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RESUM 

 

Aquest treball de fi de grau és un projecte sobre el disseny d’una instal·lació per a 

emmagatzemar bobines de cable elèctric, incloent tasques com la seva reparació, posada a punt i 

el seu emmagatzematge. 

 

A dins d’aquest disseny hi ha diferents parts com la creació de la instal·lació elèctrica, tant 

interior com exterior; una instal·lació per a captar l’energia solar i subministrar-la en xarxa; una 

instal·lació contra incendis i també del disseny d’una prestatgeria per a les bobines, a més del 

desenvolupament de les característiques de l’activitat principal de la indústria.  

 

Durant el treball es plantegen diverses situacions possibles per al disseny de les diferents 

instal·lacions, els seus problemes i les decisions presses finalment per a poder dur-les a terme, 

tenint sempre en compte la legislatura vigent per a cada cas i com afecta aquesta a la nostra 

situació. 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de final de grado es un proyecto sobre el diseño de una instalación para almacenar 

bobinas de cable eléctrico, incluyendo tareas como su reparación, puesta a punto y su 

almacenamiento. 

 

Dentro de este diseño hay diferentes partes como la creación de una instalación eléctrica, tanto 

interior como exterior; una instalación para captar la energía solar y suministrarla a la red; una 

instalación contra incendios y también del diseño de una estantería para las bobinas; a demás del 

desarrollo de las características de la actividad principal de la industria.  

 

Durante el  trabajo se plantea varias situaciones para el diseño de las diferentes instalaciones, 

sus problemas y las decisiones tomadas finalmente para poder llevarlas a cabo, teniendo siempre 

en cuenta la legislatura vigente para cada caso y como afecta esta a nuestra situación. 
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ABSTRACT 

 

This final degree work is a project about the installation design to store electrical cable reels, 

including tasks such as repair, setup and storage. 

 

In this design there are different parts as the creation of an electrical installation, interior and 

exterior, an installation for capture solar energy and supply it to the network; a fire installation 

and design of a shelf to the reels; and moreover the development of the characteristics of the 

core of the industry. 

 

During the paper presents various scenarios for the design of various facilities, their problems 

and finally decisions to carry them out, taking into account the current term for each case and 

how it affects this to our situation. 

 

Paraules clau: 

Bobina- fotovoltaica- prestatgeria- emmagatzematge 

 

Keywords: 

Coil- photovoltaic- shelf- storage 
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1.1- INTRODUCCIÓ 

 
En l’actualitat, l’energia elèctrica és molt important per a les persones, és indispensable en el 

nostre dia a dia, ja sigui a les nostres cases, al carrer, a les diferents industries, etc; el que 

implica també que és un àrea de treball molt estable i amb futur.  

 

Per aquesta raó moltes empreses s’hi de dediquen en alguna fase del seu llarg camí, que engloba 

des de la seva creació en les diferents centrals existents fins a l’operari que instal·la el cable 

elèctric o l’empresa encarregada de fer arribar l’electricitat a cada casa. Aquest treball està 

centrat en la part d’aquest camí que aniria des de després de la creació dels cables fins al seu 

muntatge, és a dir, l’emmagatzematge d’aquests per a la seva posterior distribució.  

 

Existeixen diferents empreses dedicades a la fabricació de cables elèctrics en tot l’àmbit estatal, 

i aquestes sovint contracten operadors logístics per a que s’encarreguin de guardar el seu 

material, i que després el portin al seu destí, i es aquí on situarem la nostre activitat. 

 

També es vol de tocar el tema de les energies renovables per mitjà de la generació d’electricitat 

a partir de plaques fotovoltaiques ja que és una tecnologia que mica en mica va guanyant terreny 

a les altres gràcies a que és neta, i d’aquesta manera promoure la seva utilització i poder veure’n 

les seves possibilitats.  

 

Encara que és una tecnologia que porta temps en funcionament no ha sigut fins fa pocs anys que 

el govern hi ha vist el gran potencial i ha decidit de promoure la seva utilització per mitjà 

d’ajudes que fan créixer el interès en elles.  

 

En la fase de creació de la instal·lació és on es necessita un Enginyer Industrial, que serà la 

persona amb els coneixements necessaris, a més de tenir les competències legals per a realitzar 

la legalització de l’activitat i de les seves instal·lacions. Normalment aquests tràmits els realitza 

un oficina tècnica d’enginyeria, que comptaria amb un equip col·legiat al Col·legi d’Enginyers i 

donat d’alta a la Seguretat Social. 
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1.2-  OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la creació d’una instal·lació per a emmagatzemar 

bobines de cable elèctric, i que a més sigui autosuficient per mitjà d’una instal·lació de plaques 

fotovoltaiques.  

 

El projecte pretén tocar diferents àmbits de l’enginyeria com són la creació d’un projecte 

d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, a dins del qual podem trobar tota la legislació, plànols, 

pressupost, memòria, etc.; el disseny d’una estructura per a poder emmagatzemar les bobines, 

incloent la seva simulació per a poder veure quines són les seves parts més crítiques, i si seria 

capaç d’aguantar el pes que proposem, a més d’un anàlisis de les forces presents; les energies 

renovables per mitjà de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb la normativa, memòria i 

anàlisi de viabilitat per a veure si realment surt a compte fer aquesta instal·lació o no. 

 

Amb aquests diferents apartats es vol aconseguir d’aprofundir en el coneixement ja adquirit de 

la creació d’un projecte elèctric de baixa tensió, del disseny i simulació d’un objecte des de 

zero, que es plantegin problemes durant aquest disseny i ser capaç de poder arribar a una solució 

el més proper possible a la realitat i també adquirir nous coneixements en terrenys no tractats 

anteriorment com són l’energia solar, veure de que tracta, com s’aprofita, la normativa vigent i 

en definitiva, adquirir nous coneixements de temes no coneguts. 

 

Un altre objectiu paral·lel que presenta aquest projecte és el del treball individual ja que durant 

la carrera s’han fet treballs com un projecte elèctric de baixa tensió o el disseny d’un objecte en 

grup, així ara es farà tota aquesta feina de manera individual per veure els coneixements que es 

van adquirir. 
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2.1- PROJECTE D’ACTIVITAT 

 

2.1.1- Titular 

 

Empresa:   Operadors logístics Catalans 

   NIF: Q07.17563P 

 

Representant:  Jaume Villar Garcia  

   NIF: 37452540M 

 

2.1.2- Situació de la indústria 

 

La instal·lació està situada al polígon industrial Masia d’en Frederic, carrer de la Masia en 

Notari 2-6, situat a 4’6 km del centre de Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf i 

província Barcelona, i just al costat de la carretera C-32 i de la C-15. L’entrada principal, per a 

camions i clients, està situada al carrer de la Masia en Notari, i el terreny limita també amb el 

Camí Ral i el Carrer Tramo de Unión. 

 

Es tracta d’una zona industrial en procés d’expansió des de la seva creació, amb gran quantitat 

d’empreses ja instal·lades i noves zones que s’estan acomodant per a l’arribada de nous clients a 

la zona. La seva situació a escassos quilometres de la C-32 i de la C-15, fa que la seva 

comunicació amb les principals xarxes de transport sigui molt òptima, a més de facilitar la 

mobilitat dels camions que no han de passar per cap zona urbana per a poder arribar al seu destí. 

Hem de tenir en compte que les principals vies de transport que es fan servir per a enviar les 

bobines són la carretera i el mar, i aquesta ubicació està ben connectada per arribar al port de 

Barcelona, des de on s’envien contenidors amb bobines cap a moltes destinacions, i amb les 

carreteres per a moure’s pel país.  

 

Un altre punt a favor de localitzar l’empresa en aquest polígon és que en aquest mateix indret, 

està situada una empresa dedicada a la fabricació de cable elèctric, el que afavoreix el negoci i 

facilita el transport del material. 

 

Tots aquests factors fan que estigui perfectament comunicada amb les xarxes de transport per 

d’aquesta manera facilitar l’accés de mercaderies.  
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Fig. 2.1. Situació terreny cadastre 

 
 
 

 
Fig. 2.2. Situació terreny google maps 

 
 
2.1.3- Dades de l’activitat 

 

2.1.3.1- Classificació de l’activitat 

 

Segons el que estableix la Classificació Catalana d’activitats econòmiques (CCAE), fet pel 

institut d’estadística de Catalunya, la nostre activitat entrarà dins del següent grup: 

 

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport  

5210 dipòsit i emmagatzematge 
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Així doncs, la legislació i normativa adient per a la nostre activitat vindrà determinada per 

aquest organisme. Tant les normes a seguir per a la seva instal·lació com les que regeixen la 

seva activitat durant la vida útil. 

 

2.1.3.2- Descripció de l’activitat 

 

La instal·lació dissenyada en aquest projecte es dedica a emmagatzemar bobines de cable a les 

empreses que les fabriquen. La feina començaria amb l’entrada dels camions carregats amb el 

material, que es portaran fins a la zona de càrrega, llavors es descàrrega el camió amb les 

carretes de carrega i aquests portaran el material fins al seu lloc del magatzem, on cada tipus de 

bobina tindrà un lloc senyalitzat, depenen del tipus de bobina que sigui. També podria ser  el cas 

que entri un camió sense càrrega i que sigui l’empresa qui el carrega amb el material que 

prèviament havien dipositat a l’empresa.  

 

Aquest procés exigeix unes parts imprescindibles com són la zona de càrrega i descàrrega, i la 

part d’emmagatzematge del material. A més, l’exigència de que aquest material pugui tenir una 

sortida ràpida fa que la distribució del material hagi de ser eficaç per a fer més fàcil de trobar-lo 

i de poder accedir a ell, per exemple, tenint un control informàtic de la distribució del terreny, 

de la situació de cada bobina i que amb això només calgui de posar el codi de la bobina que es 

busca a l’ordinador i llavors saber exactament on has d’anar a buscar-la. És a dir, que la feina 

d’oficina consistirà en tenir un control informàtic de la localització de tot el material, rebre els 

transportistes i fer els tràmits necessaris per al correcte transport de les mercaderies; a més de 

buscar noves empreses interessades en els nostres serveis o dirigir l’empresa.  

 

Dins d’aquesta feina també s’inclou el cas que el material hagi patit alguna mena de desperfecte 

ja sigui en el viatge fins a l’empresa, o en el mateix moviment per a situar el material al seu lloc 

que se li doni un cop. Això fa que s’hagin de tenir les eines necessàries per a poder reparar les 

bobines adequadament com explicarem posteriorment. 

 

Junt amb aquest tema s’inclou una altre feina més que té com objectiu protegir el cable de les 

bobines per a que no es faci malbé, ja sigui durant el seu transport amb les carretes o per les 

inclemències meteorològiques que es puguin dunar durant la seva estància a l’empresa. Aquesta 

feina consisteix en posar sobre el cable un protector de plàstic com s’explica en l’apartat 

2.1.3.2.7- Protecció de les bobines.  
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2.1.3.2.1- Diagrama de blocs 

 

En el següent diagrama de blocs podem veure el procés d’activitat d’una manera més simple i 

resumida. Dins del procés, no s’ha de passar obligatòriament per tots els punts ja que potser la 

bobina no necessita cap reparació ni protecció. 

 Reparació  Reparació 
 

Emmagatzematge, 
Reparació I Protecció 

Recepció 

Material 

Procés 

Producte 

Client 

Entrega 

Bobines 

 

2.1.3.2.2- Distribució de l’empresa 

 

Per realitzar l’activitat hi haurà un total de 7 persones distribuïdes de la següent forma: 

 

 Zona de càrrega i descàrrega  2 persones 

 Prestatgeries i carrers   2 persones 

 Oficines     3 persones 

 

L’horari de treball estarà dins dels límits establerts per la legislació vigent per establiments de la 

seva categoria, diferenciant la part d’oficina i la d’emmagatzematge, contant aquesta amb un 

torn. El torn dels treballadors tant de la oficina com dels que estan a part d’emmagatzematge 

anirà des de les 9h del matí fins a la 13h del migdia, i després des de les 15h de la tarda fins a 

les 19h de la nit, podent fer hores extres si és necessari per urgències amb les comandes.  

 

A més a més del personal de l’empresa que es dedicarà a l’activitat d’emmagatzematge, es 

contractarà a través d’una empresa externa personal especialitat en vigilància i seguretat; i d’un 

altre per a la neteja de les oficines i dels serveis. El personal de seguretat treballarà les 24 hores 

del dia, mentre treballen els operaris i quan aquests hagin marxat. 

 

2.1.3.2.3- Material 

 

Per a dur a terme la feina d’ubicació, càrrega i descarrega, es necessitarà del següent material: 

 

- Pistola de claus (45mm) per a poder fixar les fustes a la bobina 

- Claus de 45 mm i 2,1 mm de diàmetre 
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- Carreta de càrrega, dos vehicles de 4 tones i un altre de 7 tones (veure a l’annex) 

- Fustes: Tascó 

- Material de protecció pels operaris: guants, casc, ulleres, armilla reflectant, sabates 

protectores 

 

Per a la feina de protecció de les bobines caldrà: 

 

- Propaflex 

- Cinta per a la fixació 

- Fusta 

- Claus de 45 mm i 2,1 mm de diàmetre 

- Pistola de claus (45mm) per a poder fixar les fustes a la bobina 

- Material de protecció pels operaris: guants, casc, ulleres, armilla reflectant, sabates 

protectores 

 

Per a reparar les bobines necessitarem: 

 

- Martell 

- Fusta 

- Radial 

- Claus de 45 mm i 2,1 mm de diàmetre 

- Material de protecció pels operaris: guants, casc, ulleres, armilla reflectant, sabates 

protectores 

 

A l’oficina serà necessari: 

 

- Material informàtic: ordinador, impressora, etc. 

- Telèfon 

- Material d’oficina 

- Software per a emmagatzemar bobines 

 

2.1.3.2.4- Emmagatzematge de productes inflamables 

 

Com en la nostre activitat es requereix de vehicles de combustió interna que no aniran 

matriculats i per tant, no poden sortir del recinte, es necessari d’instal·lar un dipòsit de 

combustible per aquests. La quantitat per a emmagatzemar de productes inflamables o 

combustibles estan fora dels límits que posa la MIE-APQ-001. 
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Com a màxim tenim: 

- Gasolina: 30 litres 

 

2.1.3.2.5- Bobines de fusta 

 

El material amb el que es treballarà en aquesta empresa són bobines de fusta per a embalatge de 

cables; com actualment existeixen diferents corporacions que es dediquen a la fabricació de 

cable, ja sigui elèctric, de fibra òptica, etc; es decideix de treballar per una banda amb l’empresa 

Prysmian ja que hi ha una de les seves seus just al mateix polígon industrial on es vol situar 

aquesta indústria, així que les mides agafades per a fer les ubicacions es basen en les bobines 

d’aquesta, però això no fa que només es pugui treballar per a ells sinó que en les mateix 

ubicacions es pot ficar el material d’una altre empresa amb gran producció també com és Top 

Cable, amb la que també es treballarà, ampliant d’aquesta manera el nombre de possibles clients 

que tingui l’empresa. 

 

Les bobines de fusta amb les que treballa Prysmian són les següents: 

 

 

Taula 2.1. Bobines fusta Prysmian 
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En la següent figura podem veure detallat la nomenclatura de la taula anterior: 

 

 

Fig. 2.3. Bobina fusta 

 

Per a treballar amb aquest material hem de tenir en compte les seves dimensions i el seu pes, 

així que si es vol emmagatzemar diferents bobines, es farà una diferenciació entre aquelles que 

es podran situar a la zona de prestatgeries, i les que no, que aniran col·locades en els carrers ja 

que la seves dimensions i pes superen les màximes que pot suportar l’estructura dissenyada. En 

la taula següent es pot veure una classificació: 

 

 

Taula 2.2. Bobines fusta Prysmian 

 

Les bobines que es dipositaran a les prestatgeries són aquelles que estan dins del requadre 

vermell, i les que estan dins del groc són les que estaran ubicades a la zona de carrers de 
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bobines. El tipus Z es un rollo de cable petit amb el que no es treballarà ja que la seva producció 

es petita.  

 

En la taula següent s’inclouen els pesos de les bobines tenint en compte ja que porten incorporat 

el cable. 

 

Tipus bobina Pes* (Kg) 

DYE070R 20-350 

DYE090S 25-400 

DYE110T 55-500 

DYE1003 55-400 

DYE1204 105-1000 

DYE135F 115-1200 

DYE1405 165-1500 

Taula 2.3. Bobines fusta Prysmian pesos amb cable 

 

*pes aproximat tenint en compte la suma del pes de la bobina de fusta més el cable 

  

Les bobines amb les que treballa Top Cable són: 

 

 

Taula 2.4. Bobina fusta Top Cable 
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Aquestes bobines tenen una mida semblant a les mencionades anteriorment que pertanyien a 

Prysmian, cosa que facilitarà la seva ubicació, la equivalència entre tipus seria la següent: 

 

Top Cable Prysmian 

BM001600 DYE1606 

BM001800 DYE1807 o DYE2008 

BM002000 DYE2008 

BM002200 DYE2209 o DYE250A 

BM002500 DYE250A o DYE270V o DYE270Q 

Taula 2.5. Equivalència entre bobines 

 

2.1.3.2.6- Manipulació de bobines amb carreta 

 

Les bobines no es podran tombar, en la manipulació d’aquestes sempre s’evitarà de contactar les 

pales directament amb el cable a no ser que estiguin protegides amb algun tipus de Propaflex o 

similar.  

 

En la figura 2.4 es pot veure la correcte manipulació del material, on la carreta agafa les bobines 

per la fusta evitant d’aquesta manera el contacte directe amb el material. 

 

 

Fig. 2.4. Manipulació bobina fusta Top Cable 

 

Si no es procedís d’aquesta manera, es podria córrer el risc de fer malbé el producte i llavors no 

es podria entregar al seu destí.  

