 
conductors de connexió que alimenten a diversos motors hauran d’estar dimensionats 
per a una intensitat no inferior a la suma 125% de la intensitat a plena càrrega del 
motor de major potència més la intensitat a plena càrrega de tots els demés. 

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les 
seves fases, devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els 
motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de 
motors amb arrencador estrella - triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la 
connexió en estrella com en triangle. 
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Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu d'estil 
automàtic de l'alimentació, quan l’arrencada espontani del motor, com a conseqüència 
del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord 
amb la norma UNE 20.460 -4-45. 

Els motors tindran limitada la intensitat absorbida en l’arrencada, quan en cas contrari 
es poguessin produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin 
pertorbacions inacceptables al funcionament dels altres receptors o instal·lacions. 

Quan els motors estiguin alimentats per una xarxa de distribució pública, es 
necessitarà la conformitat de l’empresa distribuïdora respecte a la utilització dels 
mateixos quan es tracti de: 

 Motors de gran inèrcia. 

 Motors d’arrencada lenta en càrrega. 

 Motors amb arrencada o augments de càrrega repetida o freqüent. 

 Motors per a frenat. 

 Motors amb inversió de marxa. 

En general, els motors de potència superior a 0,75KW, estaran proveïts de reòstats 
d’arrencada o dispositius equivalents, que no permetin que el corrent d’arrencada 
sigui molt elevada. 

Els motors hauran d’estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes 
les seves fases, essent aquesta última protecció efectiva contra el risc de falta de 
tensió d’una fase en un motor trifàsic. 

Els motors estaran protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic 
de l’alimentació, quan l’arrencada espontània del motor, com a conseqüència d’un 
restabliment de la tensió pugui provocar accidents o perjudicar al motor, d’acord amb 
la norma UNE 20.460-4-45. Aquest dispositiu pot formar part de la protecció contra 
sobrecàrregues. 

 

4.2.12. Interruptors diferencials. 

 

En les instal·lacions que el valor de la impedància de tancament de defecte a terra sigui 
tal que no puguin complir-se les condicions de tall assenyalades en l’apartat anterior, 
hauran d’utilitzar-se com dispositius associats de tall automàtic, els interruptors 
diferencials. Aquests aparells provoquen l’obertura automàtica de la instal·lació quan 
la suma vectorial de les intensitats que travessen els pols de l’aparell, arriba a un valor 
predeterminat. 

El valor mínim del corrent de defecte, a partir del com, l’interruptor diferencial deu 
obrir automàticament, en un temps convenient, la instal·lació a protegir, determina la 
sensibilitat de funcionament de l’aparell. 
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L’elecció de la sensibilitat de l’interruptor diferencial que ha utilitzar-se en cada cas, ve 
determinada per la condició que el valor de la resistència a terra de les masses, 
amidada en cada punt de connexió de les mateixes, deu complir la relació: 

- En locals o emplaçaments secs:  R ≤ 50/Is 

- En locals o emplaçaments humits o mullats: R ≤ 24/Is 

sent Is, el valor de la sensibilitat en ampers de l’interruptor a utilitzar. 

Quan l’interruptor diferencial és d’alta sensibilitat, això és, quan és de l’ordre dels 30 
mA, pot utilitzar-se en instal·lacions existents en els quals no hagi conductors de 
protecció per a la posada a terra o posada a neutre de les masses. 

Convé destacar que els interruptors diferencials d’alta sensibilitat aporten una 
protecció molt eficaç contra incendis, al limitar a potències molt baixes les eventuals 
fuites d’energia elèctrica per defecte d’aïllament. 

 

4.2.13. Enllumenat. 

4.2.13.1. Condicions generals. 

 

Les condicions es regiran segons especifica la ITC-BT-44, on no s’inclouen les 
prescripcions relatives a l’enllumenat exterior recollit en la ITC-BT-09 ni a l’enllumenat 
d’emergència en locals de pública concurrència aplegat en la ITC-BT-28. 

La càrrega mínima prevista, serà 1,8 vegades la potència en W dels receptors. 

El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. 

En el cas de llums fluorescents, serà obligatori la compensació del factor de potència 
fins a un valor mínim de 0,9. 

4.2.13.2. Lluminàries. 

 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en la norma UNE-EN 60.598. 

 

4.2.13.3. Suspensions i dispositius de regulació. 

 

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no deuen 
excedir de 5 kg. Els conductors, que deuen ser capaços de suportar aquest pes no 
deuen presentar entroncaments intermedis i l’esforç deurà realitzar-se sobre un 
element distint del born de connexió. La secció nominal total dels conductors dels 
quals la lluminària aquesta suspesa serà tal que la tracció màxima a la qual estiguin 
sotmesos els conductors sigui inferior a 15 N/mm2. 
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4.2.13.4. Cablejat intern. 

 

La tensió assignada dels cables utilitzats serà com a mínim la tensió d’alimentació i mai 
inferior a 300/300V. A més els cables seran de característiques adequades a la 
utilització prevista, sent capaces de suportar la temperatura a la qual puguin estar 
sotmeses 

 

4.2.13.5. Cablejat extern 

 

4.2.13.6. Presa terra. 

 

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe 
III, deuran tenir un element de connexió per a la seva posada a terra. 
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4.3. Solar fotovoltaica 

 

4.3.1. Objecte  

Fixar les condicions tècniques mínimes que han de complir les instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a xarxa, que per les seves característiques estiguin 
compreses en l'apartat segon d'aquest Plec.  

Es valorarà la qualitat final de la instal·lació quant al seu rendiment, producció i 
integració.  

L'àmbit d'aplicació d'aquest Plec de Condicions Tècniques (a partir d’ara, PCT) s'estén a 
tots els sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions.  

4.3.2. Generalitats  

 

Aquest Plec és d'aplicació en la seva integritat a totes les instal·lacions solars 
fotovoltaiques destinades a la producció d'electricitat per a ser venuda en la seva 
totalitat a la xarxa de distribució. Queden excloses expressament les instal·lacions 
aïllades de la xarxa.  

En tot cas és d'aplicació tota la normativa que afecti a instal·lacions solars 
fotovoltaiques:  

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.  

 Reial decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció d'energia 

elèctrica per recursos o fonts d'energies renovables, residus i cogeneració.  

 Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió.  

 Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions 

fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 

 Reial decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel qual  es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 

d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  

 Resolució de 31 de maig de 2001 per la qual s'estableixen model de contracte 

tipus i model de factura per a les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa de baixa tensió.  

 Reial decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a 

l'actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l'activitat de 

producció d'energia elèctrica en règim especial.  

 Circular 1/2009, de 22 de gener, de la Comissió Nacional d'Energia, per la qual 

es procedeix a actualitzar la Circular 3/2008, de 6 de novembre, per la qual es 

desenvolupa la disposició addicional segona del Reial decret 222/2008, de 15 

de febrer, quant a la liquidació de les activitats regulades del Reial decret 
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2017/1997, de 26 de desembre, per a adaptar el seu contingut a l'establert en 

l'Ordre ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es revisen les tarifes 

elèctriques a partir de 1 Ordre ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual 

es revisen les tarifes elèctriques a partir de 1 de gener de 2009. de gener de 

2009.  

 Ordre ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es revisen les tarifes 

elèctriques a partir de 1 de gener de 2009.  

 Codi Tècnic d'Edificació (CTE). 

4.3.3. Definicions  

 

4.3.1.1. Radiació solar  

Energia procedent del Sol en forma d'ones electromagnètiques.  

 

4.3.1.2. Irradiància  

Densitat de potència incident en una superfície o l'energia incident en una superfície 
per unitat de temps i unitat de superfície. S'amida en kW/m2 

 

4.3.1.3. Irradiació  

Energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg d'un cert període de 
temps. S'amida en kWh/m2.  

4.3.2. Instal·lació  

4.3.2.1. Instal·lacions fotovoltaiques  

Aquelles que disposen de mòduls fotovoltaics per a  la conversió directa de la radiació 
solar en energia elèctrica sense cap pas intermedi.  

 

4.3.2.2. Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades  

Aquelles que normalment treballen en paral·lel amb l'empresa distribuïdora.  

 

4.3.2.3. Línia i punt de connexió i mesura  

La línia de connexió és la línia elèctrica mitjançant la qual es connecten les 
instal·lacions fotovoltaiques amb un punt de xarxa de l'empresa distribuïdora o amb 
l'escomesa de l'usuari, denominat punt de connexió i mesura.  
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4.3.2.4. Interruptor automàtic de la interconnexió  

Dispositiu de tall automàtic sobre el qual actuen les proteccions d'interconnexió.  

4.3.2.5. Interruptor general  

Dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la instal·lació fotovoltaica de la 
xarxa de l'empresa distribuïdora.  

 

4.3.2.6. Generador fotovoltaic  

Associació en paral·lel de branques fotovoltaiques. 

 

4.3.2.7. Branca fotovoltaica  

Subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en associacions sèrie-paral·lel, amb 
voltatge igual a la tensió nominal del generador. 

 

4.3.2.8. Inversor  

Convertidor de tensió i corrent continu en tensió i corrent altern.  

 

4.3.2.9. Potència nominal del generador  

Suma de les potències màximes dels mòduls fotovoltaics.  

 

4.3.2.10. Potència de la instal·lació fotovoltaica o potència nominal  

Suma de la potència nominal dels inversors (l'especificada pel fabricant) que 
intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions nominals de funcionament.  

 

4.3.3. Mòduls  

4.3.3.1. Cèl·lula solar o fotovoltaica  

Dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica.  
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4.3.3.2. Cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE)  

Cèl·lula solar encapsulada de forma independent, la tecnologia de fabricació i 
encapsulat de la qual és idèntica a la dels mòduls fotovoltaics que formen la 
instal·lació.  

 

4.3.3.3. Mòdul o panell fotovoltaic  

Conjunt de cèl·lules solars directament interconnectades i encapsulades com únic bloc, 
entre materials que les protegeixen dels efectes de la intempèrie.  

 

 

4.3.3.4. Condicions estàndard de mesura (CEM)   

 

Condicions de irradiància i temperatura en la cèl·lula solar, utilitzades universalment 
per a caracteritzar cèl·lules, mòduls i generadors solars i definides de la manera 
següent:   

 Irradiància solar: 1000 W/m2   

 Distribució espectral: AM 1,5 G   

 Temperatura de cèl·lula: 25 °C 

 

4.3.3.5. Potència pic  

Potència màxima del panell fotovoltaic en CEM.  

4.3.3.6. NOCT  

Temperatura d'operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura a la que 
arriben les cèl·lules solars quan el mòdul és sotmès a una irradiància de 800 W/m2 
amb distribució espectral AM 1,5 G, la temperatura ambient és de 20 °C i la velocitat 
del vent, de 1 m/s.  

4.3.4. Disseny  

4.3.4.1 Disseny del generador fotovoltaic  

4.3.4.1.1. Generalitats  

 El mòdul fotovoltaic seleccionat complirà les especificacions de l'apartat de la 

memòria on es descriu el mòdul fotovoltaic. 

 Tots els mòduls que integrin la instal·lació seran del mateix model.  
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 En qualsevol cas, tot producte que no compleixi alguna de les especificacions 

anteriors haurà de contar amb l'aprovació expressa de l'adreça d'obra. En tots 

els casos han de complir-se les normes vigents d'obligat compliment. 

4.3.4.1.2. Orientació,  inclinació i ombres  

L'orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles ombres sobre el mateix 
seran tals que les pèrdues siguin inferiors als límits de la Taula 37: Pèrdues del 
generador segons orientació, inclinació i ombres  

 En tots els casos s’hauran d'avaluar les pèrdues per orientació i inclinació del 

generador i ombres.  

 En el disseny de la nostra instal·lació, la orientació es l’idoni i no tenim pèrdues 

per ombres. 

 

Taula 37 

4.3.5. Components i materials  

4.3.5.1. Generalitats  

 

Com principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de 
tipus bàsic classe I en el que afecta tant a equips (mòduls i inversors), com  a materials 
(conductors, caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de contínua, que 
serà de doble aïllament.  

La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessaris per a garantir 
en tot moment la qualitat del subministrament elèctric.  

El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no haurà de provocar en la xarxa 
avaries, disminucions de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les 
admeses per la normativa que resulti aplicable.  

Així mateix, el funcionament d'aquestes instal·lacions no podrà donar origen a 
condicions perilloses de treball per al personal de manteniment i explotació de la xarxa 
de distribució. 

Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en 
particular contra l'efecte de la radiació solar i la humitat.  

S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les 
persones i de la instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció enfront de contactes 



 

206 

 

directes i indirectes, curtcircuits, sobrecàrregues, així com altres elements i 
proteccions que resultin de l'aplicació de la legislació vigent.  

4.3.5.2. Sistemes generadors fotovoltaics  

Tots els mòduls haurien de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per a mòduls de 
silici monocristal·lí, així com estar qualificats per algun laboratori reconegut (per 
exemple, Laboratori d'Energia Solar Fotovoltaica del Departament d'Energies 
Renovables del CIEMAT, Joint Research Centri Ispra, etc.), el que s'acreditarà 
mitjançant la presentació del certificat oficial corresponent. 

El mòdul fotovoltaic durà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o 
logotip del fabricant, així com una identificació individual o nombre de sèrie traçable a 
la data de fabricació.  

S'utilitzaran mòduls que s'ajustin a les característiques tècniques descrites a 
continuació. En cas de variacions respecte d'aquestes característiques, amb caràcter  
excepcional, haurà de presentar-se en la Memòria de Sol·licitud justificació de la seva 
utilització.  

 

 Els mòduls haurien de dur els díodes de derivació per a evitar les possibles 

avaries de les cèl·lules i els seus circuits per ombrejos parcials i tindran un grau 

de protecció IP65.  

 Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable.  

 Perquè un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de 

curtcircuit reals referides a condicions estàndard hauran d'estar compreses en 

el marge del ± 10 % dels corresponents valors nominals de catàleg. 

 Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com 

trencaments o taques en qualsevol dels seus elements així com falta d'alineació 

en les cèl·lules o bombolles en el encapsulat.  

Es valorarà positivament una alta eficiència de les cèl·lules.  

L'estructura del generador es connectarà a terra.  

Per motius de seguretat i per a facilitar el manteniment i reparació del generador, 
s'instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, 
de forma independent i en ambdós terminals, de cadascuna de les branques de la 
resta del generador.  

4.3.5.3. Etapa d’inversió  

 

Serà del tipus adequat per a la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència 
d'entrada variable perquè sigui capaç d'extreure en tot moment la màxima potència 
que el generador fotovoltaic pot proporcionar al llarg de cada dia.  

Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents:  
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 Principi de funcionament: font de corrent.  

 Autoconmutats.  

 Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador.  

 No funcionaran en illa o manera aïllada.  

 

Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 

Compatibilitat Electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant), 

incorporant proteccions enfront de:  

 Curtcircuits en alterna.  

 Tensió de xarxa fora de rang. 

 Freqüència de xarxa fora de rang.  

 Sobretensions, mitjançant varistors o similars.  

 Pertorbacions presents en la xarxa com microtalls,  polsos, defectes de cicles, 

absència i tornada de la xarxa, etc.   

Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per a la seva correcta 
operació, i incorporarà els controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva 
adequada supervisió i maneig.  

Cada inversor incorporarà, almenys, els controls manuals següents:  

 

 Encès i apagat general de l'inversor.  

 Connexió i desconnexió de l'inversor a la interfície CA. Podrà ser extern a 

l'inversor.  

Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents:  

 

 L'inversor seguirà lliurant potència a la xarxa de  forma continuada en 

condicions de irradiància solar un 10 % superiors a les CEM.  

 Suportarà pics de magnitud un 30 % superior a les CEM durant períodes de fins 

a 10 segons.  

 Els valors d'eficiència al 25 % i 100 % de la potència de sortida nominal hauran 

de ser superiors al 85 % i 88 % respectivament (valors amidats incloent el 

transformador de sortida, si ho hagués) per a inversors de potència inferior a 5 

KW, i del 90 % al 92 % per a inversors majors de 5 KW.  

 L’autoconsum de l'inversor en manera nocturna ha de ser inferior al 0,5 % de la 

seva potència nominal.  
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 El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior a 0,95, 

entre el 25 % i el 100 % de la potència nominal.  

 A partir de potències majors del 10 % de la seva potència nominal, l'inversor 

haurà d'injectar en xarxa..  

 Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP 20 per a inversors en 

l'interior d'edificis i llocs inaccessibles, IP 30 per a inversors en l'interior  

d'edificis i llocs accessibles, i de IP 65 per a inversors instal·lats a la intempèrie. 

En qualsevol cas, es complirà la legislació vigent. 

Els inversors estaran garantits per a operació en les següents condicions ambientals: 
entre 0 °C i 40 °C de temperatura i entre 0 % i 85 % d'humitat relativa.  

 

 

4.3.5.4. Cablejat  

Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d'acord 
a la normativa vigent.  

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per a evitar caigudes de 
tensió i escalfaments.  

Concretament, per a qualsevol condició de treball,  els conductors de la part CC hauran 
de tenir la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5 % i els de la 
part CA perquè la caiguda de tensió sigui inferior del 2 %, tenint en ambdós casos com  
referència les tensions corresponents a caixes de connexions.  

S'inclourà tota la longitud de cable CC i CA. Haurà de tenir la longitud necessària per a 
no generar esforços en els diversos elements ni possibilitat d'enganxada pel trànsit 
normal de persones.  

Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús en 
intempèrie, a l'aire o enterrat, d'acord amb la norma UNE 21123 .  

4.3.5.5. Connexió a xarxa  

 

Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial decret 1663/2000 
(articles 8 i 9) sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de 
baixa tensió, i amb l'esquema unifilar que apareix en la Resolució de 31 de maig de 
2001.  

Serà d’obligat  compliment l’Ordre Ministerial de 5 de setembre de 1985 sobre les 
normes administratives i tècniques per al funcionament i connexió a les xarxes 
elèctriques de central hidroelèctriques de fins a 5.000 KVA i centrals d’autogeneració 
elèctriques.  
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4.3.5.6. Mesures  

 

Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial decret 1663/2000 (article 
10) sobre mesures i facturació d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de 
baixa tensió.  

4.3.5.7. Proteccions  

 

Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial decret 1663/2000 (article 
11) sobre proteccions en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa 
tensió i amb l'esquema unifilar que apareix en la Resolució de 31 de maig de 2001. 

En connexions a la xarxa trifàsiques les proteccions per a la interconnexió de màxima i 
mínima freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 Um i 
0,85 Um respectivament) seran per a cada fase.  

4.3.5.8. Posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques 

 

Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa en el Reial decret 1663/2000 
(article 12) sobre  les condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa de baixa tensió.  

Quan l'aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador 
fotovoltaic no es realitzi mitjançant un transformador d'aïllament, s’explicarà tant en la 
Memòria de Sol·licitud com en la de Disseny o Projecte els elements utilitzats per a 
garantir aquesta condició.  

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de 
l'alterna, estaran connectats a un únic terra. Aquest terra serà independent de la del 
neutre de l'empresa distribuïdora, d'acord amb el Reglament de Baixa Tensió.  

4.3.5.9. Harmònics i compatibilitat electromagnètica  

 

Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial decret 1663/2000 (article 
13) sobre harmònics i compatibilitat electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa de baixa tensió.  

4.3.6. Recepció i proves  

 

L'instal·lador lliurarà a l'usuari un document-albarà en el qual consti el 
subministrament de components, materials i manuals d'ús i manteniment de la 
instal·lació. Aquest document serà signat per duplicat per ambdues parts, conservant 
cadascuna un exemplar. Els manuals lliurats a l'usuari estaran en alguna de les llengües 
oficials espanyoles per a facilitar la seva correcta interpretació.  
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Abans de la posada en servei de tots els elements principals (mòduls, inversors, 
comptadors) aquests haurien d'haver superat les proves de funcionament en fàbrica, 
de les que s'aixecarà oportuna acta que s'adjuntarà amb els certificats de qualitat.  

Les proves a realitzar per l'instal·lador, amb independència de l'indicat amb 
anterioritat en aquest PCT, seran com a mínim les següents:  

 Funcionament i engegada de tots els sistemes.  

 Proves d'arrencada i desocupada en diferents instants de funcionament. 

 Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la 

seva actuació, amb excepció de les proves referides a l'interruptor automàtic 

de la desconnexió.  

 Determinació de la potència instal·lada, d'acord amb el procediment descrit en 

l'annex I.  

Concloses les proves i l'engegada es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la 
Instal·lació.  No obstant això, l'Acta de Recepció Provisional no es signarà fins a haver 
comprovat que tots els sistemes i elements que formen part del subministrament han 
funcionat correctament durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o 
parades causades per falles o errors del sistema subministrat, i a més s'hagin complert 
els següents requisits:  

 

 Lliurament de tota la documentació requerida en aquest PCT.  

 Retirada d'obra de tot el material sobrant.  

 Neteja de les zones ocupades, amb transport de tots les deixalles a abocador.  

Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació dels 
sistemes subministrats, si bé haurà d'ensinistrar al personal d'operació.  

Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran 
protegits enfront de defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia de 
tres anys, salvo per als mòduls fotovoltaics, per als quals la garantia serà de 8 anys 
contats a  partir de la data de la signatura de l'acta de recepció provisional.  

No obstant això, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de 
funcionament que es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de 
defectes ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a 
resoldre'ls sense càrrec algun. En qualsevol cas, haurà d'atenir-se a l'establert en la 
legislació vigent quant a vicis ocults.  

4.3.7. Càlcul de la producció anual esperada  

A la Memòria de Sol·licitud s'inclouran les produccions mensuals màximes teòriques en 
funció de la irradiància, la potència instal·lada i el rendiment de la instal·lació.  

Les dades d'entrada que haurà d'aportar l'instal·lador són els següents:  
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 Gdm (0). Valor mig mensual i anual de la irradiació diària sobre superfície 

horitzontal, en kWh/(m2·día), obtingut a partir d'alguna de les següents fonts: 

o Institut Nacional de Meteorologia  

o Organisme autonòmic oficial  

 Gdm ( ", $). Valor mig mensual i anual de la irradiació diària sobre el plànol del 

generador en kWh/(m2·día), obtingut a partir de l'anterior, i en el qual s'hagin 

descomptat les pèrdues per ombreig en cas de ser aquestes superiors a un 10 

% anual (veure annex III al punt 4.10). El paràmetre " representa el azimut i $ la 

inclinació del generador, tal com es defineixen en l'annex II de l’apartat 4.9.  

 Rendiment energètic de la instal·lació o “performance ratio”, PR. Eficiència de 

la instal·lació en condicions reals de treball, que té en compte:  

o La dependència de l'eficiència amb la temperatura  

o L'eficiència del cablejat  

o Les pèrdues per dispersió de paràmetres i brutícia  

o Les pèrdues per errors en el seguiment del punt de màxima potencia  

o L'eficiència energètica de l'inversor  

o Altres  

L'estimació de l'energia injectada es realitzarà d'acord amb la següent equació: 
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4.4.Instal·lació de subministrament d’aigua 

 

4.4.1. Execució 

La instal·lació de subministrament d'aigua s'executarà amb subjecció al projecte, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director 
d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció en 
la instal·lació interior, s'utilitzaran tècniques apropiades per no empitjorar l'aigua 
subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics establerts a l'Annex I del 
Real Decret 140/2003. 

 

4.4.1.1.- Xarxes de canonades 

Condicions generals 

L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense danyar o deteriorar la resta de l'edifici, 
conservant les característiques de l'aigua subministrada respecte de la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la major durada 
possible de la instal·lació així com les millors condicions per al seu manteniment i 
conservació. 

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per espais verticals o 
càmeres de fàbrica realitzats a l'efecte o prefabricats, sostres o sòls tècnics, murs 
cortina o envans tècnics. Si això no fos possible, per regates realitzades en paraments 
de gruix adequat, no estant permès el seu encastament en envans de maó buit senzill. 
Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb 
un adequat sistema de buidatge. 

El traçat de les canonades vistes s'efectuarà de forma neta i ordenada. Si estiguessin 
exposades a qualsevol tipus de deterioració per cops o impactes fortuïts, s'han de 
protegir adequadament. 

L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció davant de 
fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel en el seu 
interior. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, 
disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si fos precís, a més del 
revestiment de protecció es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb ànodes 
de sacrifici i, si es donés el cas, amb corrent impresa. 
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4.4.1.2. Unions i juntes 

Les unions dels tubs seran estanques. 

Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l'absorvirà amb 
l'adecuat establiment dels punts fixos, i en canonades soterrades mitjançant estreps i 
recolzaments disposats en corbes i derivacions. 

En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques de tubs seran del tipus 
cònic, d'acord a la norma UNE 10 242:1995. Els tubs només poden soldar-se si la 
protecció interior es pot restablir o si es pot aplicar una de nova. Són admissibles les 
soldadures fortes, sempre que es segueixin les instruccions del fabricant. Els tubs no es 
podran corbar excepte si es verifiquen els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En 
les unions tub-accessori s'observaran les indicacions del fabricant. 

Les unions de tubs de coure es podran realitzar mitjançant soldadura o mitjançant 
maneguets mecànics. La soldadura, per capil·laritat, tova o forta, es podrà realitzar 
mitjançant maneguets per soldar per capil·laritat o per endoll soldat. Els maneguets 
mecànics podran ser de compressió, d'ajust cònic i de pestanyes. 

Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant. 

 

4.4.1.3. Proteccions 

 

  Protecció contra la corrosió 

Les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de morters, 
del contacte amb l'aigua en la seva superfície exterior i de l'agressió del terreny 
mitjançant la interposició d'un element separador de material adequat i instal·lat de 
forma contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no deixant 
juntes d'unió d'aquest element que interrompin la protecció i instal·lant igualment 
en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes i corbes. 

Els revestiments adequats, quan els tubs discorren soterrats o encastats, segons el 
material dels mateixos, seran: 

  Per tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o 
amb quitrà de poliuretà. 

  Per tubs de coure amb revestiment de plàstic. 

  Per tubs de ferro colat amb revestiment de pel·lícula continua de polietilè, de 
resina epoxídica, amb betum, amb làmines de poliuretà o amb zincat amb 
recobriment de cobertura 

Els tubs d'acer galvanitzat embotats pel transport d'aigua freda es recobriran amb 
una lletada de ciment. Els que s'utilitzin per transport d'aigua calenta han de re 
cobrir-se, preferentment, amb una conquilla o envoltarà aïllant d'un material que 
no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions provocades per 
les variacions de temperatura. 
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Tota conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els 
tubs d'acer podran ser protegits, a més, amb recobriment de zinc. Pels tubs d'acer 
que discorren per cobertes de formigó es disposaran de manera addicional a 
l'envoltatge del tub d'una làmina de retenció d'1 m d'amplada entre aquests i el 
formigó. Quan els tubs discorrin per canals de terra, s'ha de garantitzar que aquests 
són impermeables o bé que disposen d'adequada ventilació i drenatge. En les 
xarxes metàl·liques soterrades, s'instal·larà una junta dielèctrica després de 
l'entrada a l'edifici i abans de la sortida. 

Per la corrosió per l'ús de materials diferents s'aplicarà allò especificat a l'apartat 
'Incompatibilitats de materials'. 

Per a la corrosió per elements continguts en l'aigua de subministrament, a més del 
ressenyat, s'instal·laran els filtres especificats a l'apartat 'Incompatibilitat dels 
materials i l'aigua'. 

  
  Protecció contra les condensacions 

Tant en canonades empotrades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà 
la possible formació de condensacions en la seva superfície exterior i es dispondrà 
d'un element separador de protecció. Aquest no haurà de ser necessariament 
aïllant però sí amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys 
que aquestes condesacions poguèssin causar a la resta de l'edificació. 

Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per l'element de 
protecció contra agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per 
ambdues proteccions. 

Es consideraran vàlids els materials que cumpleixin allò disposat a la norma UNE 
100 171:1989. 

  
  Proteccions tèrmiques 

Els materials utilitzats com aïllant tèrmic que cumpleixin la norma UNE 100 
171:1989 es consideraran adequats per soportar altes temperatures. 

Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui assolir valors 
capaços de gelar l'aigua del seu interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb 
aïllament adequat al material de construcció i al diàmetre de cada tram afectat, 
considerant-se vàlid el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
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  Protecció contra esforços mecànics 

Quan una canonada hagi d'atravesar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus 
d'element constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus 
mecànic, ho farà dins d'una funda, també de secció circular, de major diàmetre i 
suficientment resistent. Quan, en instal·lacions vistes, el pas es redueixi en sentit 
vertical, el passatubs sobresortirà almenys 3 cm pel costat en que es pogués produir 
cops ocasionals, amb l'objectiu de protegir el tub. Igualment, si es produeix un canvi 
de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la 
canonada més 1 cm. 

Quan la xarxa de canonades atravessi, en la seva superfície o de forma encastada, 
una junta de dilatació costructiva de l'edifici, s'instal·larà un element o dispositiu 
dilatador, de forma que els possibles moviments estructurals no li transmetin 
esforços de tipus mecànic. 

La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de 
servei admissible. La magnitud del cop d'ariet possitiu en el funcionament de les 
vàlvules i aparells mesurat immediatament abans d'aquests, no ha de sobrepassar 2 
bar; el cop d'ariet negatiu no ha de descendir per sota del 50 % de la pressió de 
servei. 

  
  Protecció contra sorolls 

Com a normes generals a adoptar, sense prejudici del que pugui establir-se, el 
Document Bàsic HR al respecte, s'adoptaran les següents: 

  els forats o espais, tant horitzontals com verticals, per on discorrin les 
conduccions, estaran situats en zones comuns; 

  a la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la 
transmissió del soroll i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Aquests 
connectors seran adequats al tipus de tub i al lloc de la instal·lació. 

Els suports i penjants per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que 
transporten aigua a velocitats compreses entre 1,5 i 2,0 m/s seran antivibradores. 
Igualment, s'utilitzaran ancoratges i guies flexibles que hagin d'estar rígidament 
units a l'estructura de l'edifici. 

4.4.1.4. Accessoris 

  Grapes i abraçadores 

La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà 
de forma tal que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, 
guardin les distàncies exigides i no transmeten sorolls i/o vibracions a l'edifici. 

Les grapes i abraçadores seran de fàcil muntatge i desmuntatge, a més d'actuar com 
a aïllant elèctric. 

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposarà un 
element de tipus elàstic semi rígid entre l'abraçadora i el tub. 
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  Suports 

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai 
sobre els propis tubs o les seves unions. 

No es podran ancorar en cap element de tipus estructural, excepte si en 
determinades ocasions no sigui possible una altra solució, per la qual cosa 
s'adoptaran les mesures preventives necessàries. La longitud d'encastament serà 
aquella que garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles 
despreniments. 

De la mateixa manera que per les grapes i abraçadores, s'interposarà un element 
elàstic en els mateixos casos, inclús quan es tracti de suports que agrupen diversos 
tubs. 