 

Per a un bon moviment de les càrregues, el centre de gravetat del conjunt ha de quedar el més 

baix possible, per això el material s’ha de traslladar amb les forquetes baixes, a uns 15-20 cm 

del terra, limitant la mida i altura d’aquestes per a tenir una bona visibilitat. L’altura màxima de 
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la càrrega no haurà de superar l’altura del porta- forquetes sinó seria perillós, si fos necessària 

llavors s’hauria de verificar que aquestes mantenen unitat o estan unides d’alguna manera a la 

resta de càrrega. El transport es farà sempre fent servir les dues forquetes, i mai, dipositant el 

pes només en una d’elles.  

 

A continuació unes recomanacions: 

 

- No es pot circular o deixar la carreta aparcada si aquesta té les forquetes aixecades 

perquè seria perillós. 

- S’ha de mirar sempre en el sentit de la marxa. 

- Les càrregues han de ser transportades ben subjectes. 

- En el cas de que la mida de la càrrega impedeixi de veure bé, el transport es farà marxa 

enrere. 

- En les pendents, s’anirà marxa endavant per a pujar i marxa enrere per a baixar, amb el 

masteler totalment inclinat cap enrere i circulant en línea recta.  

- En el cas de poca visibilitat per culpa de les condicions meteorològiques o ambientals, 

s’hauran de fer servir les llums que estiguin disponibles. 

- En els creuaments amb una visibilitat deficient, es tocarà la botzina per avisar al 

personal que estigui a prop i així evitant col·lisions, mirant sempre en el sentit de la 

marxa. 

- Els moviments marxa enrere es faran amb especial atenció en zones estretes amb 

elements fixes, evitant d’anar molt ràpid i de fer moviments bruscs. 

- En el cas de que circulin dues carretes, l’una darrere de l’altre, es deixarà una distància 

mínima entre elles equivalent a la suma de tres carretes, incloent la càrrega. 

- Respectar les normes i senyalitzacions, no superant la velocitat de 10 km/h establerta 

per als centres de treball. 

- Tot el cos de l’operari haurà d’estar en tot moment a l’interior del vehicle, no circulant 

mai amb les cames o braços fora d’aquest. 

- En el cas de que durant el transport es produeixi una emergència i es perdi el control de 

la carreta: 

 

o No saltar cap a fora. 

o Agafar-se al volant. 

o Recolzar bé els peus contra el terra. 

o Inclinar-se en sentit contrari cap a on es produirà l’impacta. 
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2.1.3.2.7- Protecció de les bobines 

 

Per assegurar que durant el transport i manipulació del material, el cable no patirà desperfectes 

pels impactes amb altres bobines o amb els carretons elevadors, es posarà una protecció del 

tipus Propaflex, Nolcoflex o similar, admès i homologat per les més importants empreses 

elèctriques del país; aquesta protecció es subjectarà per mitjà de dos flexos al voltant. Les 

puntes dels cables venen protegides amb uns caputxons termoretràctils per a cables de Mitja 

Tensió o aeroretràctils pels de Baixa Tensió, s’ha de vigilar que no es faci malbé o es perdi ja 

que això provocaria l’entrada d’humitat a dins del conductor.  

 

 

Fig. 2.5. Protecció cable  

 

Com alternativa a la protecció del cable per mitjà del Propaflex, també es pot de ficar fustes al 

voltant de la bobina amb claus perquè així no es faci malbé ni el cable, ni la fusta de la bobina 

en cas que hagi de rodolar. Podem veure’n un exemple a la següent imatge:  
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Fig. 2.6. Protecció bobina amb fustes 

 

 

2.1.3.2.8- Reparació de les bobines 

 

Es pot donar el cas que quan arriba una bobina a la instal·lació arribi amb alguna mena de 

desperfecte sigui pel seu transport o a l’hora de carregar-la o descarregar-la, així que una altre 

feina és la de proporcionar un bon manteniment i si es el cas, una reparació adequada per a que 

pugui continuar el seu camí i arribar al seu destí. Un exemple de possible requeriment de 

reparació es veu a la figura 2.7.  

 

 

Fig. 2.7. Bobina per a reparar 
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En el casos més freqüents com el de la figura, la feina de l’operari consistirà en reparar aquelles 

fustes que han patit un desperfecte. Això es farà fent servir una nova fusta o amb la caiguda i 

amb ajuda de la radial i després amb la pistola de claus per a ficar-la bé sobre la bobina. 

 

Un altre part del manteniment és el de l’aspecte de les bobines, és a dir, que després de força 

temps d’estar a l’aire lliure es pot donar el cas que la pintura s’hagi fet malbé així que també es 

tindrà que tenir cura de que no sigui així. 

 

2.1.3.2.9- Càrrega i descàrrega de bobines del camió 

 

Primer de tot hem de recordar que el transport de la bobina per dintre de la instal·lació 

mitjançant la carreta elevadora es farà sempre com s’ha esmentat en el punt 2.1.3.2.6- 

Manipulació de bobines amb carreta per d’aquesta manera no fer malbé en cap moment el 

material. 

 

Degut a les dimensions i el pes de les bobines, la càrrega ha d’estar ben assegurada durant el seu 

transport, sinó podria provocar que les bobines es moguessin i es fessin malbé entre elles. Per a 

fixar-les al terra el que farem es col·locar uns tascons com els de la imatge 2.8, que impediran a 

la bobina el moviment, aquests aniran posats amb uns claus. Per a pujar la bobina al camió 

farem servir la porta elevadora del camió, en el cas que en tingui, i sinó s’obriran els laterals de 

la caixa per d’aquesta manera poder accedir amb la carreta elevadora. 

 

Per a descarregar el camió es farà amb carreta elevadora o per mitjà de la porta elevadora del 

camió en cas que en tingui, i la manipulació es farà com s’ha explicat anteriorment. Queda 

totalment prohibit de deixar caure la bobina al terra, o de ficar alguna mena d’element per 

absorbir el cop.  

 

Fig. 2.8. Com no descarregar les bobines 
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2.1.3.3- Descripció de la instal·lació 

 

L’empresa presentaria la següent distribució: 

 

 

Fig. 2.9. Distribució de la industria  

 

- Zona de càrrega i descàrrega: amb 2250 m
2
 és la part habilitada per a que els camions es 

puguin aturar perquè els operaris de l’empresa puguin descarregar el material o en cas 

contrari, carregar-lo; en aquesta zona hi hauran unes normes de vestimenta i conducta 

per a garantir el correcte funcionament de l’activitat: 

 

o Ús obligatori d’armilla reflectant pels treballadors i clients 

o Ús obligatori d’ulleres protectores 

o Ús obligatori de guants de protecció 

o Ús obligatori de casc 

o Ús obligatori de calçat de protecció 

 

Com es disposa de força espai per a fer aquesta activitat, això permetrà de poder 

carregar o descarregar més d’un camió alhora i també, de tenir la carrega preparada en 

una zona perquè així l’operari no s’hagi d’estar desplaçant a buscar el material 

estalviant força temps de moviment.  
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- Zona de prestatgeries: aquí aniran emmagatzemades les bobines de mida més petita, 

aquesta zona ha de ser amplia per a que els toros de càrrega puguin maniobrar 

correctament sense fer malbé el material i a més han d’estar ben indicades per a que 

trobar el lloc d’ubicació sigui ràpid. Les normes aplicades seran les mateixes que en la 

secció anterior. Les bobines que aniran emmagatzemades en aquesta zona són:  

 

o DYE070R 

o DYE090S 

o DYE110T 

o DYE1003  

o DYE1204  

o DYE135F 

o DYE1405 

 

Les prestatgeries estaran dividides en cinc grups (W, X, Y, Z, Z1 i Z2), i cada un 

d’aquests grups tindrà dins tretze prestatgeries anant per exemple de la W1 a la W13, i 

en cada prestatgeria com podem encabir 9 bobines doncs aniran numerades de l’1 al 9; 

per exemple podríem trobar la denominació W5-7, que vol dir que és la bobina ubicada 

al grup W, a la prestatgeria 5 i en la posició 7 d’aquesta. El total de bobines ubicades és 

de 702, en 78 prestatgeries. 

 

- Grups amb bobines sense prestatgeria: en aquesta part situarem aquelles bobines que 

tenen una mida i pes massa gran per a poder ser ficades a les prestatgeries; aquesta 

també ha de presentar una distribució amplia (6 metres entre cada carrer) per a la bona 

circulació dels operaris a l’hora de buscar el material, i estar ben indicades i numerades. 

El número total de bobines que es podrà dipositar en aquesta zona com a màxim serà de 

1588 unitats. La normativa és la mateixa que la de la zona de càrrega. La classificació 

serà la següent: 

 

o Grup A: bobines tipus DYE2008, del número 1 fins al 84. 

o Grup B: bobines tipus DYE2008, del número 85 fins al 168. 

o Grup C: bobines tipus DYE2008, del número 169 fins al 252. 

o Grup D: bobines tipus DYE2008, del número 253 fins al 336. 

o Grup E: bobines tipus DYE210D, del número 1 fins al 80. 

o Grup F: bobines tipus DYE210D, del número 81 fins al 160. 

o Grup G: bobines tipus DYE210D, del número 161 fins al 240. 
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o Grup H: bobines tipus DYE210D, del número 241 fins al 320. 

o Grup I: bobines tipus DYE1807, del número 1 fins al 92. 

o Grup J: bobines tipus DYE1807, del número 93 fins al 184. 

o Grup K: bobines tipus DYE1606, del número 1 fins al 102. 

o Grup L: bobines tipus DYE1606, del número 103 fins al 204. 

o Grup M: bobines tipus DYE250A, del número 1 fins al 68. 

o Grup N: bobines tipus DYE250A, del número 69 fins al 136. 

o Grup O: bobines tipus DYE2209, del número 1 fins al 52. 

o Grup P: bobines tipus DYE2209, del número 53 fins al 104. 

o Grup Q: bobines tipus DYE270V, del número 1 fins al 44. 

o Grup R: bobines tipus DYE270V, del número 45 fins al 88. 

o Grup S: bobines tipus DYE270Q, del número 1 fins al 44. 

o Grup T: bobines tipus DYE270Q, del número 45 fins al 88. 

o Grup U: bobines tipus DYE180H, del número 1 fins al 64. 

o Grup V: bobines tipus DYE180H, del número 65 fins al 128. 

 

- Zona oficina: en aquesta zona s’ubicarà la part administrativa de l’empresa, incloent 

una recepció per als transportistes que arriben amb les seves mercaderies; una altre 

recepció per als clients que vulguin tractar amb la direcció; una sala de juntes per a les 

reunions; i un altre despatx per a la direcció de l’empresa. 

 

- Zona d’espera: s’habilitarà una zona dins del recinte per a que els camions que estiguin 

esperant per a ser carregats o descarregats puguin estar parats sense molestar als 

operaris de l’empresa. Hi haurà cinc places per a camions i tres places més petites per a 

cotxes de mida normal. 

 

- Zona de pas: vorera per a que les persones que entrin per la porta gran o la porta petita 

puguin desplaçar-se fins a l’oficina sense cap perill per a la seva seguretat. 

 

- Zona serveis i vestidors: zona habilitada per a la higiene personal dels treballadors amb 

diferent zona per a homes i dones; s’inclouen quatre lavabos, tres dutxes, una pica, 

taquilles i bancs. 

 

- Garatge i taller: aquesta zona estarà preparada per a poder guardar les carretes de 

càrrega quan no siguin necessàries, o quan l’empresa estigui tancada. També s’inclourà 

un petit taller per a fer les reparacions necessàries a les bobines, i la seva protecció. 
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- Pàrquing pels treballadors: s’habilitarà una part del terreny per a que els treballadors i 

clients que vagin a l’empresa puguin deixar els seus vehicles. Tindrà una capacitat per a 

tretze cotxes amb una mida per a turisme mitjà, establerta pel butlletí oficial de la 

província de Barcelona sobre aparcaments a més d’una plaça per a minusvàlid ja que 

entra dins el grup d’aparcament d’una a setanta places i per tant, es obligatori que n’hi 

hagi una, la mida d’aquesta està regulada pel Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya. A més, s’incorporaran també nou places més per a motocicletes, amb 

mesures també establertes pel mateix organisme anterior. 

 

- Zona de Plaques fotovoltaiques: al terrat de la zona d’oficines i del garatge i taller es 

situaran uns mòduls fotovoltaics per a aprofitar l’energia solar i generar d’aquesta 

manera energia elèctrica i injectar-la a la xarxa de subministrament. Constarà d’un total 

de 40 mòduls solars situats en dues línies.  

 

- Zona per emmagatzemar el combustible: situarem un petit bidó de no més de 30 L per a 

poder recarregar els dipòsits de les carretes de càrrega nosaltres mateixos.  

 

- Garita per al vigilant: a l’entrada de la porta principal dels camions es crearà una 

estància per a que un vigilant tingui un control dels vehicles que entrin, a més de tenir 

un sistema de vigilància de càmeres per controlar que tot funciona correctament.  

 

Les superfícies útils ocupades pels diferents usos de l’establiment es detallen a continuació: 

 

Terreny: 

 

Dependència Superfície (m
2
) 

Zona de càrrega i descàrrega 2250 

Prestatgeries 3000 

Edifici principal 240 

Pàrquing 480 

Carrers 16875 

Caseta Vigilància 40,56 

Zona d’espera 289,2 

Total 23174,76 

Taula 2.6. Mida dependències 
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Edifici principal: 

 

Dependència Superfície (m
2
) 

Recepció 39,65 

Sala de reunió 19,77 

Oficina 19,67 

W.C. i vestidors masculí 39 

W.C. i vestidors femení 39 

Garatge i taller 80 

Plaques fotovoltaiques 240 

Total útil 567,2 

Taula 2.7. Mida edifici principal 

 

2.1.3.3.1- Prestatgeries industrials 

 

Per a poder emmagatzemar la resta de bobines que no es situaran als carrers es tractarà de 

dissenyar una prestatgeria que sigui capaç d’encabir tots aquests tipus de bobines sense cap 

problema, és a dir, que suporti el pes de totes. A més d’això, hem de tenir en compte que aniran 

situades a l’aire lliure, i això implica que patiran tota mena d’inclemències meteorològiques: 

vent, pluges, possibles pedregades i altes i baixes temperatures; també s’ha de tenir en compte 

que en la ubicació d’aquest tipus de material és fàcil que amb les pales de les carretes 

elevadores es pugui fer malbé l’estructura, així doncs, aquesta estructura ha de ser capaç de 

suportar tots aquestes desperfectes i inconvenients.  

 

Les instal·lacions d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques permeten de guardar el 

producte a una altura. Aquest tipus d’emmagatzematge pot exposar al personal a diferents riscos 

que han de ser controlats. 

 

Definició, tipus i característiques 

 

Existeixen dos tipus diferents de sistemes d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques: 

emmagatzematge mòbil i emmagatzematge estàtic. 

 

En el mòbil les càrregues unitàries romanen immòbils sobre el dispositiu d’emmagatzematge, el 

conjunt d’ambdós experimenta moviment durant tot el procés d’explotació –emmagatzematge. 

 



 

35 
 

En l’estàtic el dispositiu i les càrregues romanen immòbils durant tot el procés. Dins d’aquest 

tipus existeixen dos tipus bàsics de prestatgeries metàl·liques: 

 

- Prestatgeries metàl·liques de safata: en aquest sistema les càrregues 

emmagatzemades generalment en paquets, es situen sobre safates metàl·liques. 

- Prestatgeries metàl·liques de travessers: aquest sistema d’emmagatzematge en 

prestatgeries convencionals per a càrrega paletitzada, consisteix en situar els 

diferents tipus i formes de palets en nivells de càrrega alveolars regulables en altura, 

fent servir per això equips de manutenció manual o mecànica.  

 

Els elements més característics de les prestatgeries metàl·liques per a emmagatzemar palets es 

mostren en la figura 2.10. Per a més informació consultar la norma UNE 58011. 

 

 

Fig. 2.10. Parts prestatgeria 

 

1. Bastidor  

 1.1 Puntal 

 1.2 Diagonal 

 1.3 Horitzontal 

 1.4 Placa Base 

2. Travesser 



 

36 
 

3. Distanciador 

4. Barreta  

5. Protecció de puntal 

6. Protecció lateral 

7. Panell metàl·lic 

8. Panell aglomerat 

 

2.1.4- Emissions a l’atmosfera 

 

2.1.4.1- Gasos 

 

En l’activitat a la que es dedica aquesta instal·lació les emissions més importants de gasos que 

es presenten cap a l’atmosfera són l’expulsió de CO2 que presenten els vehicles de combustió 

interna propietat de l’empresa com són les carretes elevadores; però com les seves emissions 

són baixes i el nombre de vehicles és petita no suposa una situació crítica de moment, una 

alternativa seria de fer sevir carretes que fossin elèctriques però això de moment queda descartat 

ja que la capacitat de càrrega que tenen aquests vehicles és força menor a la que necessitaríem 

per a portar a terme l’activitat.  

 

Com a solució per a disminuir aquest impacte ambiental es pretén de ficar un grup d’arbres a la 

instal·lació que ajudaran a reduir aquests nivells contaminants que s’expulsen a l’atmosfera. De 

mateixa manera, alhora de buscar els vehicles que es faran servir es vigilarà de buscar que 

aquests respectin la normativa i de buscar una empresa conscient amb aquest tema.  

 

A més d’aquestes emissions dels vehicles propietat de l’empresa tenim que tenir en compte 

també que els camions que vinguin a la instal·lació augmentaran aquests nivells. 

 

2.1.4.2- Emissions de sorolls i vibracions 

 

L’efecte de sorolls i vibracions en l’activitat tindran el seu punt més àlgid pel que fa a les 

carretes elevadores ja que a la resta de processos que es duen a terme no tindran uns nivells 

gaire alts. 

 

Les carretes elevadores triades no superen els 80 dB de soroll, un nivell adequat comparat amb 

els 120 dB que marca el llindar del dolor, i pel que fa a les vibracions, cada cop els models més 

moderns de carretes treuen noves tecnologies per a la reducció d’aquestes.  
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Els nivells sonors de l’activitat estaran dins dels límits establerts segons la Llei 16/2002 de 

protecció contra la contaminació acústica i l’Ordenança municipal reguladora de la 

contaminació per soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, publicada l’1 de febrer de 2011.  