La màxima separació que hi haurà entre suports, dependrà del tipus de canonada, 
del seu diàmetre i de la seva posició a la instal·lació. 

 

4.4.2. Sistemes de mesura del consum. Comptadors. 

 

4.4.2.1. Ubicació del comptador general. 

 

La càmera o arqueta d'ubicació estarà construïda de tal manera que una fuga d'aigua a 
la instal·lació no afecti a la resta de l'edifici. Amb aquest objectiu, estarà 
impermeabilitzada i comptarà amb un desguàs en el seu pis o fons que garanteixi 
l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst a l'escomesa. El desguàs el formarà un 
embornal de tipus sifònic previst de reixa d'acer inoxidable rebuda en la superfície 
d'aquest fons o pis. L'abocat es farà a la xarxa de sanejament general de l'edifici si 
aquesta és capaç d’absorbir aquest cabal i, si no ho fos, es farà directament a la xarxa 
pública de clavegueram. 

Les superfícies interiors de la càmera o arquetes, quan aquesta es realitzi "in situ", 
s'acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i remolinat, sense 
cantonades en el fons, que al mateix temps tindrà el pendent adequat cap a la bunera. 
Si la mateixa fos prefabricada complirà els mateixos requisits de manera general. 

En qualsevol cas, contarà amb la preinstal·lació adequada per una connexió 
d'enviament de senyals per la lectura a distància del comptador. 

Estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la 
intempèrie com a possible esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. 
En aquestes, es practicaran obertures fixes, perforacions o reixetes, que possibilitin la 
necessària ventilació de la càmera. Aniran provistes de pany i clau, per evitar la 
manipulació per persones no autoritzades, tant del comptador com de les seves claus. 
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La sàmara o arqueta d'ubicació estarà construïda de tal manera que una fuga d'aigua a 
la instal·lació no afecti a la resta de l'edifici. Amb aquest objectiu, estarà 
impermeabilitzada i comptarà amb un desguàs en el seu pis o fons que garanteixi 
l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst a l'escomesa. El desguàs el formarà un 
embornal de tipus sifònic previst de reixa d'acer inoxidable rebuda en la superfície 
d'aquest fons o pis. L'abocat es farà a la xarxa de sanejament general de l'edifici si 
aquesta és capaç d’absorbir aquest cabal i, si no ho fos, es farà directament a la xarxa 
pública de clavegueram. 

  

4.4.2.2. Comptadors individuals aïllats 

 

S'ubicaran en càmera, arqueta o armari segons les diferents possibilitats d'instal·lació i 
complint els requisits establerts a l'apartat anterior en quant a les seves condicions 
d'execució. En qualsevol cas aquesta ubicació disposarà de desguàs capaç pel cabal 
màxim contingut en aquest tram de la instal·lació, connectat, o bé a la xarxa general 
d'evacuació de l'edifici, o bé amb la xarxa independent que reculli tots ells i la connecti 
amb aquesta xarxa general. 

 

4.4.3. Sistemes de control de pressió 

4.4.3.1. Muntatge del grup de sobreelevació 

 Dipòsit auxiliar d'alimentació 

En aquests dipòsits l'aigua de consum humà podrà ser emmagatzemada sota les 
següents premisses: 

 el dipòsit haurà d'estar en una posició fàcilment accessible i ser de fàcil 
neteja. Contarà en qualsevol cas amb tapa, la qual ha d'estar assegurada 
contra lliscament, i disposar en la zona més alta de suficient ventilació i 
aireig 

  S'hauran d'assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada 
d'animals i emissions nocives amb dispositius eficaços tals com tamisos de 
trama densa per ventilació i aireig i sifó per al desbordat. 

En quant a la seva construcció, haurà de ser capaç de resistir les càrregues previstes 
degudes a l'aigua continguda més les degudes a la sobrepressió de la xarxa si és el 
cas. 

Estaran, en tots els casos, proveïts d'un sobreeixidor, considerant les disposicions 
contra tornada de l'aigua especificades 
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Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit, un o diversos dispositius de 
tancament per a evitar que el nivell d’ omplert del mateix superi el màxim previst. 
Aquests dispositius seran vàlvules pilotades. En el cas d'existir excés de pressió 
s'haurà d'interposar, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta pressió amb 
la finalitat de no produir el deteriorament de les anteriors. 

La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un hidronivell de 
protecció per a impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua. 

Es disposaran els mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua 
continguda al dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix , es 
construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia 
manera de funcionament, evitant sempre l'existència d'aigua estancada. 

  
 Bombes 

Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la 
suficient massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a 
l'edifici. 

A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat 
d'impedir la transmissió de vibracions a la xarxa de canonades. 

Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de 
manera que es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua. 

Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 

 

Les bombes d'impulsió s'instal·laran preferiblement submergides. 

  
 Dipòsit de pressió 

Estarà dotat d'un pressòstat amb manòmetre, regulat a les pressions màxima i 
mínima de servei, fent les vegades d'interruptor, comandant la centraleta de 
maniobra i control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en 
el moment que disminueixi la pressió a l'interior del dipòsit fins als límits establerts, 
provocant el tall de corrent i, per tant, la parada dels equips de bombament quan 
s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut al dipòsit. Els valors corresponents de 
reglatge han de figurar de forma visible al dipòsit. 

En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s'instal·laran tants 
pressòstats com bombes es desitgi fer entrar en funcionament. Aquests pressòstats 
es regularan mitjançant un valor de pressió diferencial perquè les bombes entrin en 
funcionament consecutiu per a estalviar energia. 

Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció 
atendrà, en qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la 
qual figuri la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la 
data de timbrat, l'espessor de la xapa i el volum. 
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El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys en 1 bar, a la 
pressió màxima prevista a la instal·lació. 

Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada a la seva part superior, amb una 
pressió d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i igual o inferior a la 
pressió de timbrat del dipòsit. 

Amb l'objectiu d'evitar parades i engegades en marxa massa freqüents de l'equip de 
bombament, amb la consegüent despesa d'energia, es donarà un marge 
suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima a l'interior del 
dipòsit, tal i com figura en els punts corresponents al seu càlcul. 

Si s'instal·len diversos dipòsits, aquests es poden disposar tant en línia com en 
derivació. 

Les conduccions de connexió s'instal·laran de manera que l'aire comprimit no pugui 
arribar ni a l'entrada al dipòsit ni a la seva sortida a la xarxa de distribució. 

  

4.4.3.2. Execució i muntatge del reductor de pressió 

 

Quan existeixin bateries mescladores, s'instal·larà una reducció de pressió 
centralitzada. 

S'instal·laran lliures de pressions i preferiblement amb el caputxó de moll disposat en 
vertical. 

Així mateix, es disposarà d'un ràcord de connexió per a la instal·lació d'un aparell 
d'amidament de pressió o un pont de pressió diferencial. Per a impedir reaccions sobre 
el reductor de pressió, s'ha de disposar en el seu costat de sortida, com tram de retard 
amb la mateixa mesura nominal, un tram de tub d'una longitud mínima de cinc 
vegades el diàmetre interior. 

Si en el costat de sortida es troben parts de la instal·lació que, per un tancament 
incomplet del reductor, seran sobrecarregades amb una pressió no admissible, s'ha 
d'instal·lar una vàlvula de seguretat. La pressió de sortida del reductor en aquests 
casos s'ha d'ajustar com a mínim un 20 % per sota de la pressió de reacció de la vàlvula 
de seguretat. 

4.4.3.3. Muntatge dels filtres 

El filtre s'ha d'instal·lar abans del primer omplert de la instal·lació, i se situarà 
immediatament davant del comptador segons el sentit de circulació de l'aigua. S'han 
d'instal·lar únicament filtres adequats 

En l'ampliació d'instal·lacions existents o en el canvi de trams grans d'instal·lació, és 
convenient la instal·lació d'un filtre addicional en el punt de transició, per a evitar la 
transferència de matèries sòlides dels trams de conducció existents. 

Per no haver d'interrompre el proveïment d'aigua durant els treballs de manteniment, 
es recomana la instal·lació de filtres retroesbandibles o d'instal·lacions paral·leles. 
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Es connectarà una canonada amb sortida lliure per a l'evacuació de l'aigua de 
l'autorentat. 

  

4.4.3.4. Instal·lació d'aparells dosificadors 

Només s'han d'instal·lar aparells de dosificació conformes amb la reglamentació 
vigent. 

Quan s'hagi de tractar tota l'aigua potable dins de la instal·lació, s'instal·larà l'aparell 
de dsificació darrere de la instal·lació del comptador i, en cas d'existir, darrere del filtre 
i del reductor de pressió. 

Si només s'ha de tractar l'aigua potable per a la producció d'A.C.S., llavors s'instal·la 
davant del grup de vàlvules en l'alimentació d'aigua freda al generador d'A.C.S. 

  

4.4.3.5. Muntatge dels equips de descalcificació 

La canonada per a l'evacuació de l'aigua d'esbandit i regeneració s'ha de connectar 
amb sortida lliure. 

Quan s'hagi de tractar tota l'aigua potable dins d'una instal·lació, s'instal·larà l'aparell 
de descalcificació darrere de la instal·lació de comptador i del filtre incorporat i davant 
d'un aparell de dosificació eventualment existent. 

Quan només s'hagi de tractar l'aigua potable per a la producció d'A.C.S., llavors 
s'instal·larà davant del grup de valvuleria, en l'alimentació d'aigua freda al generador 
d'A.C.S. 

Quan sigui pertinent, es barrejarà l'aigua descalcificada amb aigua dura per a obtenir 
l'adequada duresa de la mateixa. 

Quan es munti un sistema de tractament electrolític de l'aigua mitjançant ànodes 
d'alumini, s'instal·larà en l'últim acumulador d'A.C.S. de la sèrie, com especifica la 
norma UNE 100 050:2000. 

4.4.4. Posta en servei 

4.4.4.1. Probes i assaigs de les instal·lacions 

 

L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i 
estanqueïtat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, 
estant tots els seus components vists i accessibles per al seu control. 

Per iniciar la proba s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les aixetes 
terminals fins que es tingui la seguretat què la purga ha estat completa i no queda res 
d'aire. Llavors es tancaran les aixetes que han servit de purga i el de la font 
d'alimentació. A continuació s'utilitzarà la bomba, que ja estarà connectada i es 
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mantindrà en funcionament fins assolir la pressió de proba. Un cop acondicio nada, es 
procedirà en funció del tipus de material com segueix: 

  per les canonades metàl·liques es consideraran vàlides les proves realitzades 
segon es descriu a la norma UNE 100 151:1988; 

  per les canonades termoplàstiques i multicapa es consideraran vàlides les proves 
realitzades conforme el mètode A descrit en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

Un cop realitzada la prova anterior, a la instal·lació se li connectarà el eixataria i els 
aparells de consum, sotmetent-se novament a la prova anterior. 

El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de 
pressió de 0,1 bar. 

Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 

  

4.4.4.2. Proves particulars de les instal·lacions d'A.C.S. 

En les instal·lacions de preparació d'A.C.S. es realitzaran les següents proves de 
funcionament: 

  mesurament del cabal i temperatura en els punts d'aigua; 

  obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada un cop oberts el nombre 
d'aixetes estimades en la simultaneïtat; 

  comprovació del temps que tarda l'aigua en sortir a la temperatura de 
funcionament un cop realitzat l'equilibri hidràulic de les diferents branques de la 
xarxa de retorn i obertes una a una l'aixeta més allunyada de cadascun dels 
ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores; 

  mesurament de temperatura de la xarxa; 

  amb l'acumulador de règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les 
temperatures d'aquest, en la seva sortida i en les aixetes. La temperatura del 
retorn no ha de ser inferior en 3°C a la de sortida de l'acumulador. 

4.4.4.3. Productes de construcció 

4.4.5. Condicions generals dels materials 

 

De manera general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions 
d'aigua de consum humà compliran amb els següents requisits: 

  tots els productes utilitzats han de complir amb el que s'ha especificat en la 
legislació vigent per aigües de consum humà; 

  no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua 
subministrada; 

  seran resistents a la corrosió interior; 
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  seran capaces de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei; 

  no presentaran incompatibilitat electroquímica entre sí; 

  han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de 
fina a 40°C, sense que tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn 
immediat; 

  seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han de afavorir la 
migració de substàncies dels materials en quantitats que sigui un risc per a la 
salubritat i neteja de l'aigua de consum humà; 

  el seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o 
químics, no disminuiran la vida útil prevista de la instal·lació. 

Per que es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, 
sistemes de protecció o els ja esmentats sistemes de tractament d'aigua. 

4.4.5.1. Condicions particulars dels materials 

En funció de les condicions exposades a l'apartat anterior, es consideren adequats per 
les instal·lacions d'aigua de consum humà els següents tubs: 

  tubs d'acer galvanitzat, segons norma UNE 19 047:1996; 

  tubs de coure, segons norma UNE EN 1 057:1996; 

  tubs d'acer inoxidable, segons norma UNE 19 049-1:1997; 

  tubs de fosa dúctil, segons norma UNE EN 545:1995; 

  tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE EN 1452:2000; 

  tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE EN ISO 15877:2004; 

  tubs de polietilè (PE), segons norma UNE EN 12201:2003; 

  tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons norma UNE EN ISO 15875:2004; 

  tubs de polibutilè (PB), segons norma UNE EN ISO 15876:2004; 

  tubs de polipropilè (PP), segons norma UNE EN ISO 15874:2004; 

  tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-RT), 
segons norma UNE 53 960 EX:2002; 

  tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons norma UNE 
53 961 EX:2002. 

No podran utilitzar-se per les canonades ni pels accessoris materials que puguin 
produir concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer. 

L'A.C.S. es considera igualment aigua de consum humà i complirà, per tant, amb tots 
els requisits al respecte. 

Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden 
prohibits expressament els tubs d'alumini i aquells la composició dels quals contingui 
plom. 
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Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent 
també les juntes elàstiques i productes utilitzats per l'estanquitat, així com els 
materials d'aportació i fundents per soldadures, compliran igualment les condicions 
exposades. 

  

4.4.5.2. Aïllants tèrmics. 

L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, i evitar 
condensacions i congelació de l'aigua a l'interior de les conduccions, es realitzarà amb 
conquilles resistents a la temperatura d'aplicació. 

  

4.4.5.3. Vàlvules i claus 

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en que 
s'intercalin. 

El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fundició o fosa en bronze, llautó, acer 
inoxidable, aliatges especials o plàstic. 

Només poden utilitzar-se vàlvules de tancament per gir de 90° com vàlvules de 
canonada si serveixen com a òrgan de tancament per treballs de manteniment. 

Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar. 

4.4.6. Incompatibilitats 

4.4.6.1. Incompatibilitat dels materials i l'agua 

S'evitarà sempre la incompatibilitat de les canonades d'acer galvanitzat i coure 
controlant l'agressivitat de l'aigua. Pels tubs d'acer galvanitzat es consideraran 
agressives les aigües no incrustants amb contingut de ió clorur superiors a 250 mg/l. 
Per la seva valoració s'utilitzarà l'índex de Lanjerier. Pels tubs de coure es consideraran 
agressives les aigües dolces i àcides (pH inferior a 6,5) i amb continguts alts de CO2. Per 
la seva valoració s'utilitzarà l'índex de Lucey. 

Per als tubs d'acer galvanitzat, les condicions límit de l'aigua a transportar, a partir de 
les quals serà necessari un tractament, seran les de la següent taula: 

  

Característiques Aigua freda Aigua calenta 

Resistivitat (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500 

Títol alcalimètric complet 1.60 mínim 1.60 mínim 

Oxígen dissolt, mg/l 4.00 mínim - 

CO2 lliure, mg/l 30.00 màxim 15.00 màxim 

CO2 agressiu, mg/l 5.00 màxim - 

Calci (Ca2+), mg/l 32.00 mínim 32.00 mínim 

Sulfats (SO42-), mg/l 150.00 màxim 96.00 màxim 
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Característiques Aigua freda Aigua calenta 

Clorurs (Cl-), mg/l 100.00 màxim 71.00 màxim 

Sulfats + Clorurs meq/l - 3.00 màxim 
 

  
Per als tubs de coure, les condicions límit de l'aigua a transportar, a partir de les quals 
serà necessari un tractament, seran les de la següent taula: 

  

Característiques Aigua freda i aigua calenta 

pH 7.00 mínim 

CO2 lliure, mg/l no concentracions altes 

Índex de Langelier (IS) ha de ser positiu 

Duresa total (TH), °F 5 mínim (no aigües dolces) 
 

  
Per les canonades d'acer inoxidable, la qualitat es seleccionarà en funció del contingut 
de clorurs dissolts a l'aigua. Quan aquests no sobrepasin els 200 mg/l es pot utilitzar 
l'acer AISI-304. Per concentracions superiors es necessari utilitzar l'acer AISI-316. 

4.4.6.2. Incompatibilitat entre materials 

  Mesures de protecció davant de la incompatibilitat entre materials. 

S'evitarà acoplament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de 
potencial electroquímic excepte quan segons el sentit de circulació d'aigua s'instal·li 
primer el menor valor. 

En particular, les canonades de coure no es colocaran abans de les conduccions 
d'acer galvanitzat, segons el sentit de circulació de l'aigua, per evitar l'aparició de 
fenòmens de corrosió per la formació de parells galvànics i arrossegament d'ions 
Cu+ cap a les conduccions d'acer galvanitzat, que accelerin el procés de perforació. 

Igualment, no s'instal·laran aparells de producció d'A.C.S. de coure col·locats abans 
de canalitzacions d'acer. 

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s'admetrà l'ús de 
maneguets antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l'acer 
galvanitzat. 

S'autoritza, no obstant, l'acoplament de coure després d'acer galvanitzat, muntant 
una vàlvula de retenció entre ambdues canonades. 

Es podrà acoplar a l'acer galvanitzat elements d'acer inoxidable. 

En les beines passa murs, s'interposarà un material plàstic per evitar contactes 
inconvenients entre diferents materials. 
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4.4.7. Manteniment i conservació 

4.4.7.1. Interrupció del servei 

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 
setmanes des de la seva finalització, o aqueles que romanguin fora de servei més de 6 
mesos, es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidatge. 

Les escomeses que siguin utilitzades immediatament després de la seva finalització o 
que estiguin aturades temporalment, s'han de tancar en la conducció de 
subministrament. Les escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han de ser taponades. 

4.4.7.2. Nova posta en servei 

En instal·lacions de descalcificació s'haurà d'iniciar una regeneració per arrancada 
manual. 

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i 
buidades provisionalment han de ser rentades a fons per la nova posada en servei. Per 
a tal finalitat es podrà seguir el procediment següent: 

  per omplir la instal·lació s'obrirà, al començament només una mica les claus de 
tancament, començant per la clau de tancament principal. A continuació, per 
evitar cops d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un temps les conduccions per 
obertura lenta de cada una de les claus de presa, començant per la més allunyada 
o la situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s'obriran totalment 
les claus de tancament i es netejaran les conduccions. 

  una cop emplenades i netejades les conduccions i amb totes les claus de presa 
tancades, es comprovarà l'estanqueïtat de la instal·lació per control visual de totes 
les conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum. 

4.4.7.3. Manteniment de les instal·lacions 

 

Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de fontaneria recolliran 
detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes instal·lacions en el Real 
Decret 865/2003 sobre criteris higienico-sanitaris per la prevenció i control de la 
legionel·losis i, particularment, tot allò referit en l’Annex 3. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com elements 
de mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes i unitats 
terminals que han de quedar ocults, es situaran en espais que permetin l'accessibilitat. 

S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu 
recorregut per facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accesoris. 

En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, els 
muntants, fins a cada derivació particular es considerarà que formen part de la 
instal·lació general, a efectes de conservació i manteniment ja que discorren per zones 
comuns de l'edifici. 
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4.5. Instal·lació d’ACS. 
 

4.5.1.manteniment  

1 Sense perjudici d'aquelles operacions de manteniment derivades d'altres normatives, 
per englobar totes les operacions necessàries durant la vida de la instal·lació per 
assegurar el funcionament, augmentar la fiabilitat i perllongar la durada d'aquesta, es 
defineixen dos esglaons complementaris d'actuació:  

 pla de vigilància;  

 b) pla de manteniment preventiu.  

 

4.5.1.1. Pla de vigilància 

 El pla de vigilància es refereix bàsicament a les operacions que permeten 
assegurar que els valors operacionals de la instal·lació siguin correctes. És un 
pla d'observació simple dels paràmetres funcionals principals, per verificar el 
correcte funcionament de la instal·lació. Tindrà l'abast descrit en la taula 4.1: 

 

 

 

4.5.1.2. Pla de manteniment  

 Són operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i altres, que aplicats a 
la instal·lació han de permetre mantenir dins de límits acceptables les 
condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la 
instal·lació.  

 El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual de la instal·lació per 
instal·lacions amb superfície de captació inferior a 20 m2 i una revisió cada sis 
mesos per instal·lacions amb superfície de captació superior a 20 m2.  
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 El pla de manteniment ha de realitzar per personal tècnic competent que 
conegui la tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en general. 
La instal·lació tindrà un llibre de manteniment en què es reflecteixin totes les 
operacions realitzades així com el manteniment correctiu.  

 El manteniment ha d'incloure totes les operacions de manteniment i 
substitució d'elements fungibles o desgastats per l'ús, necessàries per 
assegurar que el sistema funcioni correctament durant la seva vida útil.  

 A continuació es desenvolupen de forma detallada les operacions de 
manteniment que han fer a les instal·lacions d'energia solar tèrmica per 
producció d'aigua calenta, la periodicitat 
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4.5.2. Evacuació d’aigües 

 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà d'acord el projecte, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director 
d'obra i del director d'execució de l'obra. 

4.5.2.1.- Punts de captació 

4.5.2.2. Vàlvules de desguàs 

 

 

 

El seu assemblatge i interconnexió s'efectuarà mitjançant junts mecànics amb femella i 
junt tòric. Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, llevat de que 
siguin automàtiques o amb dispositiu incorporat a les aixetes, i de juntes de 
estanquitat per al seu acoblament a l'aparell sanitari. 

 

 

Les aixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d'acer inoxidable, excepte 
aigüeres on seran necessàriament d'acer inoxidable. La unió entre reixeta i vàlvula es 
realitzarà mitjançant cargol d'acer inoxidable roscatge sobre femella de llautó inserida 
al cos de la vàlvula. 

 

 

En el muntatge de vàlvules no es permetrà la seva manipulació, quedant prohibida la 
unió amb massillat. Quan el tub sigui de polipropilè, no s'utilitzarà líquid soldador. 

 

4.5.2.3. Sifons individuals i caixes sifòniques 

 

 

 

Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos i 
sempre des del propi local on es trobin instal·lats. Els tancaments hidràulics no 
quedaran tapats o ocults per envans, forjats, etc., que dificultin o impossibilitin el seu 
accés i manteniment. Els pots sifònics encastats en forjat solament es podran utilitzar 
en condicions ineludibles i justificades de disseny. 

 

 

Els sifons individuals portaran en el fons un dispositiu de registre amb sense tap roscat 
i s'instal·laran el més a prop possible de la vàlvula de descàrrega de l'aparell sanitari o 
en el mateix arell sanitari, per minimitzar la longitud de canonada bruta en contacte 
amb l'ambient. 

 

 

La distància màxima, en projecció vertical, entre la vàlvula de desguàs i la corona del 
sifó, serà igual o inferior a 60 cm, per evitar la pèrdua del segell hidràulic. 
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Els sifons individuals es disposaran en ordre de menor a major alçada dels respectius 
tancaments hidràulics, des de l'embocadura a la baixant o al canó de desguàs del 
vàter, en cada cas, on desembocaran els restants aparells aprofitant el màxim desnivell 
possible en el desguàs de cada un d'ells. Així, el més pròxim a la baixant serà la 
banyera, després el bidet i finalment el lavabo. 

 

 

No es permet la instal·lació de sifons antisucció, ni de qualsevol altre tipus que, pel seu 
disseny, pugui permetre el buidatge del segell hidràulic per sifonament. 

 

 

No es connectaran desguassos procedents de cap més tipus d'aparell sanitari a caixes 
sifòniques que recullin desguassos d'urinaris. 

 

 

Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables 
mitjançant tapa de tancament hermètic, estanca a l'aire i a l'aigua. 

 

 

La connexió dels ramals de desguàs a la caixa sifònica es realitzarà a una alçada 
mínima de 20 mm i el tub de sortida com a mínim a 50 mm, formant així [una tanca | 
un clec | una conclusió | una reixa | una clausura | un tancament | un tapament] 
hidràulic. La connexió del tub de sortida a la baixant no es realitzarà a un nivell inferior 
al de la boca del pot per evitar la pèrdua del segell hidràulic. 

 
 
El diàmetre de les caixes sifòniques serà, com mínim, de 110 mm. 

 

 

Les caixes sifòniques portaran incorporada una vàlvula de retenció contra inundacions, 
amb boia flotant, i seran desmuntables per accedir a l'interior. Així mateix, comptaran 
amb un tap de registre d'accés directe al tub de evacuació per a eventuals embussos i 
obstruccions. 

 

 

No es permet la connexió al sifó d'altres aparells, a més a més del desguàs de 
electrodomèstics, aparells de bombeig o aigüeres amb trituradora. 

 

4.5.2.4. Calderetes o cassoletes i boneres 

 

 

 

La superfície de la boca de la caldereta serà com a mínim un 50% més gran que la 
secció de la baixant a la qual serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un 
cavalcament mínim de 5 cm sota el paviment. Aniran proveïdes de reixetes, planes en 
el cas de cobertes transitables i esfèriques en les no transitables. 

 

 

Tant a les baixants mixtes com a les baixants de pluvials, la caldereta s'instal·larà en 
paral·lel amb la baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de 
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ventilació. 

 

 

Les boneres de recollida d'aigües de pluja, tant a cobertes com a terrasses i garatges, 
són de tipus sifònic, capaços de suportar, de forma constant, càrregues de 100 kg/cm². 
El segellat estanc entre l'impermeabilitzant i la bonera es realitzarà mitjançant 
collament mecànic tipus 'brida' de la tapa de la bonera sobre el seu cos. Així mateix, 
l'impermeabilitzant es protegirà amb una brida de material plàstic. 

 

 

La bonera, en el seu muntatge, permetrà d'absorbir diferències de gruixos de terra de 
fins a 90 mm. 

 

 

La bonera sifónica es disposa a una distància de la baixant no superior a 5 m, garantint-
se que en cap punt de la coberta es supera un espessor de 15 cm de formigó de 
formació de pendents. El seu diàmetre és superior a 1.5 vegades el diàmetre del 
baixant a la qual escomet. 

 

4.5.2.5. Canalons 

 

Els canalons en general i llevat de les següents especificacions, es disposen amb un 
pendent mínim de 0.5%, amb un lleuger pendent cap a l'exterior. 

 

 

Per a la construcció de canelons de zinc, es soldaran les peces en tot el seu perímetre. 
Les abraçadores a les quals es subjectarà la xapa, s'ajustaran a la forma d'ella mateixa i 
seran de platina d'acer galvanitzat. Es col·locaran aquests elements de subjecció a una 
distància màxima de 50 cm i anirà reposat al menys 15 mm de la línia de teules del 
ràfec. 

 

 

En canalons de plàstic, s'estableix un pendent mínim de 0.16%. En aquests canalons 
s'uneixen els diferents perfils amb maneguet d'unió amb junt de goma. La separació 
màxima entre ganxos de subjecció no excedirà de 1 m, deixant espai per a les baixants 
i unions, encara que en zones de neu la mencionada distància es redueix a 0,70 m. Tots 
els seus accessoris portaran una zona de dilatació de, al menys, 10 mm. 

 

 

La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa vertical annexa, en el seu cas, 
es farà a través de bonera sifònica. 

 

 

 



 

231 

 

4.5.2.6.  Xarxes de petita evacuació 

 

 

 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 
obstrucciones. 

 

 

S'evitaran els canvis bruscs de direcció i s'utilitzaran peces especials adequades. 
S'evitarà l'enfrontament de dos ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. 

 

 

Es subjectaran mitjançant brides o ganxos disposats cada 700 mm per a tubs de 
diàmetre no superior a 50 mm i cada 500 mm per a diàmetres superiors. Quan la 
subjecció es realitzi a paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 cm. Les 
abraçadores de penjament dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables 
per donar-los el pendent adequat. 

 

Les canonades encastades s'aïllaran per evitar corrosions, aixafaments o fuites. 
Igualment, no quedaran subjectes a l'obra amb elements rígids aquests com ara guixos 
o morters. 

 

 

Els passos a través de forjats, o de qualsevol altre element estructural, es faran amb 
contratub de material adequat, amb una folgança mínima de 10 mm, que 
s'acompanyarà amb el tac amb massilla asfàltica o material elàstic. 

 

 

Quan el canó de desguàs del vàter sigui de plàstic, s'acoblarà al desguàs de l'aparell 
mitjançant un sistema de junt de cautxú de segellat hermètic. 
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4.5.3.- Baixants i ventilació 

4.5.3.1. Baixants 

 

 

Les baixants s'executaran de manera que quedin aplomades i fixades a l'obra, el gruix 
de les quals no ha de ser menor de 12 cm, amb elements d'agarrament mínims entri 
forjats. La fixació es realitzarà amb una abraçadora de fixació en la zona de 
l'embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i una abraçadora de guiat 
en les zones intermèdies. La distància entre abraçadores serà de 15 vegades el 
diàmetre, prenent la taula següent com a referència, per a tubs de 3 m: 

 

Diàmetre de la baixant Distància (m) 

40 0.4 

50 0.8 

63 1.0 

75 1.1 

110 1.5 

125 1.5 

160 1.5 

 

 

 

Les unions dels tubs i peces especials de les baixants de PVC es segellaran amb coles 
sintètiques impermeables de gran adherència, deixant una folgança en la copa de 5 
mm, encara que també es podrà realitzar la unió mitjançant junt elàstic. 

 

 

A les baixants de polipropilè, la unió entre canonada i accessoris es realitzarà per 
soldadura en un dels seus extrems i junt lliscant (anell adaptador) per l'altre; muntant-
se la canonada a mitja carrera de la copa, a fi de poder absorbir les dilatacions o 
contraccions que es produeixin. 

 

 

Per a les baixants de foneria, els junts es realitzaran a endoll i cordó, omplint l'espai 
lliure entre copa i cordó amb un empaquetament que s'acompanyarà amb el tac fins 
que deixi una profunditat lliure de 25 mm. Així mateix, es podran realitzar juntes per 
brides, tant a canonades normals com a peces especials. 

 
 
Les baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments, per a, d'una 
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banda, poder efectuar futures reparacions o acabats, i d'una altra costat, no afectar-
los per les possibles condensacions en la cara exterior de les mateixes. 