 

Hem de tenir en compte que la instal·lació no funcionarà entre les 22 hores i les 6 hores del 

matí, i que no hi ha habitatges adossats a l’establiment, es troba situada en una zona industrial 

com estableix l’Ordenança municipal.  

 

Llavors en la instal·lació tenim que els nivells acústics a l’exterior vindran donats per les 

carretes elevadores més el moviment dels camions, mai superant entre tots els 80 dB i a dins de 

les oficines considerem uns nivells baixos ja que no hi ha cap màquina que produeixi nivells 

alts. El que si es tindrà en compte és que el soroll de l’exterior no afecti a l’activitat d la oficina 

així que s’aplicarà un aïllament acústic per a reduir acústicament les oficines. 

 

2.1.4.3- Emissions d’aigües residuals 

 

2.1.4.3.1- Procés aigües residuals 

  

L’activitat de la instal·lació no generarà aigües residuals derivades d’aquesta així que no hi 

haurà cap mena de vessament industrial al clavegueram públic. Tot i així, es disposarà d’un 

pericó de registre per a la presa de mostres de comprovació de les aigües abocades i comprovar 

que no n’hi hagi cap mena de pèrdua. 

 

2.1.4.3.2- Característiques dels efluents  

 

Tant pel que fa a les aigües pluvials provinents de les precipitacions com de les sanitàries 

derivades de la indústria, el medi receptor d’aquestes serà la xarxa pública (de manera 

independent cada una d’elles). Segons les ordenances de l’ajuntament, queda prohibit d’abocar a 

la xarxa els següents elements: 

 

- Substàncies sòlides en quantitats que per obstrucció puguin impedir el funcionament 

correcte de la claveguera. 

- Líquids inflamables. 

- Substàncies sòlides perilloses. 

- Matèries que puguin produir barreges inflamables o explosives amb l’aire. 

- Matèries grasses, olis vegetals o minerals no biodegradables. 

- Productes corrosius.  
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Les aigües residuals podran tenir com a màxim les següents concentracions instantànies 

d’elements: 

 

Temperatura    40ºC 

PH     6-10 u 

Sòlids en suspensió (MES)  750 mg/l 

DBO 5     750 mgO2/l 

DQO     1.500 mgO2/l 

Sals solubles    7.500 mgO2/l 

Matèries inhibidores   50 Etox/m
3
 

Clorurs (Cl)    2.000 mg/l 

Sulfurs lliures (S2)   1 mg/l 

Amoníac (NH3)   50 mg/l 

Fòsfor total (P)   50 mg/l 

Matèries extractables   150 mg/l 

Fenols total (C6H5OH)  2 mg/l 

Crom total (Cr)   5 mg/l 

Ferro (Fe)    20 mg/l 

Manganès (Mn)   5 mg/l 

 

2.1.4.4- Generació de residus 

 

La generació de residus de l’activitat d’emmagatzematge es limita a trossos de fusta que es 

desprenen de les bobines, del seu manteniment i reparació, excedent del plàstic utilitzat per a la 

protecció d’aquestes i residus varis sense cap risc ambiental per al sòl i l’atmosfera.  

 

A l’activitat que es fa a l’interior, a l’oficina, els residus més comuns són material d’oficina que 

tampoc generarà cap mena de contaminació. 

 

Encara que els residus no presentin un perill, l’empresa dedicarà un espai per a ubicar recipients 

especials per al reciclatge de tots els residus, separant cada un dels components per després 

poder portar-los al lloc indicat. Les restes de fusta per exemple s’enviaran a alguna empresa que 

puguin aprofitar-ne.  
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2.2- INSTAL·LACIONS 

 

2.2.1- Instal·lació elèctrica de baixa tensió 

 

2.2.1.1- Classificació de la indústria 

 

L’empresa està enfocada a l’emmagatzematge de material; segons la ITC-BT-40 correspon a 

instal·lacions generadores assistides, ja que tenim una xarxa de plaques elèctriques dedicades a 

la generació d’electricitat. 

 

La zona de vestuaris i dutxes es tractarà segons la ITC-BT-27 corresponent a zones humides; en 

canvi totes les altres instal·lacions no entraran dins d’aquesta classificació.  

 

Totes les caixes de connexió, interruptors, preses de corrent i tots els elements fets servir en la 

instal·lació, presentaran un grau de protecció per a les inclemències meteorològiques que 

puguin ocórrer. Les cobertes i parts accessibles als elements d’accionament no seran metàl·lics 

per evitar curtcircuits.  

 

2.2.1.2- Característiques del disseny 

 

L’esquema general fet servir per a determinar les mesures de protecció contra contactes 

indirectes, directes i pujades d’intensitats, correspondrà a un esquema TT amb el conductor 

neutre del transformador endollat a terra, fent que així el manteniment sigui nul i deixar la porta 

oberta a possibles ampliacions d’aquesta. 

 

Es dividirà la instal·lació en zones dividides per línies per a centralitzar d’aquesta manera  

possibles averies o errors en un sol punt de la instal·lació elèctrica general, sense que el 

problema afecti a les altres línies i interrompi la feina que s’estigui fent. 

 

Tot i aquesta divisió de les línies, s’ha de tenir en compte que com a més recorregut es faci 

d’aquestes, més s’elevarà el cost així que el recorregut serà el més curt possible des del quadre 

fins al sub- quadre, i des d’aquest fins a l’equip. 
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2.2.1.3- 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. 

 

2.2.1.4- Escomesa 

 

La línia d’escomesa des de la xarxa de distribució i caixa general de protecció de la línia del 

distribuïdor seran las que, a partir de la demanda màxima que tinguem, estableixi la companyia 

subministradora per a que la tensió en les caixes generals de protecció estiguin dintre dels límits 

que establert el Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 

d’Energia.  

 

Es faran servir conductors aïllants, de coure i els materials i condicions d’instal·lacions 

s’escolliran segons el que està establert en la ITC-BT-07 per a xarxes subterrànies de distribució 

d’energia elèctrica. 

 

El cable de l’escomesa serà de PVC tetrapolar de 35mm
2
 el qual suporta 120ºC instal·lat al llarg 

d’una rasa. Els conductors aniran instal·lats a una fondària de 0,80 metres, disposant una capa 

de sorra de 10 cm d’espessor i a sobre d’aquesta, unes plaques de plàstic per a protegir-ho, amb 

una distància del terra de 0,10 metres i 0,25 metres amb la part superior del cable. Es farà una 

senyalització a sobre d’aquestes plaques amb una cinta. A més es posaran unes arquetes per a 

facilitar la manipulació dels cables en els punts de canvi de direcció bruscos.  

 

2.2.1.5- Instal·lació d’enllaç 

 

Com aquesta instal·lació elèctrica és d’un únic propietari, només es posarà en un únic element la 

caixa general de protecció i l’equip de mesura per la línia d’alimentació nomenada caixa de 

protecció i mesura segons el ITC-BT-13 apartat 2. 

 

Segons aquest mateix apartat, la instal·lació de la caixa de protecció i mesura, es realitzarà a 

l’exterior de l’edifici principal; tenint un bon accés per a qualsevol manteniment i possible 

reparació que es requereixi. Aquesta ubicació serà decidida d’acord amb ENDESA S.A. i 

l’empresa contractada per a realitzar la instal·lació elèctrica tractada aquí. 
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2.2.1.6- Caixa general de protecció (CGP) 

 

La ubicació de la caixa general de protecció estarà indicada en el plànol de planta corresponent 

que podem trobar a l’apartat de plànols. Des d’aquí arrancarà la canalització elèctrica que 

alimenta el subquadre destinar a protegir la instal·lació i la resta de subquadres.  

 

S’instal·larà preferentment sobre la façana exterior, en un buit en la paret tancat amb una porta 

metàl·lica, amb un grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida a l’exterior 

segons les característiques del lloc on sigui instal·lada, protegida contra la corrosió, disposant 

d’una maneta normalitzada per l’empresa subministradora. 

 

Es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar els conductes per a l’entrada de les 

escomeses subterrànies de la xarxa general, tal i com diu la ITC-BT-21. 

 

2.2.1.7- Derivació individual 

 

Part encarregada de subministrar energia elèctrica a l’activitat industrial a partir de la caixa 

general de protecció situada exteriorment. Estarà constituïda per conductors de coure segons 

ITC-BT-07, sense empalmes amb una secció uniforme unipolar. El codi de colors es basarà en 

l’indicat en el ITC-BT-19. 

 

La tensió de servei serà de 450/750 V com a mínim; l’aïllament dels cables serà de tensió 

assignada 0,6/1 kV, amb aïllament de RZ1-K(AS) no propagador d’incendis, emissions de fums 

i opacitat reduïda, amb una temperatura màxima de 90ºC. La caiguda de tensió màxima 

admissible serà del 1,5%, segons la ITC-BT-15. 

 

2.2.1.8- Quadre general de comandament i protecció 

 

Té com a objecte protegir la instal·lació elèctrica contra possibles sobrecàrregues d’intensitat, 

sobretensions, curtcircuits, contactes directes i indirectes. Les mesures de seguretat seran 

proporcionals a les característiques i potència dels aparells receptors, segons les instruccions de 

la ITC-BT-17. 

 

El quadre general i els sub-quadres contaran amb proteccions magneto-tèrmiques calibrades per 

a la intensitat que han de patir i els conductors que han de protegir, garantint d’aquesta manera 

la protecció de la instal·lació. 
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Les caixes de protecció i mesura compliran amb tots aquells aspectes per a protegir que són 

indicats en la Norma UNE-EN 60.439-1, tenint un grau d’inflamabilitat indicat per la norma 

UNE-EN 60.439-3, amb un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK09 segons UNE-EN 

50.102, estant aquests precintats. 

 

La instal·lació principal estarà formada pels següents dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció: 

 

- Un interruptor general automàtic de tall unipolar, permetent l’accionament manual i 

amb els elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits necessaris. 

Independents de l’interruptor de control de potència. 

 

- Un interruptor diferencial general per a la protecció contra contactes indirectes de tots 

els circuits, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits segons 

ITC-BT-24. 

 

- Un dispositiu de tall omnipolar, per a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 

cada un dels circuits anteriors segons ITC-BT-22. 

 

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

 

- Quadre general de protecció, que distribuirà a tos els subquadres. Tindrà instal·lat el 

IGA i tants dispositius de capçalera de línia com a subquadres es tinguin. El quadre 

complirà la norma UNE-EN-60.439-1. 

 

2.2.1.9- Quadres secundaris  

 

Els quadres secundaris es fiquen per a optimitzar d’aquesta manera la instal·lació, disminuint 

amb això el cost del cable ja que està més pròxim als receptors; els subquadres elèctrics presents 

són els següents: 

 

Les línies derivades del CPM o dels subquadres conten amb la seva pròpia protecció magneto-

tèrmica així com d’una protecció diferencial, perquè en el cas de que tingués succés qualsevol 

mena d’incidència en una de les línies, les altres podrien seguir treballant sense veure’s 

afectades. 
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2.2.1.10- Conductors elèctrics 

 

Els conductors i cables emprats en la instal·lació seran de coure o alumini i seran sempre aïllats, 

excepte quan vagin muntats sobre aïlladors, tal com s’indica en la ITC-BT-20. 

 

La identificació dels conductors, a partir de la ITC-BT-19, és la següent: 

 

- Blau: és el cable neutre 

- Marró i negre: fase (la tercera seria de color gris, en cas de que fos necessari) 

- Verd i groc: protecció 

 

Els conductors aïllats sota tubs protectors seran conductors de tensió no inferior a 450/750V i 

els tubs compliran la norma ITC-BT-21. Els cables tindran les característiques equivalents a la 

norma UNE 21.027-9, sent de PVC de tensió 0,6/1kV i les derivacions tindran un aïllament 

XPLE. 

 

2.2.1.11- Canalitzacions 

 

La selecció del tipus de canalització es farà a partir de les influències externes que es puguin 

tenir, i escollint el més adequat entre els descrits per a conductors i cables en la norma UNE 

20.460-5-52. 

 

Per a determinar el diàmetre i les característiques de les canalitzacions que protegiran els 

conductors, es farà servir la ITC-BT-21. La seva instal·lació i posada en obra haurà de complir 

allò que s’indica a la norma UNE 20.460-5-523 i en les ITC-BT-19 i ITC-BT-20. 

 

Els tubs de les canalitzacions fixes en superfícies, hauran de complir els següents diàmetres 

exteriors mínims en funció del número i la secció dels conductors o cables, tal i com diu la ITC-

BT-21. 
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Taula 2.8. Diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nom i la secció dels conductors o cables a 

conduir 

 

Si tenim tubs en canalitzacions enterrades, els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció 

del número de conductors i de la seva secció segons la ITC-BT-21 són: 

 

 

Taula 2.9. Diàmetres exteriors mínims per a canalitzacions enterrades 

 

2.2.1.12- Preses de corrent 

 

Totes les preses de corrent, és a dir endolls, són monofàsiques amb una tensió de 230 V i una 

intensitat màxima admissible de 16 A. Estan situades a 25 cm del terra i protegides contra 

qualsevol contacte indirecte que pugui ocórrer.  
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2.2.1.13- Il·luminació 

 

2.2.1.13.1- Tipus d’enllumenat 

 

Per a la seva fabricació cal complir la normativa indicada al ITC-BT-44 del REBT. Aquestes 

il·luminaries compliran, per la seva fabricació, la normativa que indica la ITC-BT-43 del REBT. 

 

Les lluminàries triades per a la instal·lació són les següents: 

 

- A la oficina, caseta de vigilància i sala de reunions s’instal·laran fluorescents Philips 

TBS324 de 2x54 W a una alçada de 2,8 metres. 

- A la recepció i en els serveis d’homes i dones s’instal·laran Philips TBS430 de 1x36 W 

a una alçada de 2,8 metres. 

- Per l’enllumenat d’emergència s’instal·larà Philps EM996CI-IP65 HO 1.2WLED TA. 

Aquestes tindran una autonomia de 60 minuts des de que s’hagi produït un tall en el 

subministrament elèctric. 

- Al taller s’instal·laran Philips Trilogy 145 a una alçada de 2,8 metres. 

- A l’exterior disposarem quatre torres per a un enllumenat de vigilància amb Philips 

Hermes SPK300 1xSON400W a una alçada de 20 metres. 

- Als carrers de les bobines i de les prestatgeries ficarem Philips TMX204 1xTL-

DR36W/840 per a un control correcte de nit d’aquestes zones. 

 

Per a l’elecció de les llums de cada tipus d’habitació s’ha tingut en compte els nivells 

luminotècnics necessaris per a cada tipus de treball, i que no fossin massa cars, és a dir, que 

sortissin econòmics.  

 

2.2.1.13.2- Límits d’eficiència energètica de la instal·lació 

 

El codi tècnic d’edificació, en la seva secció HE 3 sobre eficiència energètica en les 

instal·lacions exposa que s’ha de calcular el valor de la eficiència energètica de cada zona del 

recinte comprovant que aquest no superi els valors límits relaxats en la taula 2.1 del document 

esmentat. 

 

Per cada 100 lux, es determinarà l’eficiència energètica a traves de la següent fórmula: 
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On:  

 

P= potència total instal·lada (W) 

S= superfície il·luminada (m
2
) 

Em= il·luminació medi horitzontal 

 

En el nostre cas, el programa DIALux ja ens fa aquest càlcul aproximat, a continuació la taula 

resum d’aquestes dades: 

 

VALORS LÍMITS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

ZONA m
2
 POTÈNCIA VEEI (W/m

2
) VEEI 

(W/m
2
/100 lx) 

VEEI límit 

OFICINA 19,67 472 23,99 4,08 6 

RECEPCIÓ 39,65 516 13,01 5,39 6 

SALA DE 

REUNIONS 

19,77 472 23,87 4,08 6 

SERVEIS 

DONES 

39,7 258 6,5 4,99 10 

SERVEIS 

HOMES 

39,7 258 6,5 4,99 10 

GARATGE I 

TALLER 

80 6300 78,75 15,12 20 

Taula 2.10. valors límits VEEI 

 

2.2.1.13.3- Nivells lluminosos 

 

Per a l’estudi luminotècnic es farà servir la Guia Tècnica de Il·luminació Eficient aplicant la 

norma UNE-EN 12464-1 que defineix la il·luminació dels llocs de treball indicant els 

paràmetres recomanats per als diferents tipus d’àrees, tasques i activitats de la instal·lació.  

 

Per a definir la quantitat de llums a instal·lar ens basem en complir les exigències mínimes de la 

taula següent, trobada a la Guia Tècnica de Il·luminació Eficient: 
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Taula 2.11. Nivells taller 

 

 

Taula 2.12. Nivells luminotècnics 

 

2.2.1.13.4- Il·luminació d’emergència 

 

Es faran servir per a senyalitzar els accessos i facilitar una possible evacuació o la visió en cas 

que hi hagi un tall de corrent general. Es col·locaran en la part superior interior de cada porta 

d’accés a les oficines, lavabos i taller, a una altura de 230 cm del terra.  
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2.2.1.14- Elements de maniobra i protecció 

 

Al quadre general i els secundaris trobarem els aparells de maniobra i protecció, ajustats segons 

la secció dels cables, el nombre de pols  i a les corrents nominals que circulen per aquests. Els 

aparells utilitzats per a aquesta funció seran: dispositius diferencials, interruptors automàtics i 

interruptors de control de potència.  

 

2.2.1.14.1- Interruptor magnetotèrmic 

 

L’interruptor magnetotèrmic es aquell que té com a funció protegir la instal·lació contra un 

possible curtcircuit. S’instal·laran al principi de cada línea magnetotèrmics de tall omnipolar per 

sota del límit de la intensitat admissible del conductor. 

 

2.2.1.14.2- Interruptor diferencial 

 

Es fan servir per a protegir a les persones i les instal·lacions contra possibles fugues de corrent a 

presa de terra. Es dimensionen de tal manera que per ells hi circula la intensitat nominal 

establerta en la instal·lació. 

 

Els interruptors diferencials tenen establerta la següent sensibilitat: 

 

- 30 mA, per a persones. 

- 300 mA, per als equipaments. 

 

2.2.1.14.3- Protecció contra contacte directe 

 

Es defineix com a contacte directe com aquell en el que el cos humà o animal domèstic, toca de 

manera directe un conductor actiu. Per evitar aquests contactes, es col·locaran les següents 

proteccions: 

 

- Recobriment amb un aïllament d’aquelles parets actives, limitant la tensió de contacte a 

1 mA. 

- Protecció per barreres físiques 

- Protecció per senyalització de perill 
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2.2.1.14.4- Protecció contra contacte indirecte  

 

El conta indirecte es produeix en el moment que una errada en algun aparell o part de la 

instal·lació es produeix, i això fa que la corrent es desviï a través del metall present en les 

diferents peces i d’aquí vagi a parar a terra. 

 

Per evitar aquest fet, les masses dels receptors elèctrics es connecten a terra per evitar contactes 

superiors a 24 V en les zones humides (vestuaris i banys), i de 50 V en les altres zones del local.   

 

Per a protegir contra aquest tipus de contactes, es col·locaran: 

 

- Proteccions per tall automàtic de la alimentació, amb els valors esmentats anteriorment 

en el punt on es parlava dels interruptors diferencials. 

- Protecció per us d’equips de la classe II o per un aïllament que sigui equivalent. 

- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades a la xarxa de 

terra. 

 

2.2.1.14.5- Protecció contra sobrecarrega 

 

Contra les sobrecàrregues que puguin ocórrer a la instal·lació es faran servir els interruptors 

generals automàtics (I.G.A.); també fusibles generals de protecció que aniran dins del quadre 

general de protecció (C.G.P.) 

  

2.2.1.14.6- Presa de terra 

 

Les preses de terra seran piques de coure amb una diàmetre mínim de catorze mm, i una 

longitud mínima de dos metres. El seu número i profunditat seran suficients per a que no pugui 

donar lloc que, entre qualsevol massa i terra, es produeixi una tensió que sigui superior a 50 V.  

 

 

Fig. 2.11. Presa de terra 
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2.2.1.15- Potència de la instal·lació 

 

2.2.1.15.1- Potència instal·lada 

 

La potència total instal·lada és de 88709 W. 

 

2.2.1.15.2- Potència a contractar 

 

La potència total a contractar és de 71079 W. 

 

2.2.2- Instal·lació solar fotovoltaica 

 

Una instal·lació solar fotovoltaica es aquella que transforma la radiació solar en electricitat per a 

la utilització en aparells elèctrics de les cases i en instal·lacions específiques. Una utilitat 

important és la incorporació d’aquesta energia, mitjançant la venta, a la xarxa elèctrica general. 

 

L’energia solar fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, i consisteix en la quantitat 

d’electrons que un metall es capaç de proporcionar quan rep del sol una radiació del tipus 

fotònica.  

 

La teoria de l’efecte fotoelèctric es demostra en la següent equació: 

 

E= h . f 

 

On: 

 

E= energia rebuda dels fotons 

h= constant de Planck, 6,62 x 10
-34

 J.s 

f= freqüència en Hz o en cicles/segon 

 

Una instal·lació solar fotovoltaica està composta per: 

 

- Placa o captador solar fotovoltaic 

- Regulador 

- Acumulador o bateria 

- Convertidor o inversor 

- Elements per a la connexió i posada en funcionament 
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2.2.2.1- Energies renovables actualment 

 

Les energies renovables són el futur, és una cosa clara ja que en unes dècades segurament 

començarem a patir els efectes de la dependència de recursos fòssils amb la conseqüència que 

això comporta ja que no són inesgotables i a més, algunes d’elles arriben a contaminar 

l’atmosfera. Amb aquest panorama a l’horitzó, molts països van apostar pel desenvolupament 

d’aquestes noves tecnologies, i Espanya és un d’ells; es van impulsar ajudes per a la creació de 

les centrals solars i una tarifa especial per a les energies renovables que obligava a l’empresa 

subministradora a comprar aquesta energia a un preu més alt del que tenia el mercat.  

 

Amb totes aquestes ajudes es van disparar les demandes per a crear instal·lacions d’aquesta 

mena, però es van topar amb l’actual crisis que va obligar el govern Espanyol a suspendre totes 

aquestes ajudes ja que encarien la factura dels consumidors. Així que el clima que es viu 

actualment pel que fa a les energies renovables es el de cap mena d’ajuda. 

 

El que es pretén fer en aquest projecte doncs és de crear una instal·lació solar fotovoltaica petita 

i connectar-la a la xarxa per injectar energia elèctrica directament a la xarxa de subministrament 

elèctric, per a la seva distribució i comercialització.  

 

2.2.2.2- Descripció de la instal·lació fotovoltaica 

 

Les plaques fotovoltaiques estaran orientades cap al sud per reduir a zero les pèrdues que 

s’ocasionen per la mala orientació dels generadors.  

 

L’estructura que aguantarà els panells serà del tipus ancorada al terra, que és la forma més comú 

d’instal·lació en grans conjunts solars, per exemple els horts solars; aquesta forma d’instal·lació 

fa disminuir la força dels vents, ja que a menys altura, la velocitat del vent es menor que en les 

capes altes. Cal destacar la facilitat d’instal·lació i manteniment que tenen també.  

 

2.2.2.3- Descripció del generador fotovoltaic 

 

2.2.2.3.1- Mòduls solars 

 

Una de les parts més importants d’una instal·lació solar fotovoltaica són els panells (també 

anomenats captador solar o mòdul fotovoltaic). La seva funció és captar l’energia radiant solar i 

transformar-la en energia elèctrica. 
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Aquests panells estan formats per un número variable de cèl·lules solars, entre 31 i 36, que 

estan connectades elèctricament en sèrie, i d’aquest número depèn el voltatge de sortida; serà el 

fabricant qui decidirà el número mínim per a garantir la càrrega efectiva del banc de bateries. 

 

Normalment la superfície del panell està entre 0,5 i 1,3 m
2
, on les cèl·lules estan situades en dos 

estrats, un superior de vidre de silici i un altre inferior de material de plàstic. Aquests dos 

materials, es col·loquen en un forn d’alta temperatura resultant un bloc únic laminat, on 

s’afegeixen marcs que normalment són d’alumini.  

 

Els tipus de cèl·lules són: 

 

1. Policristal·lí 

2. Monocristal·lí 

3. Monocristal·lí d’alta eficiència 

4. Silici amorfa 

5. Silici amorfa semitransparent 

 

La cèl·lula solar fotovoltaica està formada per la unió de dos materials semiconductors de silici 

dopat (impureses en el silici), un tipus N i un altre tipus P fent la unió P- N o unió diode. Quan 

la llum solar incideix apareix un camp elèctric des de la zona N, on estan els electrons lliures, 

cap a la zona P, on existeixen intersticis, encara que dins del semiconductor les càrregues estan 

compensades, apareixen polaritats localitzades en la interfase d’unió P- N. 

 

Els tipus de panells solars que hi ha disponible actualment al mercat són: 

 

- Panell solar monocristal·lí: té el rendiment més alt, al voltant del 20% en la fabricació 

en sèrie i un 24% en models de laboratori. 

- Panell solar policristal·lí: proporcionen un rendiment entre un 12 i un 14%; com a 

diferència amb  el cristal·lí tenen que són de forma quadrada, aprofitant millor l’espai 

entre cèl·lules i amb un preu menor. 

- Panell solar amorfa: proporcionen un rendiment inferior al 10%, i tenen com 

avantatge la seva mal·leabilitat.  

- Panell solar de sulfur de cadmi i sulfur de coure: presenten un rendiment inferior al 

5% en ús industrial, tenen com avantatge que el seu procés de fabricació és fàcil perquè 

s’utilitza poc material. 
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- Panell solar d’arseni de gal·li: són els més indicats per a la fabricació de panells, ja 

que tenen un rendiment al voltant de 27- 28%; com a inconvenient tenen l’escassetat del 

seu material que fa encarir molt a la matèria prima. 

- Panell solar de “diseleniuro” de coure en indi: tenen un rendiment en la laboratori 

pròxims al 17% i en mòduls comercials del 9%. 

- Panell solar de tel·luri de cadmi: tenen un rendiment en la laboratori pròxims al 16% i 

en mòduls comercials del 8%. 

- Panell solar híbrid: és una combinació entre panell solar fotovoltaic i panell solar 

tèrmic. 

 

Els mòduls escollits per a la nostra instal·lació és el model A-250M de la marca Atersa amb una 

potència nominal de 250 W i una eficiència del 15,35%.  
 

 
Fig. 2.12. Mòdul fotovoltaic 

 
La resta de característiques del mòdul es poden trobar a l’Annex del treball. 

 

2.2.2.3.2- Sistemes d’agrupament i connexió de mòduls 

 

Com a norma general mai es connectaran entre si mòduls de diferents característiques ni de 

diferents fabricants. Per a la connexió tenim tres possibilitats: 

 

- Connexió en paral·lel 

- Connexió en sèrie 

- Connexió mixta (sèrie- paral·lel) 
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En la connexió en paral·lel es connectaran entre si tots els pols positius i tots els negatius. En la 

connexió en sèrie, es fa del pol positiu d’un al negatiu del següent. 

 

En la connexió mixta, intervenen ambdós connexions però tenint en compte que els conjunts 

interconnectats en sèrie i en paral·lel hauran de tenir les mateixes característiques, és a dir, tenir 

el mateix número de mòduls i estar connectats d’igual forma.  

 

La tensió total en els mòduls connectats en paral·lel serà la mateixa que la d’un mòdul: 

 

VTm = Vmòdul 

 

La intensitat total en mòduls connectats en paral·lel serà la suma de la intensitat de cada mòdul: 

 

ITM = Imòdul1 + Imòdul2 + ImòdulN 

 

La tensió total en els mòduls connectats en serie serà la suma de la tensió de cada mòdul: 

 

VTS = Vmòdul1 + Vmòdul2 + VmòdulN 

 

La intensitat total en mòduls connectats en sèrie serà la mateixa de cada mòdul: 

 

ITS = Imòdul 

 

La tensió total i la intensitat total en mòduls connectats en mixta dependrà dels mòduls 

connectats en sèrie i en paral·lel, com a norma serà: 

VTS = número de panells en sèrie . V 

ITP= número de panells en paral·lel . Imòdul 
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2.2.2.3.3- Inversors 

 

Per a l'elecció de l'inversor a instal·lar per a la conversió de potència contínua a potència alterna 

del generador solar fotovoltaic i posterior injecció a la xarxa elèctrica, s'han de considerar els 

següents valors d'interès: 

 

 Tensió de màxima potencia Tensió de circuit obert Corrent de curtcircuit 

Hivern (-5ºC)                     

          

              

         

             

         

Estiu (35ºC)                                          

          

                    

Taula 2.13. Resum inversor 

Atenent a aquests valors de tensió i corrent, s'ha triat l'inversor de ATERSA Piko 10.1, la taula 

d'especificacions tècniques és: 

 

Línea d’entrada (CC) Línea de sortida (CA) 

Tensió d’entrada CC/ Número de 

seguidors de MPPT 

3/3 Número de fases d’injecció 3 

Potencia màx. D’entrada 

recomanada de CC 

11000W Tensió de xarxa 3/N/PE, AC, 

230V/400V 

Tensió màx. d’entrada (tensió de 

circuit obert) 

950V Ucamax. Límit superior de 

desconnexió de tensió  

253V (ES) 

Tensió de entrada mínima  180V Ucamin. Límit inferior de 

desconnexió de tensió 

195,5V (ES) 

Tensió d’entrada a l’arrancar 180V Corrent de sortida màx. por 

fase  

14,5 A 

Tensió nominal de entrada 680V Potencia nominal CA 10000W 

Tensió MPP màx. a potencia 

nominal de CC del inversor 

850V Potencia màx. CA 10000W 

Tensió MPP mín. a potencia 

nominal de CC del inversor 

420V Coeficient de rendiment màx. 96% 

Rang de tensió MPP inferior 

ampliat, a potencia parcial del 

inversor 

180V… 

Umpp mín 

Coeficient de rendiment 

Europeo 

95,4% 

Percentatge de pot. màx. de CC a 

transmetre en el rang de tensió 

MPP ampliat 

Aprox. 70% Freqüència nominal 50Hz 

Corrent d’entrada màx. entrada 

MPP 

12.5 A Freqüència de xarxa mín., 

fmin, límit de desconnexió  

49Hz (ES) 
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Corrent de entrada màx. en 

connexió en paral·lel 

25 A Freqüència de xarxa màx., 

fmáx, límit de desconnexió 

51HZ (ES) 

Potencia perduda per la nit <1W 

Classe de protecció  I 

Topologia Sense 

transformador 

Factor de potencia reactiva 

nominal Cos phi 

1 

Taula 2.14. Característiques inversor 

 

Com podem veure comparant la taula de les especificacions amb la de resum dels càlculs 

anteriors, les tensions obtingudes i les intensitat no superen les màximes recomanades pel 

fabricant ATERSA així que hem fet una bona elecció. 

 

2.2.2.3.4- Instal·lació elèctrica 

 

Tots els dispositius que formen la instal·lació de generació d’electricitat per mitjà del mòduls, 

reben l’alimentació per la mateixa línia per la que s’evacua ja que la normativa diu que el 

consum generat te que se pagat amb les mateixes tarifes a la que la companyia subministradora 

ens ho paga a nosaltres. 

 

La instal·lació estarà formada per: 

 

- Mòduls solars 

- Inversors 

- Proteccions de CC i CA 

- Cablejat 

- Quadre general de protecció i mesura 

 

Els mòduls solars aniran formats tots en dues línies sobre la teulada. 

 

2.2.2.3.5- Protecció contra contactes directes 

 

En la part de corrent continu, es disposarà de les següents proteccions: 

 

- Mòduls fotovoltaics amb aïllament de classe dos. 
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- La connexió dels mòduls fotovoltaics en sèrie es farà fent servir connectors de la classe 

“Tyco Solarlok” amb un grau de protecció IP 65, igual que la connexió dels mòduls 

amb l’inversor. 

- Caixes de connexió que siguin estanques per a realitzar la connexió en sèrie. 

- Caixes de protecció individual per a cada inversor amb aïllament elèctric de classe dos. 

- Cables amb doble aïllament 

 

En la instal·lació de corrent altern les proteccions seran: 

 

- Inversor amb grau de protecció contra inclemències meteorològiques ambientals IP 54. 

- La connexió elèctrica del corrent altern a la sortida de l’inversor es fa a partir de bornes 

situades a la placa del circuit a dins de l’aparell. 

- Cables tetrapolars, de coure i amb doble aïllament. 

 

2.2.2.3.6- Protecció contra contactes indirectes 

 

En corrent continu la protecció contra els contactes indirectes es basa en la connexió a terra, i a 

un dispositiu per a la desconnexió automàtica de l’inversor en el cas de que es produeixi un 

defecte de tensió. 

 

Per al corrent altern s’instal·len interruptors diferencials que detecten i desconnecten les fugues 

cap a terra, és a dir, que si es produeix una fuga a través d’una carcassa el circuit elèctric es 

desconnectarà, assegurant uns nivells de tensió de contacte no perjudicials per les persones (de 

24 V). 

 

Interruptor diferencial general: la part alterna de la instal·lació elèctrica fotovoltaica es 

protegeix mitjançant un diferencial associable a un magnetotèrmic; constant d’un adaptador 

diferencial més un transformador toroïdal amb retard, ja que per intensitats molt elevades són 

necessaris aquests dispositius.   

 

2.2.2.3.7- Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 

 

Per a protegir la instal·lació de possibles sobrecarregues o curtcircuits que es puguin produir per 

a corrent continu, es farà servir un interruptor seccionador de corrent continu per aplicacions 

fotovoltaiques, ja que si es té un voltatge elevat es tindrà un corrent elevat també. Cada inversor 

té tres entrades possibles, així que es ficarà un interruptor per a cada una.  
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Per a la instal·lació de corrent altern es protegirà amb dispositius automàtics de protecció contra 

sobrecàrregues i curtcircuits. 

 

Protecció individual per inversor: es col·locarà un interruptor magnetotèrmic especial per a 

instal·lacions fotovoltaiques.  

 

Interruptor magnetotèrmic general: tindrà una intensitat de curtcircuit superior a la que indica 

l’empresa distribuïdora en el punt de connexió. Ha de ser accessible per a l’empresa en tot 

moment, per si fos necessari que es fes una desconnexió manual.  

 

2.2.2.3.8- Protecció contra sobretensions  

 

En corrent continu les proteccions per possibles sobretensions venen directament incorporades a 

dins dels inversors, així que no cal disposar de cap element de protecció especial.  

 

2.2.2.3.9- Estructures de subjecció de panells  

 

Quan es realitza una instal·lació solar, normalment la gent es centra més en el número de 

mòduls solars, i deixen de banda el disseny i la selecció dels elements que fixaran el panell al 

terra, sostre o a la façana. Però s’ha de tenir en compte el lloc on aniran situades perquè pot ser 

que sigui una emplaçament amb força situacions de vent pel que la subjecció ha de ser capaç 

d’aguantar aquests esforços sinó es podria trencar i causar danys. 

 

Segons la situació de les plaques podrem diferenciar el tipus d’esforç que patirà la subjecció, a 

més de tenir en compte també la seva integració a la comunitat i la protecció contra robatoris. 

Els tipus més comuns són: 

 

- Ancorades al terra: és la forma més utilitzada per a grans conjunts solars com pot ser 

un hort solar. Aquest tipus disminueix la força del vent, ja que a menys altura, la 

velocitat del vent es menor que en capes superiors. 

- Sobre masteler: sistema que trobem en instal·lacions que tenen un masteler, com pot 

ser de senyalització, fanals, repetidors, etc. S’ha de tenir en compte que com la 

superfície és petita, no suportaran gaires plaques solars. 