 

 

A les baixants que discorrent vistes, independentment del seu material de constitució, 
se'ls pressuposi un cert risc d'impacte, se'ls dotarà de la l'adequada protecció que ho 
eviti en la mesura del possible. 

 

 

En edificis de més de 10 plantes, s'interromprà la verticalitat de la baixant, per tal de 
disminuir el possible impacte de caiguda. La desviació ha de preveure's amb peces 
especials o escuts de protecció de la baixant i l'angle de la desviació amb la vertical ha 
d'ésser superior a 60°, a efectes d'evitar possibles embussos. El reforçament es 
realitzarà amb elements de polièster aplicats "in situ". 

 

4.5.3.2. Xarxes de ventilació 

 

 

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que 
garanteixi l'estanquitat permanent de l'acabament final entre impermeabilitzant i 
canonada. 

 

 

A les baixants mixtes o residuals, que vagin dotades de columna de ventilació 
paral·lela, aquesta es muntarà el més pròxima possible a la baixant; per a la 
interconnexió entre ambdues s'utilitzaran accessoris estàndard del mateix material de 
la baixant, que garanteixin l'absorció de les diferents dilatacions que es produeixin a 
les dues conduccions, baixant i ventilació. La mencionada interconnexió es realitzarà, 
en qualsevol cas, en el sentit invers al del flux de les aigües, a fi d'impedir que aquestes 
penetrin en la columna de ventilació. 

 

 

Els passos a través de forjats es faran en idèntiques condicions que per a les baixants, 
segons el material que es tracti. Igualment, la mencionada columna de ventilació 
quedarà fixada a mur de gruix no més petit de 9 cm, mitjançant abraçadores, ben bé 
dos per tub i amb distàncies màximes de 150 cm. 

4.5.4.- Claveguerons i col·lectors 

4.5.4.1. Xarxa horitzontal penjada 

 

 

L'entroncament amb la baixant es mantindrà lliure de connexions de desguàs una 
distància no més petita que 1 m a ambdós costats. 

 

 

Es situarà un tap de registre a cada entroncament i a trams rectes cada 15 m, que 
s'instal·laran a la meitat superior de la canonada. 
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Als canvis de direcció es situaran colzes a 45°, amb registre roscat. 

 

 

La separació entre abraçadores és funció de la fletxa màxima admissible pel tipus de 
tub, sent: 

 
 
en tubs de PVC, i per a tots els diàmetres, 0,3 cm 

 
 
en tubs de fundició, i per a tots els diàmetres, 0,3 cm 

 

 

Encara que s'ha de comprovar la fletxa màxima citada, s'inclouran abraçadores cada 
1,5 m, per a tot tipus de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat 
un mínim de 5 cm. Aquestes abraçadores, amb les quals es subjectaran al forjat, seran 
de ferro galvanitzat i disposaran de folre interior elàstic, estant regulables per donar-
los el pendent desitjat. Es disposaran sense collada a les goles de cada accessori, 
establint-se d'aquesta forma els punts fixos; els restants suports seran lliscants i 
suportaran únicament la xarxa. 

 

 

Quan la generatriu superior del tub quedi més de 25 cm del forjat que la sustenta, tots 
els punts fixes d'ancoratge de la instal·lació es realitzaran mitjançant cadiretes o 
trapezis de fixació, mitjançant tirants ancorats al forjat a tots dos sentits (aigua amunt i 
aigua avall) de l'eix de la conducció, a efectes d'evitar el desplaçament dels mencionats 
punts per vinclament del suport. 

 

 

En tots els casos s'instal·laran els absorbidors de dilatació necessaris. A canonades 
encolades s'utilitzaran maneguets de dilatació o unions mixtes (encolades amb junts 
de goma) cada 10 m. 

 

 

La canonada principal es prolongarà 30 cm des de la primera presa per resoldre 
possibles obturacions. 

 

 

Els passos a través d'elements de fàbrica es faran amb contratub d'algun material 
adequat, amb les folgances corresponents, tal com s'ha indicat per a les baixants. 

 

4.5.4.2. Xarxa horitzontal enterrada 

 

 

La unió de la baixant a l'arqueta es realitzarà mitjançant un maneguet lliscant arenat 
prèviament i rebut a l'arqueta. Estigui arenat permetrà de ser rebut amb morter de 
ciment a l'arqueta, garantint d'aquesta forma una unió estanca. 

 

 

Si la distància de la baixant a l'arqueta de peu de baixant és llarga, es col·locarà el tram 
de tub entre ambdues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d'aquest, 
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per impedir que funcioni com a mènsula. 

 

 

Per a la unió dels diferents trams de tubs dintre de les rases, es considerarà la 
compatibilitat de materials i els seus tipus d'unió: 

 

 

per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant escarabats de formigó en 
massa 

 

 

per a canonades de PVC, no s'admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o 
goma de diversos elements, les unions entre tubs seran d'endoll o cordó amb junt de 
goma, o pegat mitjançant adhesiu. 

 

 

Quan existeixi la possibilitat d'invasió de la xarxa per arrels de les plantacions 
immediates a aquesta, es prendran mesures adequades per impedir-ho, com ara 
disposar malles de geotèxtil. 

 

4.5.5. Rases. 

 

 

Les rases s'executaran d'acord amb les característiques del terreny i dels materials de 
les canalitzacions a enterrar. Es consideraran canonades més deformables que el 
terreny les de materials plàstics, i menys deformables que el terreny les de foneria, 
formigó i gres. 

 

 

Deixant de banda l'estudi particular del terreny que pugui ésser necessari, es 
prendran, de forma general, les següents mesures. 

 

4.5.5.1. Rases per a canonades de materials plàstics 

 

Les rases seran de parets verticals; la seva amplada serà el diàmetre del tub més 500 
mm, i com mínim de 0,6 m. 

 

 

La seva profunditat vindrà definida en el projecte, estant funció dels pendents 
adoptades. Si la canonada discorre sota calçada, s'adoptarà una profunditat mínima de 
80 cm, des de la clau fins la rasant del terreny. 

 

 

Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un jaç de material granular (sorra 
o grava), o terra exempta de pedres, d'un gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 
cm. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a haver-se 
realitzat les proves d'estanqueïtat. El farciment es realitzarà per capes de 10 cm, 
compactant, fins a 30 cm del nivell superior que es realitzarà un últim abocament i la 
compactació final. 
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La base de la rasa, quan es tracti de terrenys poc consistents, serà un llit de formigó en 
tota la seva longitud. El gruix d'aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre seu anirà el 
llit descrit en el paràgraf anterior. 

 

4.5.5.2. Rases per a canonades de foneria, formigó i gres 

 

 

A més a més de les prescripcions donades per a les canonades de materials plàstics es 
compliran les següents: 

 

 

El llit de suport s'interromprà reservant uns nínxols a la zona on aniran situades els 
junts d'unió. 

 

 

Una vegada situada la canonada, s'emplenaran els flancs per a evitar que quedin buits 
i es compactaran els laterals fins al nivell del plànol horitzontal que passa per l'eix del 
tub. S'utilitzarà reblert que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de 
diàmetre i tal que el material pulverulent, de diàmetre inferior a 0,1 mm, no superi el 
12%. Es prosseguirà el reblert dels laterals fins a 15 cm per sobre del nivell de la clau 
del tub i es compactarà novament. La compactació de les capes successives es 
realitzarà per capes no superiors a 30 cm i s'utilitzarà material exempt de pedres de 
diàmetre superior a 1 cm. 

 

4.5.5.3. Protecció de les canonades de foneria enterrades 

 

 

En general, es seguiran les instruccions donades per a les altres canonades en quant al 
seu soterrament, amb les prescripcions corresponents a les proteccions a prendre 
relatives les característiques dels terrenys particularment agressius. 

 

 

Es definiran com a terrenys particularment agressius els que presentin algunes de les 
característiques següents: 

 
 
 baixa resistivitat: valor inferior a 1.000 Ω x cm  

 
 
 reacció àcida: pH < 6 

 
 
 contingut en clorurs superior a 300 mg per kg de terra 

 
 
 contingut en sulfats superior a 500 mg per kg de terra 

- 
 
indicis de sulfurs 
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feble valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV 

 

 

En aquest cas, es podrà evitar la seva acció mitjançant l'aportació de terres 
químicament neutres o de reacció bàsica (per addició de calç), emprant tubs amb 
revestiments especials i emprant proteccions exteriors mitjançant fundes de film de 
polietilè. 

 

 

En aquest últim cas, s'utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de gruix i de diàmetre superior al 
tub de foneria. Com a complement, s'utilitzarà filferro d'acer amb recobriment 
plastificador i tires adhesives de film de PE d'uns 50 mm de amplada. 

 

 

La protecció de la canonada es realitzarà durant el seu muntatge, mitjançant un primer 
tub de PE que servirà de funda al tub de foneria i anirà col·locat al llarg d'aquest 
deixant al descobert els seus extrems i un segon tub de 70 cm de longitud, 
aproximadament, que farà de funda de la unió. 

 

4.5.6. Elements de connexió de les xarxes enterrades 

 

4.5.6.1.Pericons 1.1.1.1. 1.1.1.2. 

   

 

 

Si són fabricades "in situ", podran ser construïdes amb fàbrica de maó massís de mig 
peu de gruix, arrebossada i brunyida interiorment, donada suport sobre una solera de 
formigó H-100 de 10 cm de gruix, i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 
5 cm de gruix. El gruix de les realitzades amb formigó serà de 10 cm. La tapa serà 
hermètica amb junta de goma per a evitar el pas d'olors i gasos. 

 

 

Les arquetes bonera es cobriran amb reixeta metàl·lica recolzada sobre angulars. Quan 
aquestes arquetes bonera tinguin dimensions considerables, com en el cas de rampes 
de garatges, la reixeta plana serà desmuntable. El desguàs es realitzarà per un dels 
seus laterals, amb un diàmetre mínim de 110 mm, abocant a una arqueta sifònica o a 
un separador de greixos i fangs. 

 

 

A les arquetes sifòniques, el conducte de sortida de les aigües anirà proveït d'un colze 
de 90°, estant el gruix de la làmina d'aigua de 45 cm. 

 

 

Les trobades de les parets laterals s'han de realitzar a mitja canya, per a evitar el 
dipòsit de matèries sòlides a les cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre 
l'entrada i la sortida mitjançant mitjes canyes realitzades sobre llit de formigó formant 
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pendent. 

 

4.5.6.2.Pous 1.1.1.3. 1.1.1.4. 

 

 

Si són fabricats "in situ", es construiran amb fàbrica de maó massís, de 1 peu de gruix, 
que anirà esquerdejada i brunyida interiorment. Es recolzarà sobre solera de formigó 
H-100 de 20 cm de gruix i es cobrirà amb una tapa hermètica de ferro colat. Els 
prefabricats tindran unes prestacions similars. 

 

4.5.7.- Posta en servei 

4.5.7.1.- Proves de les instal·lacions 

4.5.7.1.1. Proves d'estanquitat parcial 

 

 

Es realitzaran proves d'estanquitat parcial descarregant cada aparell aïllat o 
simultàniament, verificant els temps de desguàs, els fenomens de sifonat que es 
produeixin al propi aparell o als altres connectats a la xarxa, sorolls a desguassos i 
canonades i comprovació de tancaments hidràulics. 

 

 

No s'admetrà que quedi en el sifó d'un aparell una alçada de tancament hidràulic 
inferior a 25 mm. 

 

 

Les proves de buidatge es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els cabals 
mínims considerats per a cada un d'ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta; 
no s'acumularà aigua a l'aparell en el temps mínim d'1 minut. 

 

 

A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per garantir el seu 
estanquitat introduint aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts. 

 

 

Les arquetes i pous de registre es sotmetran a idèntiques proves omplint-los 
prèviament d'aigua i observant si s'adverteix o no un descens de nivell. 

 
 
Es controlaran el 100% les unions, entroncaments i/o derivacions. 

 

4.5.7.1.2. Proves d'estanquitat total 

 
 
Les proves han de fer-se sobre el sistema total, bé d'una única vegada o per parts, 
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segons les prescripcions següents. 

 

4.5.7.1.2. Prova amb aigua 

 

 

La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i 
pluvials. Per fer-ho, es taparan tots els terminals de les canonades d'evacuació, 
excepte els de coberta, i s'omplirà la xarxa amb aigua fins vessar. 

 

 

La pressió a la qual ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 
0,3 bar, ni superar el màxim d'1 bar. 

 

 

Si el sistema tingués una altura equivalent més alta de 1 bar, s'efectuaran les proves 
per fases, subdividint la xarxa en parts en sentit vertical. 

 

 

Si es prova la xarxa per parts, es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per 
detectar fuites. 

 

 

Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova, se'l sotmetrà el 
mateix règim que a la resta de la xarxa d'evacuació. 

 
 
La prova es donarà per només acabada quan cap unió acusi pèrdua de aigua. 

 

4.5.7.1.2. Prova amb aire 

 

 

La prova amb aire es realitzarà de forma similar a la prova amb aigua, tret que la 
pressió a la qual se sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. 

 

 

Aquesta prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant 
durant tres minuts. 

 

4.5.7.1.3. Prova amb fum 

 

 

La prova amb fum s'efectuarà sobre la xarxa d'aigües residuals i el seu corresponent 
xarxa de ventilació. 

 

 

Ha d'utilitzar-se un producte que produeixi un fum espès i que, a més a més, tingui un 
forta olor. 

 
 
La introducció del producte es farà mitjançant màquines o bombes i s'efectuarà a la 
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part baixa del sistema, des de diferents punts si és necessari, per inundar 
completament el sistema, després d'haver omplert amb aigua tots els tancaments 
hidràulics. 

 

 

Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es taparan 
aquests a efectes de mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. 

 

 

El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 Pa, per a les 
quals ha estat dissenyat, sense pèrdua d'estanquitat als tancaments hidràulics. 

 

 

La prova es considerarà satisfactòria si no es detecta presència de fum ni olors a 
l'interior de l'edifici. 

4.5.8.- Productes de construcció 

4.5.8.1.- Característiques generals dels materials 

De forma general, les característiques dels materials definits per a aquestes 
instal·lacions seran les següents: 

 
 
 Resistència a l'agressivitat de les aigües a evacuar. 

 
 
 Impermeabilitat total a líquids i gasos. 

 
 
 Suficient resistència a les càrregues externes. 

 
 
 Flexibilitat per a poder absorbir moviments. 

 
 
 Llisor interior. 

 
 
 Resistència a la abrasió. 

 
 
 Resistència a la corrosió. 

 
 
 Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

4.5.8.2.- Materials utilitzats en les canalitzacions 

Conforme al ja establert, es consideren adequades per a les instal·lacions d'evacuació 
de residus les canalitzacions que tinguin les característiques específiques establertes 
en les següents normes: 

 
 
Canonades de fosa segons les normes UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
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877:2000. 

 

 

Canonades de PVC segons les normes UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE 
EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

 
 
Canonades de polipropilè 'PP' segons la norma UNE EN 1852-1:1998. 

 
 
Canonades de formigó segons la norma UNE 127010:1995 EX. 

 

 

 

 

 

 

4.5.8.3.- Materials utilitzats en els punts de captació 

Sifons 

 

 

Seran llisos i d'un material resistent a les aigües evacuades, amb un gruix mínim de 3 
mm. 

 

Calderetes 

 

 

Podran ser de qualsevol material que reuneixi les condicions d'estanqueïtat, 
resistència i perfecte acoblament als materials de coberta, terrassa o pati. 

4.5.8.4.- Condicions dels materials utilitzats per als accesoris 

Compliran les següents condicions: 

 

 

Qualsevol element, metàl·lic o no, que sigui necessari per a la perfecta execució 
d'aquestes instal·lacions reunirà, quant al seu material, les mateixes condicions 
exigides per a la canalització que es disposi. 