- Ancorades en façanes: són les més utilitzades en instal·lacions aïllants d’habitatges, i 

que consisteix en ficar l’estructura a la façana de la casa; té avantatges com ara la 

seguretat deguda a l’altura de les plaques, disminució de l’acció de l’aire, etc; i com a 

inconvenient: la seva situació.  
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- Instal·lació sobre sostres o cobertes: és un muntatge molt utilitzat per la seva 

orientació i el lloc. 

 

Per a aquesta instal·lació, es tria com a subjecció de panells l’última opció sobre sostre 

aprofitant l’espai que tenim de les oficines i del garatge; es deixa com a possibilitat també de 

instal·lar en un futur més plaques a la façana de l’edifici.  

 

L’estructura escollida per a aquesta instal·lació és el model EC-01 HLC-1P de l’empresa Hiasa; 

és del tipus d’estructura solar fixada sobre una coberta plana com podem veure a la següent 

imatge, podem veure els seus detalls a l’annex. 

 

Fig. 2.13. Estructura suport mòduls   
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2.2.3- Instal·lació contra incendis  

 

2.2.3.1- Tipus d’establiment 

 

La nostra activitat quedaria emmarcada com a emmagatzematge industrial segons la guia 

tècnica del RSCI. A més l’establiment industrial pertany al grup 2.2 Establiments industrials 

que desenvolupen la seva activitat en espais oberts que no constitueixen un edifici , exactament 

del tipus E.  

 

Aquest tipus queda definit per la guia tècnica del RSCI de la següent manera: és l’establiment 

industrial que ocupa un espai que pot estar parcialment cobert (fins a 50 per cent de la seva 

superfície), alguna de les seves façanes en la part coberta manquen totalment de tancament 

lateral. 

 

Aquesta configuració no només s’ha d’aplicar en cas de que alguna de les façanes manquin 

totalment de tancament lateral; també s’aplicaran a aquelles estructures que manquin de 

tancaments, parcials o totals, sempre que l’absència d’aquests tancaments sigui tal que permeti 

una ràpida dissipació de la calor. Aquests establiments poden tenir algunes zones tancades 

(lavabos, vestuaris...) que no els converteixen necessariament en establiments de tipus C. 

 

La part de oficines si que entraria dins del tipus C: establiment industrial que ocupa totalment 

un edifici, o diversos, en el seu cas, que està a una distància major de tres metres de l’edifici 

més pròxim d’altres establiments. 

 

2.2.3.2- Sistema automàtic de detecció d’incendi 

 

En aquesta zona no instal·larem sistemes de detecció d’incendis ja que no compleix els requisits 

mínims  d’edifici de tipus C amb risc alt, perquè no arriba als 2.000 m
2
. I la zona exterior no 

entra a dins d’aquesta norma. 

 

2.2.3.3- Sistema manual d’alarma d’incendi 

 

Tampoc fa falta d’instal·lar sistemes manuals d’alarma d’incendi ja que, ni es necessari per a 

l’exterior perquè aquest tipus no entra dins de la normativa, ni a la zona oficina ja que aquesta 

no arriba als 1.000 m
2
. 
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2.2.3.4- Sistema de comunicació d’alarma 

 

El que si que és obligatori de instal·lar és un sistema de comunicació d’alarma ja que el requisit 

és que la suma de la superfície construïda de tots els sectors d’incendi de l’establiment industrial 

sigui de 10.000 m
2
 i en el nostre cas, el superem. 

 

2.2.3.5- Sistema d’hidrants exterior 

 

Ells sistemes d’hidrants exteriors són sistemes de proveïment d’aigua per a ús exclusiu del Cos 

de Bombers i personal degudament format. Serà necessari ja que la nostra instal·lació compleix 

el que especifica la següent taula 3.1 del RSCI: 

 

 

És una configuració de la zona d’incendi D o E, amb més de 15.000 m
2
 i amb un alt risc 

intrínsec.  

 

2.2.3.6- Extintors d’incendis 

 

Com podem veure a la taula 3.1 del RSCI l’eficàcia mínima dels extintors haurà de ser la més 

alta: 
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En la zona exterior on aniran les bobines es col·locaran un total de 32 extintors d’eficàcia 34 A, 

separats entre ells un màxim de 25 metres, com diu la normativa. A la resta de la instal·lació, 

com el risc es baix, es col·locarà un extintor per cada 600 m
2
 d’eficàcia 21 A. 

 

Per a possibles incendis que es puguin produir a la instal·lació es senyalitzaran de manera 

adequada els elements que ens ajudaran per a poder sortir del local o per a combatre el perill. 

 

- Plaques de senyalització fotoluminiscents de sortida d’emergència 

 

 

Fig. 2.14. Placa sortida d’emergència 

- Plaques de senyalització fotoluminiscents d’extintor 

 

Fig. 2.15. Placa sortida d’extintors 

 

- Extintors d’aigua polvoritzada, i pols ABC polivalent.  
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Fig. 2.16. Extintor 
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3- CÀLCULS 
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3.1- CÀLCULS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 

 

Els següents càlculs s’han fet a partir de la reglamentació vigent per a instal·lacions elèctriques 

de baixa tensió. 

 

3.1.1- Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible 

 

El punt 3 de NTP-IEBT del Vademècum que parla dels subministraments individuals ens 

mostra els valors nominals que hem de tenir en compte per al càlcul de la instal·lació. La tensió 

nominal serà de 240 V per als monofàsics i 230/400 V per als trifàsics, considerarem un factor 

de potència de 1 per a subministraments monofàsics i trifàsics i com a màxim previst del corrent 

de curt circuit de la xarxa de baixa tensió tindrem 10 kA. 

 

Hem de tenir diferents consideracions en compte com ara que segons la ITC-BT-19 la caiguda 

de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol altre punt d’utilització serà del 3% 

per enllumenat i del 5% per altres usos. Les intensitats màximes admissibles les dictarà la 

Norma UNE 20.460-5-523 i l’annex Nacional.  

 

3.1.2- Càlcul d’intensitats 

 

3.1.2.1- Càlcul d’intensitats per a línies monofàsiques 

 

 

Eq. 1. Intensitat per a línia monofàsica 

 

On:  

I= Intensitat nominal de la línia (A) 

P= Potència (W) 

V= Tensió de la fase (V) 

Cos γ= Factor de potència 

 

La tensió per a les línies monofàsiques de les instal·lacions és de 230 V segons el que ens diu el 

punt 2.a de l’article 4 del REBT. Es farà servir un factor de correlació en el cas que l’enllumenat 

es tracti de làmpades de descàrrega. 

 



 

66 
 

El factor serà el següent: 

 

 

Eq. 2. Factor de correlació per a làmpades de descàrrega 

On:  

Ic=Intensitat de càlcul de la línia (A) 

 

A continuació es mostren els càlculs obtinguts de la intensitat en la línia monofàsica:  

 

Enllumenat Línia 
Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Previsió 

de 

càrrega 

cos (φ) 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Oficina LE2 230 472 1,8 0,85 2,41 4,34 

Recepció LE3 230 516 1,8 0,85 2,64 4,75 

Sala de 

reunions 

LE4 230 472 1,8 0,85 2,41 3,00 

Serveis homes LE5 230 258 1,8 0,85 1,32 2,37 

Serveis dones LE6 230 258 1,8 0,85 1,32 2,37 

Garatge i 

taller 

LE7 230 6300 1,8 0,85 32,22 58 

Llums 

emergència 

LE8 230 242 1,8 0,85 1,23 2,22 

Taula 3.1. Resultats càlcul intensitats enllumenat per a la línia monofàsica 

 

Endolls Línia 
Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Previsió 

de 

càrrega 

cos (φ) 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Oficina LN2 230 2000 1 1 8,69 8,69 

Recepció LN3 230 4000 1 1 17,39 17,39 

Sala de 

reunions 

LN4 230 2000 1 1 8,69 8,69 

Serveis homes LN5 230 2000 1 1 8,69 8,69 

Serveis dones LN6 230 2000 1 1 8,69 8,69 

Garatge i 

taller 

LN7 230 6000 1 1 26,08 26,08 

Caseta 

vigilància 

LN8 230 2000 1 1 8,69 8,69 

Taula 3.2. Resultats càlcul intensitats endolls per a la línia monofàsica 
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3.1.2.2- Càlcul d’intensitats per a línies trifàsiques 

 

 

Eq. 3. Intensitat per a línia trifàsica 

 

On:  

I= Intensitat nominal de la línia (A) 

P= Potència (W) 

V= Tensió de la fase (V) 

Cos φ= Factor de potència 

 

Segons el punt 2.a de l’article 4 del REBT que parla de la classificació de les tensions, per a 

instal·lacions trifàsiques la tensió és de 400V. El càlcul de l’enllumenat exterior es farà com a 

trifàsic per a facilitar el seu càlcul; a la hora de la seva instal·lació, el lampista haurà d’alternar 

les fases per connectar les llums i d’aquesta manera equilibrar. 

 

 A continuació es mostren els càlculs obtinguts de la intensitat en la línia trifàsica:  

 

Enllumenat 

interior 
Línia 

Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Previsió 

de 

càrrega 

cos (φ) 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Sub-Quadre 

enllumenat 

interior 

LE1 400 8276 1 1 11,94 11,94 

Taula 3.3. Resultats càlcul intensitats de la línia trifàsica quadre enllumenat interior 

 

Enllumenat 

exterior 
Línia 

Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Previsió 

de 

càrrega 

cos (φ) 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Torre 1 LEX2 400 14190 1,8 0,85 24,1 43,37 

Torre 2 LEX3 400 14190 1,8 0,85 24,1 43,37 

Torre 3 LEX4 400 14190 1,8 0,85 24,1 43,37 

Torre 4 LEX5 400 14190 1,8 0,85 24,1 43,37 

Il·luminació 

prestatgeries 1 

LP1 400 2795 1,8 0,85 4,74 8,54 

Il·luminació LP2 400 2795 1,8 0,85 4,74 8,54 
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prestatgeries 2 

Il·luminació 

prestatgeries 3 

LP3 400 2795 1,8 0,85 4,74 8,54 

Il·luminació 

prestatgeries 4 

LP4 400 2795 1,8 0,85 4,74 8,54 

Il·luminació 

prestatgeries 5 

LP5 400 2795 1,8 0,85 4,74 8,54 

Il·luminació 

pàrquing 

LPQ 400 344 1,8 0,85 0,58 1,05 

Il·luminació 

caseta 

LC 400 354 1,8 0,85 0,6 1,08 

Sub-Quadre 

enllumenat 

exterior 

LEX1 400 71433 1 1 103,1 103,1 

Taula 3.4. Resultats càlcul intensitats de la línia trifàsica quadre enllumenat exterior 

 

Endolls Línia 
Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Previsió 

de 

càrrega 

cos (φ) 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Sub-Quadre 

endolls 

LN1 400 20000 1 1 28,86 28,86 

Taula 3.5. Resultats càlcul intensitats de la línia trifàsica quadre endolls 

 

Quadre 

general 
Línia 

Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Previsió 

de 

càrrega 

cos (φ) 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Quadre 

general 

LG 400 88709 1 1 128,04 128,04 

Sub-Quadre 

endolls 

LN1 400 20000 1 1 28,86 28,86 

Sub-Quadre 

enllumenat 

interior 

LE1 400 8276 1 1 12,29 12,29 

Sub-Quadre 

enllumenat 

exterior 

LEX1 400 71079 1 1 102,59 102,59 

Taula 3.6. Resultats càlcul intensitats de la línia trifàsica quadre general 
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3.1.3- Càlcul de les seccions dels cables 

 

El càlcul de la secció dels conductors tant en la tensió monofàsica com en la trifàsica, es calcula 

a partir de la taula 1 que apareix a la ITC-BT-19 del REBT que es basa en la NORMA UNE 

20.460-5-523 i de la taula 7 de la ITC-BT-21 per a calcular els diàmetres. Les seccions 

s’obtindran a partir d’un aïllament de PVC. 

 

Com la línia general d’alimentació de la instal·lació va enterrada es farà servir la taula 5 del 

ITC-BT-07. 

 

Per trobar aquesta secció es necessitarà conèixer la intensitat de càlcul (IC), per a línies, 

monofàsiques i trifàsiques. Un cop obtingudes aquestes, s’haurà de comprovar que la secció 

escollida sigui correcta, és a dir, calcularem la caiguda de tensió amb les equacions del proper 

apartat, tenint en compte que la caiguda de tensió no superi el 3% per l’enllumenat ni el 5% per 

la resta dels consumidors. 

 

S’adoptarà la secció nominal més adient, prenent com a valors mínims 1,50 mm
2
 per a 

l’enllumenat i 2,50 mm
2
 per a força. 

 

La taula utilitzada per a trobar les seccions és la següent: 

 

 

Taula 3.7. Taula per al càlcul de la secció del cable 
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I a continuació els resultats obtinguts: 

Enllumenat Línia 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Secció de fase 

(mm
2
) 

Intensitat Màx. 

Admissible 

Oficina LE2 2,41 4,34 1,5 13,5 

Recepció LE3 2,64 4,75 1,5 13,5 

Sala de 

reunions 

LE4 2,41 3,00 1,5 13,5 

Serveis dones LE5 1,32 2,37 1,5 13,5 

Serveis homes LE6 1,32 2,37 1,5 13,5 

Garatge i taller LE7 32,22 58 16 59 

Llums 

emergència 

LE8 1,23 2,22 1,5 13,5 

Torre 1 LEX2 24,1 43,37 35 86 

Torre 2 LEX3 24,1 43,37 35 86 

Torre 3 LEX4 24,1 43,37 35 86 

Torre 4 LEX5 24,1 43,37 35 86 

Il·luminació 

prestatgeries 1 

LP1 4,74 8,54 10 40 

Il·luminació 

prestatgeries 2 

LP2 4,74 8,54 10 40 

Il·luminació 

prestatgeries 3 

LP3 4,74 8,54 10 40 

Il·luminació 

prestatgeries 4 

LP4 4,74 8,54 10 40 

Il·luminació 

prestatgeries 5 

LP5 4,74 8,54 10 40 

Il·luminació 

pàrquing 

LPQ 0,58 1,05 1,5 13,5 

Il·luminació 

caseta 

LC 0,6 1,08 1,5 13,5 

Taula 3.8. Resultats càlcul seccions cable de l’enllumenat 

 

Endolls Línia 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Secció de fase 

(mm
2
) 

Intensitat Màx. 

Admissible 

Oficina LN2 8,69 8,69 2,5 17,5 

Recepció LN3 17,39 17,39 2,5 17,5 

Sala de LN4 8,69 8,69 2,5 17,5 
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reunions 

Serveis dones LN5 8,69 8,69 2,5 17,5 

Serveis homes LN6 8,69 8,69 2,5 17,5 

Garatge i taller LN7 26,08 26,08 6 32 

Caseta 

vigilància 

LN8 8,69 8,69 2,5 17,5 

Taula 3.9. Resultats càlcul seccions cable endolls  

 

Quadre 

general 
Línia 

Intensitat 

Nominal 

(A) 

Intensitat 

Càlcul (A) 

Secció de fase 

(mm
2
) 

Intensitat Màx. 

Admissible 

Quadre general LG 128,04 128,04 70 149 

Sub-Quadre 

endolls 

LN1 28,86 28,86 6 32 

Sub-Quadre 

enllumenat 

interior 

LE1 12,29 12,29 2,5 17,5 

Sub-Quadre 

enllumenat 

exterior 

LEX1 103,1 103,1 50 117 

Taula 3.10. Resultats càlcul seccions del cable del quadre general 

 

3.1.4- Càlcul de caiguda de tensió 

 

3.1.4.1- Càlcul de caiguda de tensió en línies monofàsiques 

 

Per a calcular la caiguda de tensió en les línies monofàsiques es fa servir la següent fórmula:  

 

 

Eq. 4. Caiguda de tensió per a línies monofàsiques 

 

On:  

Cdt (%)= Caiguda de tensió (%) 

P= Potència (W) 

L= Longitud del cable (m) 

ρ= Resistivitat tèrmica del coure (Ωm) 

S= Secció del cable (mm2) 
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V= Tensió de la fase (V) 

 

Taula 3.11. Resultats càlcul caiguda de tensió monofàsica enllumenat 

 

Taula 3.12. Resultats càlcul caiguda de tensió monofàsica endolls 

 

3.1.4.2- Càlcul de caiguda de tensió en línies trifàsiques 

 

Per a calcular la caiguda de tensió en les línies trifàsiques es fa servir la següent fórmula:  

 

 

Eq. 5. Caiguda de tensió per a línies trifàsiques 

 

 

Enllumenat 

interior 
Línia 

Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Secció de 

fase (mm2) 

Longitud 

(m) 

Caiguda de tensió 

(%) 

Parcial Total 

Oficina LE2 230 472 1,5 29,83 0,63 0,792 

Recepció LE3 230 516 1,5 42,78 0,99 1,152 

Sala de reunions LE4 230 472 1,5 24,83 0,52 0,682 

Serveis homes LE5 230 258 1,5 23,78 0,27 0,432 

Serveis dones LE6 230 258 1,5 18,78 0,22 0,382 

Garatge i taller LE7 230 6300 16 11,07 0,29 0,452 

Llums emergència LE8 230 242 1,5 95,35 1,04 1,202 

Endolls Línia 
Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Secció de 

fase (mm2) 

Longitud 

(m) 

Caiguda de tensió 

(%) 

Parcial Total 

Oficina LN2 230 2000 2,5 45,63 4,1 4,28 

Recepció LN3 230 4000 2,5 48,075 4,32 4,5 

Sala de reunions LN4 230 2000 2,5 34 3,06 3,24 

Serveis homes LN5 230 2000 2,5 24,25 2,27 2,45 

Serveis dones LN6 230 2000 2,5 19,21 1,72 1,9 

Garatge i taller LN7 230 6000 6 14,04 0,94 1,12 

Caseta vigilància LN8 230 2000 2,5 102,86 0,91 1,09 
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On:  

Cdt (%)= Caiguda de tensió (%) 

P= Potència (W) 

L= Longitud del cable (m) 

ρ= Resistivitat tèrmica del coure (Ωm) 

S= Secció del cable (mm2) 

V= Tensió de la fase (V) 

 

Taula 3.13. Resultats caiguda de tensió quadre general 

 

Quadre general Línia 
Tensió 

(V) 

Potència 

(W) 

Secció 

de fase 

(mm
2
) 

Longitud 

(m) 

Caiguda de 

tensió (%) 

Parcial Total 

Quadre general LG 400 88709 70 10 0,14 0,14 

Sub-Quadre endolls LN1 400 20000 6 1,3 0,04 0,18 

Sub-Quadre enllumenat 

interior 

LE1 400 8276 2,5 0,6 0,022 0,162 

Sub-Quadre enllumenat 

exterior 

LEX1 400 71433 50 102,86 1,62 1,76 

Enllumenat exterior Línia 
Tensió 

(V) 

Potènci

a (W) 

Secció de 

fase 

(mm
2
) 

Longitu

d (m) 

Caiguda de tensió 

(%) 

Parcial Total 

Sub-Quadre enllumenat 

exterior 

LEX1 400 70735 50 102,86 1,62 1,76 

Torre 1 LEX2 400 14190 35 244 1,1 2,86 

Torre 2 LEX3 400 14190 35 112 0,5 2,26 

Torre 3 LEX4 400 14190 35 89,23 0,4 2,16 

Torre 4 LEX5 400 14190 35 221,7 1 2,76 

Il·luminació prestatgeries 

1 

LP1 400 2795 10 299 0,93 2,69 

Il·luminació prestatgeries 

2 

LP2 400 2795 10 291 0,9 2,66 

Il·luminació prestatgeries 

3 

LP3 400 2795 10 284 0,88 2,64 

Il·luminació prestatgeries 

4 

LP4 400 2795 10 277 0,86 2,62 

Il·luminació prestatgeries 

5 

LP5 400 2795 10 270 0,84 2,60 

Il·luminació pàrquing LPQ 400 344 1,5 120 0,3 2,06 
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Taula 3.14. Resultats caiguda de tensió trifàsica enllumenat exterior 

 

La caiguda de tensió obtinguda en les taules anteriors, no supera les màximes indicades de la 

ITC-BT-19 del REBT on segons la normativa vigent per derivacions individuals quan no 

existeix la línia general d’alimentació serà del 1,5% de la tensió nominal segons la ITC-BT-15 i 

segons la ITC-BT-19, la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol 

altre punt d’utilització serà del 3% per enllumenat i del 5% per els demés usos, considerant el 

funcionament simultani dels diferents elements. La caiguda de tensió total tindrà que ser inferior 

a la suma dels valors especificats. 

 

3.1.5- Càlcul de les proteccions de les instal·lacions 

 

El càlcul de la intensitat de curtcircuit s’obtindrà a partir de la fórmula següent: 

 

 

Eq. 6. Intensitat de curtcircuit 

 

 

On: 

Icc=Intensitat de curtcircuit (A) 

V =Tensió d’alimentació (V) 

R= Resistència del conductor (Ω) 

 

La resistència del conductor ve donada per: 

 

 

Eq. 7. Resistència del conductor 

On:  

R= Resistència del conductor (Ω) 

ρ= Resistivitat tèrmica del coure (Ωm)= 1,8x10
-8

 Ωm 

L= Longitud del cable (m) 

S= Secció del cable (m
2
) 

 

Il·luminació caseta LC 400 354 1,5 5 0,013 1,773 
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Taula 3.15. Resultats càlcul ICC i resistència conductor de la línia d’enllumenat 

 

Enllumenat Línia 
Tensió 

(V) 

Secció de 

fase (mm2) 

Longitud 

(m) 
ICC (KA) 

Resistència 

del 

conductor 

Oficina LE2 230 1,5 29,83 0,25 0,71 

Recepció LE3 230 1,5 42,78 0,18 1,02 

Sala de reunions LE4 230 1,5 24,83 0,308 0,59 

Serveis homes LE5 230 1,5 23,78 0,32 0,57 

Serveis dones LE6 230 1,5 18,78 0,4 0,45 

Garatge i taller LE7 230 16 11,07 7,38 0,02 

Llums emergència LE8 230 1,5 95,35 0,08 2,28 

Torre 1 LEX2 400 35 244 1,27 0,25 

Torre 2 LEX3 400 35 112 2,77 0,11 

Torre 3 LEX4 400 35 89,23 3,48 0,09 

Torre 4 LEX5 400 35 221,7 1,4 0,22 

Il·luminació 

prestatgeries 1 

LP1 400 10 299 0,29 1,07 

Il·luminació 

prestatgeries 2 

LP2 400 10 291 0,3 1,04 

Il·luminació 

prestatgeries 3 

LP3 400 10 284 0,31 1,022 

Il·luminació 

prestatgeries 4 

LP4 400 10 277 0,32 0,99 

Il·luminació 

prestatgeries 5 

LP5 400 10 270 0,33 0,97 

Il·luminació 

pàrquing 

LPQ 400 1,5 120 0,11 2,88 

Il·luminació caseta LC 400 1,5 5 2,66 0,12 

Endolls Línia 
Tensió 

(V) 

Secció de 

fase (mm2) 

Longitud 

(m) 
ICC (KA) 

Resistència 

del 

conductor 

Oficina LN2 230 2,5 45,63 0,28 0,65 

Recepció LN3 230 2,5 48,075 0,26 0,7 

Sala de reunions LN4 230 1,5 34 0,37 0,48 

Serveis homes LN5 230 2,5 24,25 0,52 0,35 
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Taula 3.16. Resultats càlcul ICC i resistència conductor de la línia d’endolls 

Taula 3.17. Resultats càlcul ICC i resistència conductor de la línia del quadre general 

 

3.1.6- Càlcul de la posada a terra 

 

Per a calcular la posada a terra es farà servir el que s’indica en la ITC-BT-18 del REBT on es 

diu que tots els elements receptors de la instal·lació es connectaran a una mateixa posada a terra, 

amb les seves corresponents línies de proteccions per evitar qualsevol mena de contacte directe 

o indirecte. Aquestes línies uniran els elements a la línia principal de terra o a les derivacions 

d’aquesta mitjançant peces de rosca, de material inoxidable.  

 

La línia principal de terra s’unirà als elèctrodes de presa de terra que estaran constituïts per 

piquetes de coure, amb un diàmetre mínim de catorze mm i una longitud mínima de dos metres. 

El número de piquetes i la seva profunditat a terra, seran les suficients per a que no es produeixi 

una tensió superior a 50 V entre qualsevol massa i terra de la instal·lació. 

 

La resistència d’aquestes piquetes verticals vindrà donada per la següent expressió: 

 

 

Eq. 8. Resistència per a les piquetes 

 

 

Serveis dones LN6 230 2,5 19,21 0,66 0,27 

Garatge i taller LN7 230 6 14,04 2,18 0,08 

Caseta vigilància LN8 230 2,5 102,86 0,12 1,48 

Quadre general Línia 
Tensió 

(V) 

Secció de 

fase (mm2) 

Longitud 

(m) 
ICC (KA) 

Resistència 

del 

conductor 

Quadre general LG 400 70 10 62,22 0,005 

Sub-Quadre endolls LN1 400 6 1,3 41,02 0,0078 

Sub-Quadre 

enllumenat interior 

LE1 400 2,5 0,6 37,03 0,00864 

Sub-Quadre 

enllumenat exterior 

LEX1 400 50 102,86 4,32 0,074 
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On: 

R= Resistència de terra (Ω) 

ρ= Resistivitat del terreny (Ωm) 

L= Longitud de les piquetes (m) 

 

Segons el que s’exposa en les taules del punt 9 de la ITC-BT-18, Resistència de les preses de 

terra, la nostre instal·lació entraria dins del grup de terraplens cultivables poc fèrtils i altres 

terraplens, amb el que tindríem un valor mig de resistivitat de 500 Ohm.m. En el punt 3.1 de la 

ITC-BT-26 del REBT s’indica que per a un edifici que no compti amb parallamps, el valor de la 

resistència de terra que es fa servir és de 37 Ω.  

 

Amb aquests dos valors, obtenim: 

 

 

Amb els metres de coure obtinguts, hem de trobar el nombre de piquetes que es necessitaran per 

a la instal·lació: 

 

 

 

El conductor anirà enterrat a una profunditat de 0,8 metres i es separaran entre elles a una 

distància de quatre metres, ja que s’han de posar a una distància no inferior a dues vegades la 

seva longitud, sent aquesta de dos metres. 

 

3.1.7- Càlcul de les lluminàries 

 

A partir del programa DIALux 4.11 Light realitzarem el càlcul dels nivells luminotècnics de 

cada habitació a més de la potència instal·lada en cada una; a continuació es mostra una taula 

resum amb les dades obtingudes, i els documents generats pel programa es poden trobar a 

l’Annex.  
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Sala Mida [m] Tipus llum Nº de 

llums 

Em 

planejat 

[lx] 

Φ [Im] 

lluminàries 

Φ [Im] 

llums 

P [W] 

Oficina 4.950x3.9

75 

Philips 

TBS324 de 

2x54 W 

4 500 19936 35600 472 

Sala de 

reunions 

4.975x3.9

75 

Philips 

TBS324 de 

2x54 W 

4 500 19936 35600 472 

Recepció 9.975x3.9

75 

Philips 

TBS430 de 

1x36 W 

12 300 15276 40200 516 

Serveis 

homes 

4.962x8.0

00 

Philips 

TBS430 de 

1x36 

6 100 7638 20100 258 

Serveis 

dones 

4.962x8.0

00 

Philips 

TBS430 de 

1x36 

6 100 7638 20100 258 

Garatge i 

taller 

10x8 Philips 

Trilogy 145 

NBS 

63 500 53122 85680 6300 

Caseta 

vigilància 

5,2x7,8 Philips 

TBS324 de 

2x54 W 

3 200 14952 26700 354 

Pàrquing 12x40 Philips 

TMX204 

1xTL-

DR36W/84

0 CON 

8 150 26264 26800 344 

Prestatgerie

s (x5 

carrers) 

73x6 Philips 

TMX204 

1xTL-

DR36W/84

0 CON 

65 150 213395 217750 2795 

Torres (/4) 200x140 Philips 

Hermes 3 

SPK300 

1xSON400

W CON P4 

+GPK100 

A-NB 

33 150 6019200 6336000 56760 

Taula 3.18. Càlcul de les lluminàries 
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3.2- CÀLCULS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA  

 

3.2.1- Dimensionament de la instal·lació 

 

Orientació i inclinació 

Per a que un mòdul solar fotovoltaic capti la màxima energia s’orientarà de manera 

perpendicular al Sol, però vist des d’aquí des de la terra, el Sol no està quiet ja que depèn de la 

hora està en una posició o en un altre, un solució per això seria la de desenvolupar un sistema 

rotatori que seguís aquesta posició, que ja s’efectua en instal·lacions amb aprofitament màxim, 

però en aquest treball no es realitzarà. 

 

Per a una instal·lació normal de residència aïllada o instal·lacions petites fixes, s’han de tenir en 

compte algunes qüestions importants sobre la direcció a prendre del mòdul: 

 

- Azimut (α): angle que mesura la desviació respecte a l’hemisferi sud. 

- Inclinació o elevació (β): angle format per la superfície del mòdul i el pla horitzontal. 

- Incidència (φ): angle que formen la radiació directa sobre la superfície captadora, és a 

dir, la línea, Sol-captador i la perpendicular al captador. 

- Declinació (δ): angle que forma el pla equador de la terra amb els rajos incidents del 

Sol. Aquest angle caria amb el dia i la seva fórmula aproximada és la següent: 

             
   

   
           

Eq. 9. Càlcul declinació 

- Latitud (Φ): angle que forma la vertical del punt geogràfic que es consideri de la 

superfície terrestre i el pla de l’equador, la dada de la latitud es bàsica per a poder 

conèixer la posició solar, per al seu coneixement el millor es mirar les taules de radiació 

solar. 

  

Per a determinar la orientació i inclinació òptimes per a la nostra instal·lació farem servir el 

model PVGIS (Photovoltaic geographical system), que és un sistema d’investigació per a 

l’avaluació geogràfica dels recursos de l’energia solar. 
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Fig. 3.1. Model PVGIS 

 

En la figura anterior podem veure com a la primera finestra hem de seleccionar el lloc de la 

nostra instal·lació, posar la potència escollida, i les pèrdues estimades que tindrem. A 

continuació podem veure els resultats generats per el programa, amb la radiació mensual, i el 

càlcul de la producció elèctrica mensual i anual esperada, aquests resultats es basen en unes 

taules estadístiques que té aquest institut europeu. 
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Fig. 3.2. Resultats model PVGIS  

 

Determinació d’ombres 

 

Per a tenir el màxim aprofitament d’un sistema d’energia solar, tindrem en compte la incidència 

de possibles ombres sobre els mòduls solars fotovoltaics. 

 

Quan s’instal·len grups de plaques solars existeix un inconvenient que te a veure amb la 

distància mínima que haurà entre les files per a que no projectin ombres entre elles, això farà 

que l’àrea de captació solar sigui més petita, l’efecte de les ombres és més evident al hivern que 

a l’estiu, ja que el recorregut del sol és més baix, és per això que el càlcul d’ombres s’efectua en 

aquestes condicions. 

 

Per a calcular l’ombra necessitem esbrinar la distància mínima entre els mòduls solars i 

d’aquesta forma l’aprofitament serà màxim. 

 

Els mòduls solars fotovoltaics són molt crítics amb les ombres, ja que una incidència entre un 

10 o 15% exerceix una disminució molt desfavorable en el rendiment del sistema fotovoltaic. 
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Per a poder trobar la distància mínima entre plaques solars es fa necessari la utilització de la 

trigonometria.  

 

Distància mínima 

 

La distància mínima és la separació mínima que hi ha d’haver entre dos o més plaques solars 

fotovoltaiques. Un aspecte important a tenir en compte són els dies més desfavorables, o quan el 

sol està més baix sobre l’horitzó. En equips d’utilització de tot l’any o hivern, el dia més 

desfavorable correspon al 21 de desembre. En aquest dia, l’altura solar mínima al migdia solar 

té aquest valor: 

 

Hmín= (90º - latitud del lloc) – declinació solar 

 

La declinació solar al desembre és aproximadament de -23º, així que quedarà així: 

 

Hmín= (90º - latitud del lloc) – 23º 

 

 

 

Fig. 3.3. Distància mínima entre plaques solars 

 

Per a determinar la distància mínima tenim la següent equació: 
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En el nostre cas tenim: 

L= 1645 mm 

Latitud= 41º 14’ 34’’ (Aemet) 

Angle d’inclinació= 37º  

 

Hmín= (90º- 41º 14’ 34’’) - 23º= 25º 46’ 23’’= 25,75º 

 

                                
              

        
        

 

3.2.1.1- Generador  

 

A continuació especificarem el nombre de panells solars que farem servir per a la nostra 

instal·lació, però per fer això hem de tenir en compte els següents punts: 

 

- La mida del terreny on situarem la instal·lació. És un factor molt important normalment 

perquè ens limitarà el nombre màxim de plaques que podem arribar a posar. 

- La separació entre files, que vindrà marcada per la distància que haurem de deixar entre 

elles per a evitar possibles ombres. Aquesta separació vindrà determinada també per les 

dimensiones de l’estructura. 

- Les dimensiones del panell solar, sabent quan ocupa cada un podrem saber l’estructura 

més adient. 
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Les dimensions del panell són 1645x990x40mm. Llavors: 

 

                          
  

    
                     

 

Tot i que podem posar-ne 30, en ficarem només 20 per deixar espai per al seu manteniment i per 

a l’elecció de l’inversor. 

 

- Amb això i tenint en compte la distància mínima que hem de deixar entre les plaques 

podem obtenir la potència que podríem arribar a generar amb aquest nombre de plaques, 

tenint en compte que posarem dues files. 

 

                                                      

 

3.2.1.2- Inversors  

 

Tensió i corrent en el punt de màxima potència 

 

Per a escollir l’inversor hem de tenir en compte que aquest sigui capaç de suportar les tensions i 

corrents màximes de la nostra instal·lació. 

 

La tensió normal de funcionament o tensió de màxima potència del generador fotovoltaic vindrà 

donada en multiplicar la tensió de punt de màxima potència (    ) de cada panell pel nombre 

de panells en sèrie en cada ramal del generador: 

 

                                         

 

I el corrent que subministra el generador fotovoltaic quan proporciona la màxima potència 

vindrà donada en multiplicar el corrent del punt de màxima potència  (     de cada panell) pel 

nombre de panells en paral·lel o ramals: 

 

                                            

 

Correcció de tensió i corrent degudes a la temperatura 
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Primer hem de veure les temperatures màximes i mínimes de la nostra localització a través del 

IDESCAT: 

 

 

Taula 3.4. Temperatures IDESCAT 

 

Al terrat de les oficines es considerarà un rang de temperatures ambient d'entre -5 ºC com a 

mínim al hivern i 35 ºC com a màxim a l'estiu, amb aquestes temperatures la temperatura de 

cèl·lula serà diferent a 25 º C, que és el valor considerat com a condició estàndard de mesura i 

per al qual es mostren els paràmetres fonamentals dels panells solars.. 

 

La temperatura de treball que arriben a les cèl·lules dels panells fotovoltaics pot aproximar 

mitjançant l'expressió: 

       
       

   
    

On: 

-    és la temperatura que arriba a la cèl·lula a una temperatura ambient determinada 

-    és la temperatura ambient del lloc on estan instal·lats els panells solars 

-      és la temperatura nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura que aconsegueixen 

les cèl·lules solars quan s'exposen al mòdul a una irradiància de 1kW/m
2
 amb distribució 

espectral AM 1,5 G, la temperatura ambient és de 20ºC i la velocitat del vent , de 1 m/s. (TONC 

=47ºC). 
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- I és la irradiància mitjana depenent del període en què es trobi. (A l'estiu I = 1000 Wm
2
 i a 

l'hivern I = 100 Wm
2
). 