 

 

Les peces de fosa destinades a tapes, albellons, vàlvules, etc., compliran les condicions 
exigides per a les canonades de fosa. 

 

 

Les brides, passadors i tots els altres elements destinats a la fixació de baixants seran 
de ferro metal·litzat o galvanitzat. 

 

 

Quan es tracti de baixants de material plàstic, s'intercalarà un managuet de plàstic 
entre l'abraçadora i la baixant. 
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Igualment compliran aquestes prescripcions tots els ferratges que s'utilitzin en 
l'execució, tals com esglaons de pous, rosques i bridas de pressió en les tapes de 
registre, etc. 

4.5.8.5.- Manteniment i conservació 

 

 

Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar 
periòdicament l'estanqueïtat general de la xarxa amb les seves possibles fuites, 
l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements. 

 

 

Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una 
disminució apreciable del cabal d'evacuació, o hagi obstruccions. 

 

 

Cada 6 mesos es netejaran els albellons de locals humits i cobertes transitables, i els 
pots sifònics. Els albellons i calderetas de cobertes no transitables es netejaran, 
almenys, una vegada a l'any. 

 

 

Una vegada a l'any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes 
albelló i la resta de possibles elements de la instal·lació tals com pous de registre i 
bombes d'elevació. 

 

 

Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes de peu de baixant, de pas i sifòniques 
o abans si s'apreciessin olors. 

 
 
Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs, quan aquest existeixi. 

 

 

Es mantindrà l'aigua permanentment en els albellons, pots sifònics i sifons individuals, 
per a evitar dolentes olors. Igualment es netejaran els de terrasses i cobertes. 
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4.6. Instal·lació contra incendis 

 

4.6.1. Tipus de nau 

 

La nau esta declarada tipus C, ja que es un establiment  industrial que ocupa un edifici, 
i esta a una distancia major de 3 metres del edifici mes pròxim. Aquesta distancia 
haurà d’estar lliure de mercaderies combustibles o elemaents intermedis susceptibles 
de propagar un  incendi. 

 

 

Figuraxx. Tipus d’edifici. 

 

 

 

 

4.6.2. Caracterització de la nau industrial pel seu nivell de risc intrínsec 

 

Donat que la activitat principal que es desenvoluparà en la nau industrial és la 

de taller mecànic amb soldadura lleugera i l’activitat annexa serà la d’una oficina 
comercial, s’utilitza la fórmula citada en RSCIEI, per resoldre el valor referent al nivell 
de risc intrínsec de la nostra nau: 
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Es pren el valor de densitat de carrega mes desfavorable, que en aquest cas es el de 
soldadura lleugera. 

 

Un cop definit el valor corresponent a la densitat de càrrega de foc, ponderada i 
corregida del sector o àrea d’incendi, es defineix el nivell de risc intrínsec de la nau 
industrial, mitjançant la taula següent: 

 

Nivel de riesgo 
intrínseco 

 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida 

 Mcal/m2  MJ/m2 

                        1 

 BAJO 

                        2 

QS   100 

 

100< QS  200 

QS  425 

 

425< QS  850 

                        3 

 MEDIO           4      

                        5 

200 < QS  300 

300 < QS  400 

400 < QS  800 

850 < QS  1275 

1275 < QS  1700 

1700 < QS  3400 

                        6 

ALTO               7     

                        8     

800 < QS  1600 

1600 < QS  3200 

3200 < QS 

3400 < QS  6800 

6800 < QS  13600 

13600 < QS 

 

En el nostre cas, el nivell de risc intrínsec de la nau es: Baix categoria 1. Amb un valor 
de 72Mcal/m2 

 

 

 

 

Tot establiment industrial constituirà, al menys, un sector d’incendi quan adopti 
les 

configuracions del tipus A, B o C, o constituirà un àrea d’incendi quan adopti les 
configuracions del tipus D o tipus E, segons l’annex I de la Guia Tècnica d’aplicació del 
RSCIEI. 
La màxima superfície construïda admissible de cada sector d’incendi s’indica en la taula 
2.1: 
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Tabla 2.1 

MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE DE CADA SECTOR DE INCENDIO 

 

 

En el nostre cas la no tenim definida superfície màxima a construir, degut a que la 
configuració del edifici es tipus D i el risc intrínsec del sector d’incendi es baix categoria 
1. 

 

 

 

4.6.3.- Estabilitat al foc dels elements constructius portants 
  
Mitjançant la taula 2.2. de la Guia Tècnica d’aplicació del RSCIEI, s’obté el grau 
d’estabilitat al foc que hauran de presentar els elements constructius portants de la 
nostra nau industrial, que per tenir una configuració del tipus C, i per tenir un nivell de 
risc intrínsec ‘BAIX categoria 1’, assoleixen el grau R-30 (EF-30). 
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Per aconseguir aquest grau R-30, es pintarà tota de l’estructura metàl·lica 
principal amb pintura intumescent, ja que l’estructura secundaria conformada per les 
corretges de coberta, no es consideraran part constituent de l’estructura principal. Els 
càlculs els trobem  als annexes. 

 
 
La pintura intumescent es una de les alternatives que disposem per aconseguir 

una estabilitat davant el foc en estructures metàl·liques. El principi del funcionament 
es: per l’acció del calor del seus components fan una reacció química de intumescència 
progressiva que dona lloc a una massa carbonosa amb un coeficient de transmissió 
tèrmica molt baix, mil vegades mes baix que l’acer. El seu espessor augmenta 50 
vegades el volum inicial; la pintura es transforma en un coixí gruixut aïllant que 
protegeix l’estructura metàl·lica de l’acció del foc. 

 
 
 
La resistència al foc dels elements constructius delimitadors d'un sector 

d'incendi respecte d'altres no serà inferior a l'estabilitat al foc exigida a la Taula 2.2, 
per als elements constructius amb funció portant en aquest sector d'incendi. 
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4.6.4 Resistència al foc d'elements constructius de tancament. 

 
Les exigències de comportament davant el foc d'un element constructiu de 

tancament (o delimitador) es defineixen pels temps durant els quals aquest element 
ha de mantenir les condicions, durant l'assaig normalitzat conforme a la norma que 
correspongui de les incloses en la Decisió 2000 / 367/CE de la Comissió, de 3 de maig 
de 2000, modificada per la Decisió 2003/629/CE de la Comissió:  

b) Integritat al pas de flames i gasos calents E  
c) Aïllament tèrmic I Aquests tres supòsits es consideren equivalents als 

especificats a la norma UNE 23093.  
a) Estabilitat mecànica (o capacitat portant).  
b) Estanqueïtat al pas de flames o gasos calents.  
c) No emissió de gasos inflamables a la cara no exposada al foc.  
d) Aïllament tèrmic suficient per impedir que la cara no exposada al foc superi 

les temperatures que estableix la norma corresponent. 
 
 
5.2 La resistència al foc de tota mitgera o mur limítrof amb un altre establiment 

serà, com a mínim, 
 

 
 
 

4.6.5. Evacuació 

 

Les condicions d’evacuació de la nau industrial es definiran segons el seu número 
d’ocupació ‘P’, P = 1,10 p, cuan p < 100. 
 Es preveu una ocupació mitjana de 
la nau de 25 persones que, un cop aplicada l’equació d’ocupació per quan el número 
de 
persones es inferior a 100, resulta un total de 27.5 persones per aquest factor. 
En el nostre cas particular, es disposen de quatre sortides d’emergència ubicades 
en la zona magatzem, on la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a aquestes, no 
excedirà de 50 metres, encara que aquestes sortides donen directament a un espai 
exterior segur i la ocupació es inferior a 25 persones, podent arribar a ser aquesta 
longitud de fins a 50 metres. 
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En el cas de les oficines s’acompleix que l’altura d’evacuació, dels buits en la façana no 
excedeix de 1.2m 
Totes les portes de la nau que estiguin instal·lades en les vies d’evacuació, tindran 
una distància, com a mínim de 0,80 metres, corresponent a la distància de pas que 
aquestes ofereixen. Així la fulla de les portes instal·lades en l’interior de la nau i les 
d’accés a espais exteriors es correspondran amb aquest mesura. 

Els passadissos de la nau compliran amb l’amplada mínima de 1 metre. 

 

 

Les distàncies màximes dels recorreguts d'evacuació dels sectors d'incendi dels 
establiments industrials no superaran els valors indicats en el quadre i prevaldran 
sobre les que estableix l'article 7.2 de la NBE/CPI/96: 

 
 

Longitud del recorrido de evacuación según el número de 
salidas 

Riesgo 1 salida 

recorrido único 

2 salidas 
alternativas 

Bajo(*) 35m(**) 50 m 

Medio 25 m(***) 50 m 

Alto --------- 25 m 

 
En el nostre cas la longitud de recorregut màxima seria de 50 metres ja que 

disposem de 2 sortides alternatives. 
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4.6.7.SENYALITZACIÓ 

 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", 
excepte en edificis d'ús residencial habitatge i en altres usos, quan es tracti de sortides 
de recintes la superfície no excedeixi de 50 m, siguin fàcilment visibles des de tot punt 
d'aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici.  

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'ha d'utilitzar en tota sortida prevista 
per a ús exclusiu en cas d'emergència. 

c) Han de disposar senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot 
origen d'evacuació des del que no es perceben directament les sortides o els seus 
senyals indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació 
major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís 

 

 

4.6.7.1.Il·luminació d’emergència 

 

Els edificis disposaran d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de 
l'enllumenat normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als 
usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i 
permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i la situació dels equips i mitjans 
de protecció existents Tenir enllumenat d'emergència les zones i els elements 
següents:  

a) Tot recinte amb una ocupació més gran que 100 persones; 

 b) Els recorreguts des de tot origen d'evacuació fins a l'espai exterior segur i fins a les 
zones de refugi, incloses les pròpies zones de refugi, segons definicions de l'annex A de 
DB SI;  

c) Els aparcaments tancats o coberts d'una superfície construïda excedeixi de 100 m2, 
inclosos els passadissos i les escales que condueixin fins a l'exterior o fins a les zones 
generals de l'edifici;  

d) Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra 
incendis i els de risc especial, indicats en DB-SI 1; 

 e) Els lavabos generals de planta en edificis d'ús públic;  

f) Els llocs on s'ubiquen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació de 
enllumenat de les zones abans esmentades; 

 g) Els senyals de seguretat;  

h) Els itineraris accessibles. 
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4.6.7.2.Posició i característiques de les llums 

 

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les 
següents condicions:  

 

a) Es situaran com a mínim a 2 m per sobre del nivell del sòl;  

b) S'ha de disposar una a cada porta de sortida i en posicions en què sigui necessari 
destacar un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mínim es 
disposaran en els següents punts: - 

 A les portes existents en els recorreguts d'evacuació; 

a les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa; - En 
qualsevol altre canvi de nivell; - En els canvis de direcció i en les interseccions de 
passadissos 

 

4.6.8Sistemes automàtics de detecció d’incendis 

 
En el nostre cas no es necessari l’intalacio de sistemes automàtics de detecció 

d’incendis. 
 

 
 

4.6.9Sistemes manuals de detecció d’incendis 

 

Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació o altres diferents al 
emmagatzematge, si:   

 1 º La seva superfície total construïda és de 1.000 m2 o superior, o 
 2 º No es requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció 
d'incendis, segons l'apartat 3.1 d'aquest annex. 
 
Quan sigui requerida la instal·lació d'un sistema manual d'alarma d'incendi, se 

situarà, en tot cas, un polsador al costat de cada sortida d'evacuació del sector 
d'incendi, i la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins arribar a un 
polsador no ha de superar els 25 m. 
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4.6.10Sistemes de comunicació d’alarma 

En el nostre cas no son necessaris. 

 

4.6.11Extintors d’incendi 

 

L'agent extintor utilitzat serà seleccionat d'acord amb la taula I-1 de l'apèndix 1 
del Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 
1942/1993, de 5 de novembre. 

Es consideren adequats, per a cadascuna de les classes de foc (segons UNE 
23.010), els agents extintors, utilitzats en extintors, que figuren en la taula I-1. 

 

 

 

En el nostre cas instal·laré extintors d’aigua polvoritzada, i pols ABC polivalent, ja 
que el d’aigua en presencia de tensió elèctrica no es acceptable. 
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En el nostre cas l’eficàcia minia del extintor ha de ser de 21A al ser un edifici 
industrial de risc intrínsec del sector d’incendi baix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE RIESGO 
INTRÍNSECO DEL 

SECTOR DE 
INCENDIO 

EFICACIA 

MÍNIMA DEL 
EXTINTOR 

ÁREA MÁXIMA 
PROTEGIDA DEL 

SECTOR DE 
INCENDIO 

 

 

BAJO 

 

21 A 

Hasta 600 m2  (un 
extintor más por 
cada 200 m2, o 

fracción, en 
exceso) 

 

MEDIO  21 A 

Hasta 400 m2 (un 
extintor más por 
cada 200 m2, o 

fracción, en 
exceso) 

 

ALTO 34 A 

Hasta 300 m2  (un 
extintor más por 
cada 200 m2, o 

fracción, en 
exceso) 
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5. PRESUPOST 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

254 

 

5.1 Estructural 

 

5.1.1. Fonamentació  

 

Fonamentació unitats Quantitat  Preu Total 

Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de 
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, mitjançant 
l'abocament amb cubilot de formigó HL-150/B/20 
fabricat en central, en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada. 
B) Inclou: Replanteig. Col•locació de tocs i/o formació de 
mestres. Abocament i compactació del formigó. 
Coronació i enrasament del formigó. 
 

m2 2000 8,09 16180 

Formació de llosa de fonamentació de formigó armat 
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb 
cubilot, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 
10080 B 500 S de 85 kg/m³. Inclús p/p de reforços, plecs, 
encontres, arrancades i esperes en murs escales i 
rampes, canvis de nivell, malla metàl•lica de filferro en 
talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor, passa-
tubs per al posterior muntatge de les xarxes 
d'instal•lacions projectades, pous i pericons embotits en 
llosa, col•locació i fixació de col•lectors de sanejament 
en llosa, vibratge del formigó amb regle vibrant i 
formació de juntes de formigonat. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o 
altres elements estructurals que es recolzin en la 
mateixa. Col•locació de separadors i fixació de les 
armadures. Col•locació de passa-tubs i encofrat per a 
allotjament d'arquetes. Connexionat, ancoratge i 
embroquetat de les xarxes d'instal•lacions projectades. 
Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament de fonaments. Curat del formigó m2 1200 158,95 190740 

Total   206920 
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5.1.2. Estructura  

Estructura (Perfils) L total (m) Kg/m unitats Total Kg Preu Total 

Pilar IPE 400 166 66,3 Kg 11005,8 3,22 35438,676 

IPE 100 2 8,1 Kg 16,2 3,22 52,164 

IPE 270 52 36,1 Kg 1877,2 3,22 6044,584 

IPE 220 92 26,2 Kg 2410,4 3,22 7761,488 

IPE180 12 18,8 Kg 225,6 3,22 726,432 

SHS 80*3 50 7,63 Kg 381,5 2,4 915,6 

SHS110*3 517 11,9 Kg 6152,3 2,4 14765,52 

SHS 130*3 60 22,1 Kg 1326 2,4 3182,4 

SHS140*3 300 22,5 Kg 6750 2,4 16200 

SHS120*3 430 16,6 Kg 7138 2,4 17131,2 

SHS125*3 30,3 17 Kg 515,1 2,4 1236,24 

SHS100*3 1,5 10,6 Kg 15,9 2,4 38,16 

SHS60*3 31,807 5,62 Kg 178,7553 2,4 429,012816 

SHS175*5 173,6 37,5 Kg 6510 2,4 15624 

SHS 120*4 180 17,4 Kg 3132 2,4 7516,8 

SHS200*6 30 38 Kg 1140 2,4 2736 

SHS200*4 60,6 34 Kg 2060,4 2,4 4944,96 

SHS 220*6 30,15 41 Kg 1236,15 2,4 2966,76 

HEB 120 68 26,7 Kg 1815,6 3,58 6499,848 

HEB 140 4 33,7 Kg 134,8 3,58 482,584 

RODONS D7 44 8,2 Kg 360,8 2,48 894,784 

RODONS D10 110 9,7 Kg 1067 2,48 2646,16 

Total   148233,373 
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5.1.3. Fals sostre  