 

Per conèixer la tensió de circuit obert que s'enfrontarà a la sortida de cada panell quan estan 

treballant sota aquestes condicions de temperatura de cèl·lula diferent a 25 º C, s'apliqués el 

coeficient de temperatura per la tensió de circuit obert (   ) proporcionat pel fabricant sobre la 

següent equació: 

 

                                

On: 

-           és la tensió a circuit obert de la consola a una temperatura de cèl·lula X 

-            és la tensió a circuit obert del panell en condicions estàndard de mesura 

(                 ) 

-    és la variació de la temperatura de treball del panell i les condicions estàndard de mesura 

-         és el coeficient de temperatura de la tensió de circuit obert del panell 

 

El corrent de curtcircuit que es produirà a la sortida de cada panell quan estan treballant sota 

aquestes condicions de temperatura de cèl·lula diferent a 25ºC, s'apliqués el coeficient de 

temperatura per a la corrent de curtcircuit (   ) proporcionat pel fabricant sobre la següent 

equació: 

 

                                

On: 

 

-           és el corrent de curtcircuit del panell a una temperatura de cèl·lula X 

-            és el corrent de curtcircuit del panell en condicions estàndard de mesura 

                

-         és el coeficient de temperatura del corrent de curtcircuit del panell 

 

Per tant, per a una temperatura ambient de -5ºC, la temperatura de cèl·lula dels panells solars 

serà: 
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Amb aquesta temperatura de cèl·lula, la tensió de circuit obert i el corrent de curtcircuit del 

panell seran: 

 

                                                               

         

 

                                   

 

                                                                      

 

                                 

 

Ara multiplicant el nombre de panells en sèrie per ramal del generador per la tensió de circuit 

obert de cada panell per a una temperatura ambient de -5ºC, s'obté la tensió de circuit a la 

sortida del generador fotovoltaic durant l'hivern i multiplicant el nombre ramals en paral·lel del 

generador fotovoltaic pel corrent de curtcircuit de cada panell per a una temperatura ambient de 

-5ºC, el corrent de curtcircuit a la sortida del generador durant l'hivern: 

 

                                                               

 

                                                            

 

 

       
       

   
        

     

   
               

 

Per a aquesta temperatura de cèl·lula, la tensió de circuit obert i corrent de curtcircuit del panell 

seran: 

 

                                                                     

 

                                                                 

 

 

Un cop obtingudes la tensió de circuit obert i el corrent de curtcircuit de cada mòdul solar sota 

una temperatura ambient de 35ºC, es trobés la tensió a circuit obert total del generador 
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multiplicant aquesta tensió pel nombre de panells solars connectats en sèrie a cada ramal del 

generador i la corrent de curtcircuit total del generador multiplicant corrent de curtcircuit de 

cada un dels mòduls solars pel nombre de ramals o panells connectats en paral·lel del 

generador: 

 

                                                             

 

                                                        

 

Finalment, s'han de tenir en compte els valors de tensió de màxima potència que s'aconseguiran 

en la instal·lació ja que aquests variaran igual que els valors de tensió de circuit obert i corrent 

de curtcircuit segons variï la temperatura ambient. 

 

Per obtenir el coeficient de variació per a tensió de màxima potència respecte a la temperatura 

s'utilitzarà la igualtat                ja que la variació també ho complirà i per tant 

                               . 

 

Les tensions que cada un dels mòduls solars aconseguissin en el punt de màxima potència quan 

es trobin a temperatura ambient de -5ºC (temperatura de cèl·lula fotovoltaica -1,625ºC) i de 

35ºC (temperatura de cèl·lula fotovoltaica 68,75ºC) seran: 

 

                                                                

         

 

                                                                   

          

 

Per tant el rang de tensions del punt de màxima potència que haurà de ser suportat per l'inversor 

serà calculat multiplicant els valors de tensió de màxima potència de cada mòdul solar obtinguts 

per a les diferents condicions pel nombre de panells connectats en sèrie en cadascun dels ramals, 

obtenint així, la tensió màxima i mínima que proporcionés el generador fotovoltaic en 

condicions de màxima potència: 
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Per a l'elecció de l'inversor a instal·lar per a la conversió de potència contínua a potència alterna 

del generador solar fotovoltaic i posterior injecció a la xarxa elèctrica, s'han de considerar els 

següents valors d'interès: 

 

 Tensió de màxima potencia Tensió de circuit obert Corrent de curtcircuit 

Hivern (-5ºC)                     

          

              

         

             

         

Estiu (35ºC)                                          

          

                    

Taula 3.19. Resum inversor 

 

3.2.2- Producció anual prevista 

 

Per a poder saber el que produirem a l’any, farem servir també el model PVGIS que fa una 

estimació, tenint en compte les pèrdues d’un 14% i segons les radiacions de cada mes de l’any. 

 

 

Fig. 3.5. Taula PVGIS resultats 

 

Com podem veure a la figura anterior, s’estima una generació anual de 15000 kWh. 
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3.2.3- Anàlisis econòmic 

 

L’estudi econòmic d’una instal·lació es fa mitjançant un anàlisis de costos/beneficis i consisteix 

en una comparació entre la inversió inicial i el VAN d’entrada esperat durant els anys de vida 

d’aquesta. 

 

Per a representar aquesta idea de manera senzilla, podríem fer servir la següent expressió: 

G=R-C 

 

On G serien els guanys, la R seria el retorn de la inversió i C els costos que hauríem de satisfer. 

Però això ens valdria nomes per un instant ja que a la pràctica s’ha de tenir en compte amb una 

diferència entre la inversió inicial i els següents fluxos de caixa disponibles. 

 

3.2.3.1- Valor actual net (VAN) 

 

Si tenim en compte un inversió Io que genera fluxos de caixa positius o negatius durant els anys 

j que dura la inversió, aquests fluxos s’han d’anar actualitzant any rere any, multiplicant pel 

factor de descompte corresponent: 

 

 

      
 
 

On: 

Cc= és el cost del capital donat per la relació Cc=i-f, diferència entre la taxa d’interès estimada 

“i” i la taxa d’inflació “f”. 

 

Per tant, el valor actual net es defineix com la diferència entre la suma dels n fluxos de caixa 

actualitzats i la inversió inicial: 

 

Si hi ha un VAN positiu, això vol dir que al final de la vida de la inversió feta, els fluxos de 

caixa actualitzats hauran proporcionat un retorn major que els costos inicials realitzats.  
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3.2.3.2- Anàlisis 

 

A continuació farem un anàlisis econòmic de la instal·lació fotovoltaica per veure si es viable o 

no. Aquí tenim les dades de la nostra instal·lació: 

 

• modalitat de servei      medició neta 

• producció anual mitja esperada    15 MWh  

• descens de la producció     0,5% /any  

• cost unitari de la instal·lació     9.28 €/kWp  

• IVA        10%  

• cost total de la instal·lació     92.800 €  

• tarifa incentivada (2013)     0,48 €/kWh  

• costos d’explotació      70 €/any 

• costos de manteniment     1% cost de la instal·lació/any  

• cobertura econòmica      40% capital propi 

• vida útil de la instal·lació     25 anys 

• tipus d’interès      fixa del 8% 

 

Para calcular el flux de caixa actualitzat a l’any j, hem d’agafar les següents dades: 

 

• taxa d’interès i      5%  

• taxa d’inflació f      2%  

• cost del capital CC      3% 

 

Com podem veure a la taula següent del R.D. 661 B.O.E. 16 de febrer de 2013: 
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La nostra instal·lació seria de 10kW per tant, ens tocaria la primera tarifa on també veiem que 

no hi ha més ajudes tret d’aquesta tarifa incentivada.  

 

Si fem un anàlisis ajustat tenint en compte el VAN i els fluxos de caixa durant vint-i-cinc anys, 

podem trobar la taula a l’annex, veurem que trigarem uns 19 anys a saldar el deute que tenim 

amb el banc, i que el VAN al final d’aquest termini segueix sent negatiu pel que la inversió no 

ens resultarà rentable; això passa perquè la potència instal·lada es força petita i com ja no hi han 

ajudes per a poder pagar la inversió, i el banc s’emporta molts diners amb els interessos fixes, 

no s’acaba de generar prous beneficis. 

 

En conclusió, posar una instal·lació solar fotovoltaica al sostre de les oficines no surt rentable a 

causa en part del poc terreny destinat a aquesta activitat i de la situació de crisis global; com a 

possibles solucions per a poder dur a terme aquest propòsit, s’haurien de buscar noves 

ubicacions amb més terrenys o alguna mena d’inversió externa que fos més avantatjosa per a 

nosaltres.  

 

Per a veure encara més bé com ha canviat la situació des del 2008 fins ara, farem un altre 

anàlisis de la mateixa instal·lació, si aquesta la fiquéssim en aquest any. 

 

• modalitat de servei      medició neta 

• producció anual mitja esperada    15 MWh  

• descens de la producció     0,5% /any  

• cost unitari de la instal·lació     9.28 €/kWp  

• IVA        10%  

• cost total de la instal·lació     92.800 €  

• tarifa incentivada (2008)     0,455 €/kWh  

• Primes        0,081 €/kWh  

• costos d’explotació      70 €/any 

• costos de manteniment     1% cost de la instal·lació/any  

• cobertura econòmica      40% capital propi 

• vida útil de la instal·lació     25 anys 

• tipus d’interès      fixa del 5% 

 

Para calcular el flux de caixa actualitzat a l’any j, hem d’agafar les següents dades: 

 

• taxa d’interès i      5%  

• taxa d’inflació f      2%  
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• cost del capital CC      3% 

 

Si veiem la taula generada amb aquestes característiques a l’annex, veurem que en dotze anys ja 

hem retornat els diners al banc, i que comencem a generar beneficis pel que al final dels vint-i-

cinc anys de vida de la instal·lació haurem recuperat la nostra inversió i haurem generat 

beneficis, tot això gràcies en part a les ajudes donades en aquells temps i dels préstecs més 

suaus que hi havia on la diferència arriba a ser del 3% d’interessos. Com a conclusions podem 

determinar que ja no surt a compte dur a terme una instal·lació d’aquestes característiques 

perquè la situació econòmica del país ha canviat i això afecta molt a la inversió.  
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3.3- CÀLCULS PRESTATGERIA 

 

Per a poder fer el disseny de la prestatgeria, és a dir, el seu modelatge i posterior simulació de 

forces amb un software informàtic per a veure les principals deformacions i tensions en aquesta 

geometria, hem de tenir en compte que el programa que farem servir té moltes limitacions pel 

que fa a simular conjunts i més concretament quan apareixen passadors o unions cargolades. Per 

a poder doncs analitzar que passa amb aquest punt crític de l’estructura, s’analitzarà de primer 

de manera analítica.  

 

3.3.1- Anàlisis de les sol·licitacions 

 

Per a fer aquest càlcul primer hem d’escollir el pes que situarem a l’estructura, i agafarem el cas 

més desfavorable possible, és a dir, que les 6 bobines que aniran sobre la prestatgeria seran les 

tipus DYE1405 que poden arribar a pesar 1500 kg cada una d’elles.  

 

La prestatgeria dissenyada és la següent: 

 

 

Fig. 3.6. Prestatgeria 
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Per a analitzar les forces presents a la prestatgeria hem de tenir en compte que treballarem amb 

la idea d’una biga que està encastada per les dues bandes, és a dir, que en els dos extrems del 

travesser no hi ha cap moviment. Aquesta situació la podem trobar en la següent taula: 

 

 

Taula 3.20. Biga encastada 

 

En el nostre cas, la biga quedaria així: 

 

 

Fig. 3.7. Esquema de forces 
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A partir de les fórmules de la taula: 

 

n= nº de forces= 6 

L= 5400 mm 

a= 650 mm 

b= 820 mm 

F= m . a= (1500 Kg . 3 bobines) . 9,8= 44100 N / 6= 7350 N 

Com que el pes de les bobines queda recolzat sobre quatre punts, haurem de tornar a dividir 

aquest valor per a que sigui del tot exacte a la realitat: 

F= 7350 N / 2= 3675 N 

 

Operem: 

 

Reaccions 

    
 

 
    

 

 
               

 

    
 

 
    

 

 
              

 

 

Moments 

 

    
             

    
  

                  

    
                  

 

 

  

    
             

    
  

                  

    
                  

 

 

Els diagrames resultants són: 
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Diagrama de tallants 

 

 

 

Fig. 3.8. Diagrama de tallants 

 

Diagrama de moments flectors 

 

 

Fig. 3.9. Diagrama de moments flectors 

 

Un cop obtinguts els diagrames i les reaccions, procedirem a calcular les tensions tallants per a 

comparar-les amb les simulades amb Nastran. 

 

Primer calcularem les tensions tallants que es produeixen als extrems de la barra a partir de la 

força i de la geometria dels passadors, tenint en compte que són 3 i que tenen 8 mm de diàmetre. 

 

   
 

 
  

     

      

 

           

On:  

                (MPa) 

V= Força (N) 

A= àrea (mm
2
) 
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Per a poder veure aquests resultats a la realitat, podem comparar aquesta tensió amb la màxima 

que pot suportar un acer utilitzat per a fabricar reblons per exemple, un A-37 que té com a 

tensió tallant màxima= 160 MPa; que comparats amb els nostres 73,11 MPa veiem que ho 

suportaria sense cap problema. 

 

Ara calcularem les tensions màximes que es produeixen al centre del travesser. Per a fer això 

farem servir la següent expressió: 

 

  
 

 
   

          

 
          

               

On: 

                      

M= moment flector (Nmm) 

I= moment d’inèrcia (mm
4
) 

r= distància de la fibra neutra a l’extrem de la peça (mm) 

 

Si comparem aquesta tensió amb la màxima que suportarà un A-42 fet servir per a 

construir perfils, de 260 MPa veiem que la pot suportar de bon tros també.  

 

3.3.2- Simulació amb nastran 

 

3.3.2.1- Mètode dels elements finits 

 

El mètode dels elements finits (MEF) és un mètode numèric general per a la aproximació de 

solucions d’equacions diferencials parcials molt utilitzat en problemes d’enginyeria i de física. 

 

Està pensat per a ser utilitzat en ordinadors i per a resoldre equacions diferencials de problemes 

físics amb geometries complicades. És un mètode que abans no es feia servir gaire ja que per a 

fer-lo servir es necessiten ordinador potents, i fa uns anys doncs encara no existia la tecnologia 

indicada. 
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L’objectiu d’aquest mètode és: 

 

- Substituir el medi continu en estudi per un conjunt d’elements que estaran relacionats 

entre ells per mitjà de nodes. Els elements tenen unes dimensions finites, i el seu 

nombre també és finit. 

 

La resolució de l’equilibri del model es redueix a la resolució d’un sistema d’equacions 

d’equilibri nodal. 

P = K*d 

On: 

P= esforços nodals + esforços volum + tensions 

d= desplaçaments nodals 

 

Les etapes de la seva aplicació són: 

 

• Pre- procés:  

– Geometria  

– Definir material 

– Mallat  

• Solució:  

– Assignar el tipus d’anàlisi aplicat a l’estructura  

– Definir les condicions de contorn del model  

– Introduir les càrregues aplicades  

– Resolució  

• Post- procés: 

– Interpretació de resultats gràfics i numèrics  

 

3.3.2.2- Simulació  

 

1- Pre- procés 

 

1.1- Geometria  
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La prestatgeria dissenyada i que a continuació es disposarà a ser simulada és la següent: 

 

 

Fig. 3.10. Prestatgeria dissenyada 

 

La prestatgeria està formada per un total de cinquanta-dos elements que es distribueixen en els 

següents grups: 

 

- Travessers: amb un total de quatre que tindran com a objectiu d’unir els puntals i les 

barres on aniran situades les bobines. Aquestes peces seran les que patiran més 

deformació ja que per la disposició del pes sobre la prestatgeria, aquest crearà una petita 

fletxa just al mig del travesser. 
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Fig. 3.11. Travesser 

 

- Puntals: amb un total de quatre, fixaran l’estructura al terra i suportaran el pes de les 

bobines juntament amb els cargols i els fixadors, és a dir, són els que patiran més 

tensions. 

 

 

Fig. 3.12. Pilar 

 

- Fixadors: en són vuit, i estan units als travessers al mateix temps que uneixen aquests 

amb els puntals per mitjà dels cargols. Patiran tensions degut a que les reaccions que 

equilibren l’estructura es situen just al punt on estan els cargols. 
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Fig. 3.13. Fixadors 

 

- Els distanciadors: amb un total de dotze que s’agrupen en parelles són els encarregats de 

subjectar les bobines, i transmeten el pes d’aquestes cap als travessers. Tenen un forma 

de prisma triangular, la bobina anirà situada sobre la seva part interior. 

 

 

Fig. 3.14. Distanciadors 

- Els cargols: en total n’hi ha vint-i-quatre, tot i que per a poder simular-los s’han 

dibuixat com si fossin uns simples passadors. Aquests patiran tensions en aquells punts 

que tenen un contacte amb els fixadors i els pilars. 
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Fig. 3.15. Passador 

 

Les dimensions de cada peça es poden trobar a l’apartat de plànols on estan dibuixades cada 

tipus de peça per separat i també un conjunt, mostrant les dimensions finals de muntatge. 

 

El primer pas per a poder simular l’estructura, és modelar-la en 3D, com podem veure les 

imatges següents: 

 

 

Fig. 3.16. Modelat  
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Fig. 3.17. Modelat 2 

 

1.2- Definir material 

 

A continuació, un cop creada tota l’estructura, ara s’ha d’escollir el material del que estan fetes 

les peces i les característiques d’aquest, això serà important ja que a partir d’aquestes dades en 

resultarà una deformació superior o no. 