 

fals sostre unitats Quantitat  Preu Total 

PlADUR N m2 2500 5,86 14650 

 

 

5.1.4. Tancaments interiors 

 

    Tancaments interiors unitats Quantitat  Preu Total 

PLADUR WA m2 895 7,6 6802 

     
 

5.1.5. Tancaments exteriors 

 

    Tancaments exteriors unitats Quantitat  Preu Total 

Mur formigó prefabricat hormipresa de 20 cm  m2 890,18 88,65 78914,46 

 

 

    
5.1.6. Coberta 

    
     Coberta unitats Quantitat  Preu Total 

Panell Sandwich m2 2333,6 12,99 30313,45 
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5.1.7. Coberta 

 

    Coberta unitats Quantitat  Preu Total 

Translúcida m2 313,61 10,21 3201,958 

     

     
5.1.8. Carpentària interior i exterior 

    
     Carpentària interior i exterior unitats Quantitat  Preu Total 

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de porta d'alumini, amb frontissa 
practicable d'obertura cap a l'exterior, de 150x210 
cm, sèrie bàsica,  unt 8 591,79 4734,32 

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de finestra d'alumini, amb frontissa 
practicable d'obertura cap a l'interior, de 420x120 cm, 
sèrie bàsica unt 1 550 550 

Doble envidrament Low.S "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", conjunt format per vidre exterior 
Azur.Lite color blau de 6 mm, cambra d'aire 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior de baixa 
emissió tèrmica m2 45,3 61,98 2807,694 

Subministrament i col•locació de porta de pas cega, 
d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, 
format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de 
tauler de fibres, acabat amb revestiment de 
melamina, de color blanc; bastiment de base de pi 
país de 80x35 mm; unt 8 154,51 1236,08 

Subministrament i col•locació de puerta tallafocs 
pivotant homologada, EI2 120-C5, d'una fulla de 74 
mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i alçada de 
pas, acabat lacat en color blanc formada per 3 xapas 
d'acer galvanitzat de 0,8 mm  unt 4 581,3 2325,2 
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Subministrament i col•locació de puerta tallafocs 
pivotant homologada, EI2 120-C5, d'una fulla de 74 
mm d'espessor, 900x2000 mm de llum i alçada de 
pas, acabat lacat en color blanc formada per 3 xapas 
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor unt 2 583,55 1167,1 

Subministrament i col•locació de puerta tallafocs 
pivotant homologada, EI2 120-C5, de dues fulles de 
74 mm d'espessor, 1500x2000 mm de llum i alçada de 
pas, acabat lacat en color blanc formada per 3 xapas 
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor unt 1 2919,17 2919,17 

Portes basculants de gran format (Acces nau) unt 3 2940 8820 

Total       24559,56 
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5.2 Instal·lació elèctrica 

 

5.2.1 Instal·lació elèctrica 

 

Instal·lació elèctrica  unitats Quantitat  Preu Total 

TUB CANALITZACIÓ ENTERRADA, (EN/UNE 50086) DN 
90 mm, EN RASA A 80 CM DE PROFUNDITAT AMB 
BASE DE FORMIGÓ, TOTALMENT COL·LOCAT AMB 
CAPA DE SORA PER LA PART SUPERIOR DE 15 CM. DE 
GRUIX I PLAQUES O CINTES DE SENYALITZACIÓ. m 8 21,13 169,04 

TUB DE CANALITZACIÓ ENCASTADA DE PVC (EN/UNE 
50086) DN 12 mm PER CABLEJAT ELÈCTRIC, 
TOTALMENT COL·LOCAT. m 906,5 2,2 1994,3 

TUB DE CANALITZACIÓ ENCASTADA DE PVC (EN/UNE 
50086) DN 16 mm PER CABLEJAT ELÈCTRIC, 
TOTALMENT COL·LOCAT. m 83 2,5 207,5 

TUB DE CANALITZACIÓ ENCASTADA DE PVC (EN/UNE 
50086) DN 20 mm PER CABLEJAT ELÈCTRIC, 
TOTALMENT COL·LOCAT. m 350 2,7 945 

TUB DE CANALITZACIÓ ENCASTADA DE PVC (EN/UNE 
50086) DN 25 mm PER CABLEJAT ELÈCTRIC, 
TOTALMENT COL·LOCAT. m 52 3 156 

TUB DE CANALITZACIÓ ENCASTADA DE PVC (EN/UNE 
50086) DN 32 mm PER CABLEJAT ELÈCTRIC, 
TOTALMENT COL·LOCAT. m 154 3,35 515,9 

CABLE DE COURE FLEXIBLE UNE 23123 UNIPOLAR DE 
25 MM2 BAIX CONTINGUT EN HALÒGENS RZ1 
0,6/1KV TOTALMENT COL·LOCAT EN INTERIOR DE 
TUB DE PROTECCIÓ, AMB PART PROPORCIONAL DE 
CAIXES DE CONNEXIÓ, REGLETES I ALTRES ELEMENTS 
DE MUNTATGE. m 8 5,31 42,48 
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CABLE DE COURE FLEXIBLE UNE 23123 UNIPOLAR DE 
10 MM2 BAIX CONTINGUT EN HALÒGENS RZ1 
0,6/1KV TOTALMENT COL·LOCAT EN INTERIOR DE 
TUB DE PROTECCIÓ, AMB PART PROPORCIONAL DE 
CAIXES DE CONNEXIÓ, REGLETES I ALTRES ELEMENTS 
DE MUNTATGE. m 62 2,4 148,8 

CABLE DE COURE FLEXIBLE UNE 23123 UNIPOLAR DE 
6 MM2 BAIX CONTINGUT EN HALÒGENS RZ1 0,6/1KV 
TOTALMENT COL·LOCAT EN INTERIOR DE TUB DE 
PROTECCIÓ, AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES 
DE CONNEXIÓ, REGLETES I ALTRES ELEMENTS DE 
MUNTATGE. m 287 1,86 533,82 

CABLE DE COURE FLEXIBLE UNE 23123 UNIPOLAR DE 
4 MM2 BAIX CONTINGUT EN HALÒGENS RZ1 0,6/1KV 
TOTALMENT COL·LOCAT EN INTERIOR DE TUB DE 
PROTECCIÓ, AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES 
DE CONNEXIÓ, REGLETES I ALTRES ELEMENTS DE 
MUNTATGE. m 200 1,54 308 

CABLE DE COURE FLEXIBLE UNE 23123 UNIPOLAR DE 
2,5 MM2 BAIX CONTINGUT EN HALÒGENS RZ1 
0,6/1KV TOTALMENT COL·LOCAT EN INTERIOR DE 
TUB DE PROTECCIÓ, AMB PART PROPORCIONAL DE 
CAIXES DE CONNEXIÓ, REGLETES I ALTRES ELEMENTS 
DE MUNTATGE. m 457,5 1,42 649,65 

CABLE DE COURE FLEXIBLE UNE 23123 UNIPOLAR DE 
1,5 MM2 BAIX CONTINGUT EN HALÒGENS RZ1 
0,6/1KV TOTALMENT COL·LOCAT EN INTERIOR DE 
TUB DE PROTECCIÓ, AMB PART PROPORCIONAL DE 
CAIXES DE CONNEXIÓ, REGLETES I ALTRES ELEMENTS 
DE MUNTATGE. m 560 1,24 694,4 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 
100 A, amb 4 pols i 4 relés i bloc de relés 
magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall 
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment unt 1 327,56 327,56 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 32 A amb 4 pols. unt 2 14,25 28,5 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 25 A amb 4 pols. unt 4 14,25 57 
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Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 20 A amb 4 pols. unt 2 14,25 28,5 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 20 A amb 2 pols. unt 2 6,9 13,8 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 16 A amb 4 pols. unt 9 14,25 128,25 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 16 A amb 2 pols. unt 7 6,9 48,3 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 10 A amb 2 pols. unt 26 6,9 179,4 

Diferencial 100;300mA unt 1 300 300 

Diferencial 40;300mA unt 14 185 2590 

Diferencial 40;30mA unt 30 160 4800 

Caixa General de Protecció encastada, CGP-7-250, 
amb 3  
fusibles tipus ganivet connectats segons l’esquema 7, 
Imàx =  
250 A (bases de grandària NH1)  unt 1 273 273 

Philips HPK380 1xHPI-P400W-BU P-MB +GPK380 
R D465, estaran penjades del sostre de la nau.  unt 42 502 21084 

Philips BCS460 W22L120 1xLED48/840 LIN-PC  unt 27 593 16011 

Philips BBS490 1xDLED-3000 M PG   unt 100 290 29000 

Llums d’emergència unt 22 36,45 801,9 

TOTAL   82036,1 
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5.2.2 Instal·lació energia solar fotovoltaica  

 

 

Instal·lació energia elèctrica fotovoltaica  unitats Quantitat  Preu Total 

Mòdul fotovoltaic de silici monocristal·lí, model 
SUNPORT  
72M, 280 Wp (CUANTUM SOLAR)  unt 390 882 343980 

Inversor de connexió a xarxa, Pn = 10 kW, model NT 
10000 
(SUNWAYS) unt 10 3900 39000 

Interruptor bipolar de CC per aplicacions 
fotovoltaiques,  
model S800PV-M (ABB), In = 32 A unt 10 43,5 435 

Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar de 
CA per  
aplicacions fotovoltaiques, model S800PV-S (ABB), 
In = 25  
A, Icu = 5 kA unt 10 38 380 

Caixa estanca para proteccions de CC y CA 
individuals per  
cada inversor, amb porta transparent i obertura 
lateral  unt 10 44 440 

Interruptor automàtic magnetotèrmic general 
tetrapolar,  
model Tmax T1-C (ABB), In = 160 A, Icu = 25 kA unt 2 212,5 425 

Interruptor diferencial, model RC221-T1 (ABB), 4 
polos, In =  
200 A, y sensibilitat 300 mA, més diferencial toroïdal 
amb  
retard i sensibilitat ajustada a 300 mA unt 2 792 1584 

Conductor solar de 4 mm2 per CC (TYCO SOLARLOK) 
* m 1 2,04 2,04 

Conductor solar de 6 mm2 per CC (TYCO SOLARLOK)  m 1 3,56 3,56 

Caixa estanca per canvi de secció de 4 a 6 mm2 unt 60 12,6 756 

Conductor de coure tetrapolar de 25 mm2 amb 
doble aïllament, 0,6/1 kV, per CA m 1 13,53 13,53 
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Conductor de coure tetrapolar de 185 mm2 amb 
doble aïllament, 0,6/1 kV, para CA m 1 64,95 64,95 

Comptador trifàsic bidireccional de lectura indirecta, 
model ORBITAX r4hcl10T3 (ORBIS)  unt 1 848 848 

Transformador de corrent 200/5 per lectura 
indirecta unt 3 22,33 66,99 

Fusibles tipus ganivet connectats segons esquema 7, 
Imàx = 200 A (bases de grandària NH1)  unt 3 20,66 61,98 

Embarrat de 4 fases, de coure, secció 30x5x300mm  unt 2 107,5 215 

Caixa estanca precintable, amb tapa transparent per 
quadre de comptadors (dimensions a determinar 
per la  
companyia distribuïdora) unt 9 31 279 

Armari de formigó prefabricat per quadre de 
comptadors unt 1 1238 1238 

Caixa General de Protecció encastada, CGP-7-250, 
amb 3  
fusibles tipus ganivet connectats segons l’esquema 
7, Imàx =  
250 A (bases de grandària NH1)  unt 1 273 273 

Caixa de seccionament (CS). Característiques a 
determinar  
per part de la companyia distribuïdora  unt 1 124 124 

Elements de connexió a terra (cablejat de coure de 
25 mm2 sense protecció, piquetes, etc.)  unt 1 345 345 

Safata metàl·lica tipus rejiband m 1 37,7 37,7 

Safata PVC llis  m 1 14,8 14,8 

TOTAL   390587,55 
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5.3 Instal·lació subministres d’aigua 

5.3.1 material 

 

Subministrament d'aigua Instal·lacions unitats Quantitat  Preu Total 

 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de 
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta 
execució de l’ instal·lació de fontaneria  m2 1 229 229 

Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga de tres 
velocitats, amb una 
potència de 0,071 kW, boques roscades mascle de 1", unt 1 367,92 367,9 

Descripció: Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada 
per a proveïment d'aigua potable de 1,32 m de longitud, que 
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de 
l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, 
continua en tot el recorregut sense unions o assemblatges 
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè d'alta 
densitat banda blau (PE-100), de 25 mm de diàmetre exterior, 
PN = 16 atm i 2,3 mm de unt 1 162,71 162,7 

Descripció: Subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua 
potable de 4,33 m de longitud, soterrada, formada per tub de 
polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 25 mm de 
diàmetre exterior, PN = 16 atm i 2,3 mm de gruix unt 1 19,98 19,98 

Descripció: Subministrament i muntatge de pericó depas 
prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm 
en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 
cm sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
gruix. unt 1 40,99 40,99 

Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1" DN 25 mm, 
col·locat en fornícula, connectat a la branca d’ascomes i al tub 
d'alimentació, formada per clau de tall 
general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre 
retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de 
sortida de comporta de llautó fos unt 1 93,37 93,37 

Subministrament i instal·lació de grup de Subministrament i 
instal·lació de grup de 
pressió, format per: 2 bombes centrífugues de 2 etapes, unt 1 

4039,0
9 4039 

Descripció: Subministrament i instal·lació de grup de pressió 
d'aigua, AP 125/4-3 "EBARA", format per: tres bombes 

unt 1 
6563,6

5 6564 
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centrífugues multicel.lulars MVXE 125/4, 

Subministrament i instal·lació de dipòsit auxiliar d'alimentació, 
per a proveïment del grup de pressió, de polièster reforçat amb 
fibra de vidre, cilíndric, de 1000 litres unt 1 486,04 486 

Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació 
interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada 
per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 16 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix. m 100,13 2,98 298,4 

Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació 
interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada 
per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix m 123,1 3,78 465,3 

Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació 
interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada 
per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 25 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix. m 44,92 5,87 263,7 

Subminitrament i instal·lació de vàlvula de seient de llautó, de 
3/4" de diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer inoxidable. 
Totalment muntada, connexionada i provada. unt 8 17,92 143,4 

Suministre e instal·lació de vàlvula de seient de llautó, de 1" de 
diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer inoxidable. unt 1 21,56 21,56 

Descripció: Subministrament i instal•lació de dipòsit auxiliar 
d'alimentació, per a proveïment del grup de pressió, de polièster 
reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 1000    1 476 13195 

) Descripció: Subministra e instal·lació de vàlvula d'esfera, de 
bronze, de 32 mm    1 51,39 51,39 

Total       26442 
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5.3.2 Aïllaments 

 

Aïllaments unitats Quantitat  Preu Total 

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic   20,62 4,85 100 

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de 
canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada 
superficialment, per la distribució de fluids calents (de 
+60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma 
elastòmera, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura 
cel·lular tancada, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm 
de gruix, amb adhesiu 
per a les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície 
suport, replanteig i talls. m 23,82 21,94 522,6 

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de 
canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada 
superficialment, per la distribució de fluids calents (de 
+60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma 
electromèrica, a força de cautxú sintètic flexible, 
d'estructura cel·lular tancada, de 23 mm de diàmetre 
interior i 25 mm de gruix, amb adhesiu per a les unions. 
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig 
i talls. m 60,1 23,89 1436 

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic del tram 
que connecta la canonada general amb la unitat terminal, 
de longitud igual o superior a 5 m en instal·lació interior 
d'A.C.S., encastada en parament, per la distribució de 
fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa 
aïllant d'escuma electromèrica, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada, de 19 mm de 
diàmetre interior i 25 mm de gruix, amb adhesiu per a les 
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, 
replanteig i talls. m 5,09 21,94 111,7 

Total       28235 

 

 

 

 

 

 

 



 

267 

 

5.3.3Aparells sanitaris 

 

 

Aparells sanitaris unitats Quantitat  Preu Total 

Subministrament i instal·lació de plat de dutxa de 
porcellana sanitària model Ontario-N "ROCA", unt 7 537,77 3764 

Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana 
sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió vertical, 
sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de 390x680 mm, unt 11 343,15 3775 

Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana 
sanitària, amb peu, sèrie Giralda "ROCA" unt 11 479,15 5271 

Urinari amb alimentació  desaigües vistos unt 2 160,8 321,6 

Fregador d’acer inoxidable de 2 cubetes de 800x490 amb 
griferia monomando i airejador unt 1 208,9 208,9 

Total       13340 
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5.4 Instal·lació Evacuació d’aigües 

 

 

Sanejament unitats Quantitat  Preu Total 

Subministrament i muntatge de connexió de servei 
general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals 
i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una 
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie 
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 
diàmetre exterior. m 0,83 55,86 46,36 

Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa 
de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a 
través de pou de registre  unt 1 174,4 174,4 

Subministrament i muntatge de canonada per a ventilació 
primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, formada per tub 
de PVC, de 50 mm de diàmetre i 1,2 mm d'espessor. Fins i 
tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió enganxada amb adhesiu. m 29,97 4,25 127,4 

Subministrament i muntatge de canonada per a ventilació 
primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, formada per tub 
de PVC, de 75 mm de diàmetre i 1,2 mm d'espessor. Fins i 
tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant 
unió enganxada amb adhesiu m 22,54 4,72 106,4 

Subministrament i muntatge de canonada per a ventilació 
primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, formada per tub 
de PVC, de 90 mm de diàmetre i 1,2 mm d'espessor m 5,7 5,85 33,35 

Subministrament i muntatge de terminal de ventilació de 
PVC, de 83 mm de diàmetre, col•locat mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu m 9 7,07 63,63 

Subministrament i muntatge de terminal de ventilació de 
PVC, de 110 mm de diàmetre, col•locat mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu.  unt 12 7,32 87,84 
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Suministre i instal•lació de xarxa de petita evacuació, 
col•locada superficialment i fixat al parament, formada 
per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm 
d'espessor, m 4,87 8,91 43,39 

Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, 
collocada superficialment i fixat al parament, formada per 
tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm 
d'espessor unt 25,96 16,09 417,7 

Subministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, 
col•locada superficialment i fixat al parament, formada 
per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm 
d'espessor, m 13,14 21,14 277,8 

Subministre i instal·lació de caixa sifònica de PVC, 
"ADEQUA", de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades 
de 40 mm de diàmetre i una sortida de 50 mm de 
diàmetre, amb reixa d'acer inoxidable, col·locat 
superficialment sota el forjat m 3 19,98 59,94 

Subministrament i instal•lació de col•lector suspès de 
xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, de 110 mm 
de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una pendent 
mínima del 1,00%,  m 3,52 24,6 86,59 

Subministrament i instal•lació de col•lector suspès de 
xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, de 125 mm 
de diàmetre i 3,2 mm d'espessor m 3,96 28,23 111,8 
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Formació de pou de registre compost per fàbrica de maó 
ceràmic massís de 1 peu d'espessor i elements 
prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de diàmetre 
interior i de 2,4 m d'alçada útil interior, format per: solera 
de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb 
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 
de Ø 8 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arrencada 
de pou de 0,8 m d'alçada construïda amb fàbrica de maó 
ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut amb morter de 
ciment M-5 de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per 
l'interior amb morter de ciment hidrofugant M-15 
formant arestes i cantonades a mitja canya per a rebut de 
col•lectors, preparat amb junta de goma per rebre 
posteriorment els anells prefabricats de formigó en massa 
de vora encadellada; anell prefabricat de formigó en 
massa, per pou, unió rígida encadellada amb junt de 
goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre 
interior i 100 cm d'alçària, resistència a compressió major 
de 250 kg/cm²; i finalment com acabament superior un 
con asimètric per brocal de pou, prefabricat de formigó en 
massa, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons 
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm 
d'alçària, resistència a compressió major de 250 kg/cm², 
amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat 
classe B-125 segons UNE-EN 124, càrrega de ruptura 125 
kN, instal•lat en voreres, zones per als vianants o 
aparcaments comunitaris. Inclús preparació del fons de 
l'excavació, formació de canal en el fons del pou amb 
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i 
rejuntat de la trobada dels col•lectors amb el pou i 
segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat 
superior, rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i 
enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment 
muntat, connexionat i provat mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), 
sense  unt 1 726,6 726,6 
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Subministrament i instal•lació d'estació depuradora 
d'aigües grises domèstiques de baixa contaminació, model 
Biogris-60 Estándar "BIOTRIT", amb capacitat per 60 
usuaris (H.E.), composta de filtre de polietilè per a 
gruixuts, dues bombes de filtrat i rentat a contracorrent, 
filtre dual automàtic d'alt rendiment, electrovàlvula, dos 
dipòsits de polièster de secció rectangular de 2 m³ 
cadascun, bomba d'oxigenació, dipòsit de polietilè amb 
bomba per a dosificació de clor, dipòsit de polietilè amb 
bomba per a dosificació de colorant, vàlvules, interruptors 
de nivell, sobreeixidor amb canonada de desguàs, quadre 
elèctric i bancada. Inclús p/p de tubs entre els diferents 
elements i accessoris, canonada de desguàs i aixeta per a 
buidatge. Totalment muntada, connexionada i provada, 
sense incloure el grup de pressió ni el vas d'expansió. unt 1 23080 23080 

Suministre i instal·lació de xarxa de petita evacuació, 
col·locada superficialment i fixat al parament, formada per 
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm 
d'espessor, que connecta l'aparell amb la baixant, el 
col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de material auxiliar 
per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb 
adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei  unt 45 18,53 833,9 

Total unt     26277 
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5.5 Contra incendis 

 

 

Contra incendis unitats Quantitat  Preu Total 

Descripció: Subministrament i col•locació de placa de 
senyalització de equips contra incendis, de poliestirè 
fotoluminiscent, de 210x210 mm. unt 34 7,33 249,2 

Subministrament i col•locació de placa de senyalització 
de equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, 
de 594x594 mm unt 4 14,17 56,68 

Subministrament i col•locació de placa de senyalització 
de mitjans d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent, de 
210x210 mm unt 17 7,33 124,6 

Subministrament i col•locació d'extintor portàtil de pols 
químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent 
extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. 
Inclús suport i accessoris de muntatge. unt 16 47,54 760,6 

 Subministrament i col•locació d'extintor amb carro, de 
pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia ABC, amb 25 kg d'agent extintor, 
amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús 
rodes. Totalment muntat unt 3 270,46 811,4 

Sirena de alarma de incendi unt 5 125,74 628,7 

Total       2631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

273 

 

5.6 Climatització 

 

 

CLIMATITZACIÓ unitats Quantitat  Preu Total 

Formació de conducte rectangular per a la 
distribució d'aire climatitzat format per panell 
rígid d'alta densitat de llana de vidre segons UNE-
EN 13162, revestit per les seves dues cares, 
l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla 
de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de 
vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 
0,75 (m² K) / W, conductivitat tèrmica 0,032 W / 
(mK). Inclús p / p de talls, colzes i derivacions, 
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, 
elements de fixació, segellat de trams i unions 
amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de 
muntatge, peces especials, neteja i retirada dels 
materials sobrants a contenidor. Totalment 
muntat, connexionat i provat. m 319,92 32,24 10314,2208 

Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 225x125 mm, amb 
part posterior de xapa d'acer pintada en color 
negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lamel·les acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, fixació 
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge 
de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 
rectangular no metàl·lic. Fins i tot accessoris de 
muntatge i elements de fixació. unt 4 57,22 228,88 

Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 525x125 mm, amb 
part posterior de xapa d'acer pintada en color 
negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, fixació 
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge 
de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 
rectangular no metàl·lic. Fins i tot accessoris de 

unt 2 93,78 187,56 
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muntatge i elements de fixació. 

Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 325x225 mm, amb 
part posterior de xapa d'acer pintada en color 
negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, fixació 
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge 
de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 
rectangular no metàl·lic. Fins i tot accessoris de 
muntatge i elements de fixació. unt 1 86,15 86,15 

Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 425x225 mm, amb 
part posterior de xapa d'acer pintada en color 
negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, fixació 
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge 
de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 
rectangular no metàl·lic. Fins i tot accessoris de 
muntatge i elements de fixació. unt 1 102,27 102,27 
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Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 625x425 mm, amb 
part posterior de xapa d'acer pintada en color 
negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, fixació 
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge 
de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 
rectangular no metàl·lic. Fins i tot accessoris de 
muntatge i elements de fixació. unt 3 206,15 618,45 

Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 1225x525 mm, amb 
part posterior de xapa d'acer pintada en color 
negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, fixació 
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge 
de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte 
rectangular no metàl·lic. Fins i tot accessoris de 
muntatge i elements de fixació. unt 1 438,69 438,69 

Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, 
marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer 
galvanitzat, de 1600x495 mm, tela metàl·lica 
d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb 
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Fins 
i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada i connectada a la xarxa de 
conductes. unt 2 525,26 1050,52 
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Subministrament i instal·lació de punt d'omplert 
de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de 
climatització, format per 2 m de tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm de 
diàmetre, col·locada superficialment, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible 
d'escuma elastòmera, vàlvules de tall, filtre 
retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula 
de retenció. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntat, connexionat i provat 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). unt 1 148,13 148,13 

Subministrament i instal·lació de canonada de 
distribució d'aigua freda de climatització, formada 
per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de 
gruix i 40/42 mm de diàmetre, col·locat 
superficialment en el exterior de l'edifici, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant de llana de 
vidre protegida amb emulsió asfàltica recoberta 
amb pintura protectora per a aïllament de color 
blanc. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei. m 13,4 44,62 597,908 

Subministrament i instal·lació de canonada de 
distribució d'aigua freda de climatització, formada 
per tub de coure rígid amb paret de 1,5 mm de 
gruix i 51/54 mm de diàmetre, col·locat 
superficialment en el exterior de l'edifici, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant de llana de 
vidre protegida amb emulsió asfàltica recoberta 
amb pintura protectora per a aïllament de color 
blanc. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). m 3,68 56,64 208,4352 
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Subministrament i instal·lació de canonada de 
distribució d'aigua calenta de climatització, 
formada per tub de coure rígid amb paret de 1,5 
mm de gruix i 51/54 mm de diàmetre, col·locat 
superficialment en el exterior de l'edifici, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant de llana de 
vidre protegida amb emulsió asfàltica recoberta 
amb pintura protectora per a aïllament de color 
blanc. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). m 18,62 55,06 1025,2172 

Subministrament i instal·lació de canonada de 
distribució d'aigua freda de climatització, formada 
per tub de coure rígid amb paret de 1,5 mm de 
gruix i 61/64 mm de diàmetre, col·locat 
superficialment en el exterior de l'edifici, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant de llana de 
vidre protegida amb emulsió asfàltica recoberta 
amb pintura protectora per a aïllament de color 
blanc. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). m 2,27 84,47 191,7469 

Subministrament i instal·lació de canonada de 
distribució d'aigua freda de climatització, formada 
per tub de coure rígid amb paret de 1,5 mm de 
gruix i 61/64 mm de diàmetre, col·locat 
superficialment en el exterior de l'edifici, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant de llana de 
vidre protegida amb emulsió asfàltica recoberta 
amb pintura protectora per a aïllament de color 
blanc. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). m 1,07 82,35 88,1145 



 

278 

 

Subministrament i instal·lació de punt de buidatge 
de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de 
climatització, format per 2 m de tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de 
diàmetre, col·locada superficialment i vàlvula de 
tall. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntat, connexionat i provat 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). unt 4 53,76 215,04 

Subministrament i instal·lació de punt de buidatge 
de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de 
climatització, format per 2 m de tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de 
diàmetre, col·locada superficialment i vàlvula de 
tall. Inclús p / p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntat, connexionat i provat 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). unt 1 70,02 70,02 

Subministrament i instal·lació de purgador 
automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2 "de 
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió 
màxima de treball de 6 bar i una temperatura 
màxima de 110 ° C, fins i tot elements de 
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu 
correcte funcionament. Totalment muntat, 
connexionat i provat. unt 4 11,38 45,52 

Unitat compacta aigua-aire-aigua bomba de calor 
de producció simultània d'aigua freda i d'aigua 
calenta, sistema de quatre tubs, model Aquapack 
MI-450 "CIAT", potència frigorífica nominal de 
85,8 kW i potència calorífica nominal de 120, 6 
kW, (temperatura de sortida de l'aigua freda: 7 ° 
C, salt tèrmic: 5 ° C, i temperatura de sortida de 
l'aigua calenta: 50 ° C), cabal d'aigua nominal de 
14,8 m³ / h, cabal d'aire nominal de 32000 m³ / hi 
potència sonora de 71,5 dBA, amb interruptor de 
cabal. unt 1 26927,16 26927,16 
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Unitat de tractament d'aire, per col · locació en 
fals sostre, Hydronic CTB2-H 22/FG5 "CIAT", amb 
bateria d'aigua freda de 3 files de coure / alumini 
amb separador de gotes estàndard de malla 
metàl·lica i bateria d'aigua calenta de coure / 
alumini de 2 files, de baixa altura (380 mm), 
carrosseria exterior pintada en verd (RAL 5018) i 
gris (RAL 7024), panell sandvitx amb aïllament de 
llana de roca M0 de 25 mm de gruix, ventilador 
centrífug d'acoblament directe monofàsic de 230 
V, filtre gravimètric plisat G4 amb tractament 
antimicrobià. unt 2 1.702,48 3404,96 

Total       
45948,993 

 

 

5.7 Ventilació 

 

Ventilació  unitats Quantitat  Preu Total 

Airejador hiansa lineal m 58 47,5 2755 
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5.8. total 

 

Pressupost total Preu 

Fonamentació 206920 

Estructura 148233,37 

Instal·lació elèctrica 82036,1 

Fotovoltaica 390587,55 

Suministre d’aigües 68017 

Evacuació 26277 

Contra incendis 2631 

Climatització 45948,993 

Suma 970651,02 

projecte enginyer, 10% valor total 97065 

Total 1067716 
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6.Conclusions 
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9.Planols 