 

Per als passadors s’ha escollit un acer 1005 amb les següents característiques: 
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Fig. 3.18. Acer 1005 

 

Per a la resta de peces es fa servir un acer inoxidable: 

 

Fig. 3.19. Acer inoxidable 410 

 

1.3- Mallat  

 

El mallat és una part molt important a l’hora de calcular per mitjà dels mètodes finits ja que es 

basa en dividir els cossos en celes més petites per així fer un càlcul més aproximat, així doncs, 

la malla ha de ser el més ajustada possible. S’ha de tenir en compte que per ajustar la malla es 
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necessita d’un ordinador molt potent, així que en aquest projecte es farà un ajust fins a on es 

pugui. 

 

A continuació es mostra el mallat escollit per a cada tipus de peça: 

 

- Per als passadors s’ha escollit una malla tetraèdrica amb 10 nodes per cel·la i de mida 8,28 

mm; s’ha fet aquesta elecció perquè els tetraedres són els que s’ajusten més per a la geometria 

cilíndrica amb la que es treballa. 

 

 

Fig. 3.20. Mallat passadors 

 

- Per als fixadors s’ha escollit una malla tetraèdrica amb 10 nodes per cel·la i de mida 19,6 mm; 

s’ha fet aquesta elecció perquè els tetraedres són els que s’ajusten més tot i que tingui una forma 

quadrada ja que té un talla a la seva part central. 
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Fig. 3.21. Mallat fixador 

 

- Per als distanciadors s’ha escollit una malla tetraèdrica amb 10 nodes per cel·la i de mida 45,2 

mm; s’ha fet aquesta elecció perquè els tetraedres són els que s’ajusten més a la geometria 

triangular de la peça. 

 

 

Fig. 3.22. Mallat distanciador 

 

- Per als travessers s’ha escollit una “malla de barrido” amb 20 nodes per cel·la i de mida 22 

mm; s’ha fet aquesta elecció perquè els quadrats són els que s’ajusten més a la geometria 

rectangular del travesser. 
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Fig. 3.23. Mallat travesser 

 

- Per als pilars s’ha escollit una “malla de barrido” amb 20 nodes per cel·la i de mida 26,6 mm; 

s’ha fet aquesta elecció perquè els quadrats són els que s’ajusten més a la geometria rectangular 

del pilar. 

 

 

Fig. 3.24. Mallat pilar 

 

2- Solució 

 

2.1- Assignar el tipus d’anàlisi aplicat a l’estructura  
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Per a aquesta estructura triarem un anàlisis de tipus estructural ja que el que volem analitzar és 

si el sistema dissenyat aguantarà les forces aplicades o si en cas contrari haurem de buscar una 

alternativa.  

 

 

Fig. 3.25. Tipus d’anàlisi 

 

2.2- Definir les condicions de contorn del model  

 

Una altre part important a l’hora de simular una estructura es posar correctament les condicions 

de contorn ja que si ens equivoquem, els resultat obtinguts no coincidiran amb els de la realitat.  

 

En el nostre cas el primer que hem de considerar és que la prestatgeria està ancorada al terra, per 

tant, aplicarem una restricció fixa a la part inferior dels pilars, com podem veure a continuació. 

 

 

Fig. 3.26. Restricció fixa 
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Un cop hem ancorat l’estructura al terra, ara hem de dir-li al programa com s’uneixen les altres 

parts, i per això farem servir la opció d’adherència de superfície amb superfície.  

 

 

Fig. 3.27. Adherència de superfície 

 

Aquesta opció l’aplicarem entre la part superior del travesser i la inferior dels distanciadors: 

 

 

Fig. 3.28. Adherència travesser i distanciador 

 

A continuació, es procedeix a unir els travessers amb els fixadors: 
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Fig. 3.29. Adherència travesser i fixador 

 

Per últim, hem de definir la unió que haurà entre el fixador i el pilar a partir del cargol i aquesta 

serà la més complicada. Per començar, enlloc de simular un cargol ho simplificarem ficant un 

passador sense rosca i procedirem a definir una unió entre les dues superfícies del fixador, la del 

pilar i el passador: 

 

 

Fig. 3.30. Adherència fixador, pilar i passador 

 

Aquestes tres operacions s’han de repetir per a tota la resta de l’estructura per a que d’aquesta 

manera els 52 elements que formen la prestatgeria quedin units i definida la manera d’aquesta 

unió. 

 

2.3- Introduir les càrregues aplicades  

 

Un cop hem definit les unions i restriccions de la prestatgeria és hora d’aplicar les càrregues, és 

a dir, les forces que simularen els pesos de les bobines. 
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Farem servir el cas més desfavorable, amb una bobina que tindrà una massa total de 1500 kg, 

14700 N. Com que al posar les bobines a la prestatgeria aquestes es recolzen per quatre llocs, 

dividirem aquesta força en quatre, obtenint 3675 N que aplicarem a l’estructura. 

 

 

Fig. 3.31. Càrregues aplicades 

 

2.4- Resolució  

 

Un cop hem ficat totes les restriccions i les càrregues, la prestatgeria queda de la següent forma: 

 

 

Fig. 3.32. Prestatgeria per a resoldre 
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I ja està preparada per a simular i veure els resultats. 

 

3.3.2.3- Anàlisis dels resultats 

 

3- Post- procés 

 

3.1- Interpretació de resultats gràfics i numèrics  

 

Un cop hem simulat la prestatgeria, és hora de veure els resultats i d’analitzar el que ens mostra 

el programa. 

 

Desplaçaments: 

 

La deformació més gran que trobem a la prestatgeria és en els travessers ja que les forces 

aplicades han provocat un moment en els extrems que intenta de flexionar la prestatgeria.  

 

 

Fig. 3.33. Deformació travesser 

 

Com podem veure a la imatge anterior, la deformació arriba a superar els 2 mm; i amb aquesta 

deformació hem de comprovar en la normativa de les prestatgeries si es admissible o no.  

 

El que trobem és el següent: 
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Si la deformació residual vertical permanent és major que el 20% de deformació o fletxa 

nominal (L/200) llavors no serà vàlid de fer servir aquest travesser.  

 

 

Fig. 3.34. Deformació vertical d’un travesser 

 

Les nostres dades són: 

 

deformació= 2,193 mm 

L= 5.400 mm 

 

                
 

   
  

    

   
       

 

                  

 

Així doncs ens queda:   2,193 mm < 5,4 mm 

 

Per tant, el travesser dissenyat amb aquestes restriccions és vàlid per a carregar aquest pes sobre 

la prestatgeria. 

 

Una altre peça que pateix forces deformacions són els pilars com podem veure a continuació: 
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Fig. 3.35. Deformació d’un pilar 

 

La part més important del pilar i on ens fixarem és la part més baixa que està entre el travesser i 

l’ancoratge al terra, veiem que aquí la deformació arriba a ser de 0,317 mm i la normativa ens 

indica que aquesta deformació ha de ser inferior a la mostrada a continuació: 
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Fig. 3.36. Deformació prestatgeria 

 

Veiem que 0,317 mm < 5 mm per tant estem a dins del que estableix la normativa vigent sobre 

emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques. 

 

Ara farem un cop d’ull a la resta de peces per veure quina deformació pateixen. 

 

El distanciador veiem que s’arriba a deformar 2,21 mm: 

 



 

117 
 

 

Fig. 3.37. Deformació distanciador 

 

Segons la normativa, aquelles peces que serveixin de gelosia per a aguantar la prestatgeria i la 

seva estructura, no podran superar els 10 mm de deformació, així que 2,21 mm < 10 mm, per 

tant, aquesta peça també està dins del límit. 

 

 

Fig. 3.38. Deformació fixador 
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Els fixadors veiem que tenen una deformació molt petita que no arriba ni a mig mil·límetre. 

 

Per últim tenim els passadors, que hem de tenir en compte que la geometria simulada no és 

exactament la de la realitat, ja que en aquesta es faran servir cargols on intervindrà també la 

força d’estrenyiment. Tot i així veiem que la deformació que patiran serà petita, de l’ordre d’una 

dècima de mil·límetre. 

 

 

Fig. 3.39. Deformació passador 

 

 

Tensions: 

 

Les parts més crítiques de l’estructura seran el centre del travesser i les unions amb passadors ja 

que es on es concentraran les tensions més grans. Com podem veure al centre del travesser, les 

tensions són al voltant dels 20 MPa. 
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 Fig. 3.40. Resultats travesser 

 
Com el pes de les bobines mirarà de fer una flexió en el travesser, observarem les tensions de 

Von Mises i així podrem veure les màximes. Veiem que les tensions arriben als 52 MPa. 

 

 
Fig. 3.41. Resultats travesser flexió 

 
En el cas dels passadors, mirarem el seu tallant màxim per a poder-lo comparar amb els resultats 

analítics. Tant el passador, com el pilar, com el fixador treballaran a tallant ja que la força 

provocada pels pesos de les bobines el que intenta es tallar aquestes peces, no fer una flexió ni 

una torsió. 
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Fig. 3.42. Resultats passador 

 
 
Podem veure com es lògic que la part que està patint més és aquella que pateix la força del 

fixador. Si ens aturem un moment, i mirem més acuradament els passadors, podem veure que el 

cas anterior només es dona en el passador superior, mentre que el que pateix més, és el que està 

a sota de tot, arribant a 70 MPa: 
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Fig. 3.43. Resultats tres passadors 

 
En aquesta observem com amb tot el conjunt de passadors, els que pateixen més són els 

inferiors, i gràcies al programa podem determinar que la estructura està sobredimensionada, és a 

dir, que no caldria posar tres passadors, sinó que amb dos ja podria aguantar força be. 

 

 
Fig. 3.44. Resultats conjunt passadors 

 
 
Pel que fa als fixadors podem veure en la imatge següent com les zones que més pateixen són 

les del cargol superior i l’inferior, tal com s’ha esmentat anteriorment. 
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Fig. 3.45. Resultats fixador 

 
En el pilar podem tornar a veure la mateixa distribució de tensions de tallant al voltant dels 

forats per als cargols, on el forat del mig casi no rep cap mena de deformació. 
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Fig. 3.46. Resultats fixador 

 
Pel que fa als distanciadors podem observar a continuació com les tensions a tallants son petites 

(18,49 MPa) i es concentren en els punts de recolzament.  

 

 
Fig. 3.47. Resultats distanciador a tallant 

 
Aquests distanciadors també treballaran a flexió ja que els pesos provoquen una fletxa al centre 

d’aquests, i que aparegui un moment de força als extrems. Per a veure aquests resultats ara 
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farem servir Von Mises ja que ens mostrarà les tensions màximes de la peça. Veiem que els 

resultats arriben als 35 MPa. 

 

 
Fig. 3.48. Resultats distanciador a tallant 

 
A continuació una taula resum de les tensions màximes i tallants: 

 
Peça Von Mises (MPa) Tensió tallant màxima (MPa) 

Travesser 51,66 26,11 

Pilar 146,81 83,63 

Passador 124,1 71,39 

Fixador 151,09 82,51 

Distanciador 35,49 18,49 
Taula 3.21. Resum tensions prestatgeria 

 

3.3.3- Comparació de resultats 

 

A continuació compararem els resultats obtinguts analíticament amb els que s’han extret a partir 

del càlcul amb elements finits a partir d’aquesta taula: 

 

Peça Tensió analítica (MPa) Tensió simulació (MPa) Error (%) 

Travesser 13,41 19,66 46,6% 

Passador 73,11 71,39 2,3% 
Taula 3.22. Resum comparació tensions prestatgeria 
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Com podem veure a la taula, la diferència de resultats al travesser és molt gran però aquí el 

mètode que s’apropa més a la realitat seria el càlcul analític ja que per geometries senzilles fer 

servir els elements finits acumulen més error de càlcul; en canvi, per a calcular zones 

complicades com els passadors és més fiable la simulació amb l’ordinador. 
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3.4- CÀLCULS INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Per a caracteritzar l’activitat d’emmagatzematge i veure’n el risc potencial que pot arribar a 

tenir la seva activitat, la guia tècnica RSCI ens proporciona la següent formula: 

 

 

On: 

 

QS =densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o area d’incendi, en MJ/m
2
 o 

Mcal/m
2
. 

Ci = coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat de cada un dels combustibles (i) 

que existeixen en el sector d’incendi. 

qvi = càrrega de foc, aportada por cada m
3
 de cada zona amb diferent tipus d’emmagatzematge 

existent en el sector d’incendi, en MJ/m
3
 o Mcal/m

3
. 

hi = altura d’emmagatzematge de cada un dels combustibles, (i), en m. 

si = superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus d’emmagatzematge existent 

en el sector d’incendi en m
2
. 

Ra = coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l'activació) 

inherent a l'activitat industrial que es desenvolupa en el sector d'incendi, 

producció, muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge, etc. 

Quan existeixen diverses activitats en el mateix sector, es prendrà com a factor de 

risc d'activació (Ra) l'inherent a l'activitat de major risc d'activació, 

sempre que aquesta activitat ocupi almenys el 10 per cent de la 

superfície del sector o àrea d'incendi. 

A = superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada del area d’incendi, en m
2
. 

 

La nostra instal·lació suposaria: 

 

Ci = 1 

qvi = 4200 MJ/m
3
  

hi = 2 m 

si = 16000 m
2
 

Ra = 1,5 

A = 28000 m
2
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QS ≈ 10000 MJ/m
2
 

 

 

 

Com podem veure a la taula 1.3 del RSCI la nostra instal·lació tindria un nivell de risc intrínsec 

alt, de nivell 7.  
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4- PLEC DE CONDICIONS 
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4.1- PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

4.2.1- Reglaments i normes 

 

Per a poder iniciar les obres de la instal·lació elèctrica, l’empresa responsable d’aquesta 

presentarà un document amb tota la informació necessària: responsable de l’obra, tècnics 

encarregats, carnets autoritzats d’instal·ladors. 

 

S’han aplicat les condicions especificades en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

(Real Decret 842/2002, del 2 d’agost) publicat al BOE nº 224 el 18 de setembre de 2002. 

 

Els apartats tinguts 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. 

 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. 
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4.2.2- Qualitat dels 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 del import del pressupost. 

 

4.4.3- Conductors elèctrics 

 

Línea general d’alimentació 

 

Els conductors que es faran servir, tres de fase i un de neutre, seran de coure o d’alumini, 

unipolars aïllats amb un aïllament de 0,6/1 kV. La secció mínima serà de 10 mm
2
 en coure o 16 

mm
2
 en alumini.  

 

Segons ITC-BT-14, les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per: 

 

- Conductor aïllats a l’interior dels tubs encastats. 

- Conductors aïllats a l’interior dels tubs enterrats. 

- Conductors aïllats a l’interior dels tubs de muntatge superficial. 

- Conductors aïllats a l’interior de canals protectors els quals la seva tapa només es pugui 

obrir amb ajuda. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 

60.439-2. 

- Conductors aïllats a l’interior de conductors tancats d’obra de fàbrica, projectats i 

construïts a l’efecte. 

 

Derivacions individuals 
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Segons la ITC-BT-15, les derivacions individuals estaran constituïdes per: 

 

- Conductor aïllats a l’interior dels tubs encastats. 

- Conductors aïllats a l’interior dels tubs enterrats. 

- Conductors aïllats a l’interior dels tubs de muntatge superficial. 

- Conductors aïllats a l’interior de canals protectors els quals la seva tapa només es pugui 

obrir amb ajuda. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 

60.439-2. 

- Conductors aïllats a l’interior de conductors tancats d’obra de fàbrica, projectats i 

construïts a l’efecte. 

 

Els conductors a utilitzar seran de coure, aïllants i unipolars, sent la seva tensió assignada 

450/750 V com a mínim. Per al cas de cables multi conductors o pel cas de derivacions 

individuals en l'interior de tubs enterrats, l'aïllant dels conductors serà de tensió assignada 0,6 / 

1 kV. La secció mínima serà de 6 mm² per als cables polars, neutre i protecció i de 1,5 mm ² per 

al fil de comandament (per a aplicacions de les diferents tarifes), que serà de color vermell. 

 

Segons el que es diu a la ITC-BT-16, per a satisfer les disposicions tarifaries vigents, s’haurà de 

disposar del cablejat necessari pels circuits de comandament i control. El color per a identificar 

aquests cables serà el vermell, i la seva secció mínima de 1,5 mm
2
. 

 

Circuits interiors 

 

Els conductors elèctrics per als circuits interiors seran de coure aïllat, amb una tensió nominal 

d’aïllament de 750 V. La secció mínima quedarà determinada per les normes establertes a la 

ITC-BT-19. Si es dones el cas que anessin muntats sobre aïlladors, podran ser de coure o 

alumini segons la ITC-BT-20.  

 

4.4.4- Conductors de protecció 

 

Quan es realitzi la connexió a terra del CGP, en aquesta mateixa conducció es disposarà del 

corresponent conductor de protecció. Segons la ITC-BT-26, els conductors de protecció seran 

de coure i tindran el mateix aïllament que els conductors actius, aniran per la mateixa 

canalització i la seva secció quedarà definida per la ITC-BT-19. 
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Aquestes conductors no aniran en contacte amb cap mena de material perillós, ni elements 

combustibles, aniran protegits per un tub amb una resistència idònia, sent no conductor.  

 

Les connexions en aquests conductors es realitzaran per mitjà d’entroncaments soldats sense ús 

d’àcids, o per peces de connexió de rosca; sent de material inoxidable, i amb dispositiu per 

evitar que es desenrosquin.  

 

4.4.5- Identificació dels conductors 

 

Per a poder distingir cada conductor, se li assignarà un color diferent a cada un: 

 

- Negre, gris, marró pels conductors de fase o polars. 

- Blau clar pel conductor neutre. 

- Groc – verd pel conductor de protecció. 

- Vermell pel conductor de circuits de comandament i control. 

 

4.4.6- Tubs protectors 

 

Segons la Norma UNE-20324, les línies generals d’alimentació aniran instal·lades en tubs amb 

un grau de resistència al xos no inferior mai a 7. Quan la instal·lació sigui des de la xarxa aèria i 

la CGP es col·locarà a la paret de l’edifici, sent protegits per tubs rígids aïllants amb la mateixa 

resistència anteriorment esmenada.  

 

Els tubs fets servir a l’interior de la instal·lació seran aïllants flexibles normals en instal·lació 

encastada. Hauran de suportar les següents temperatures: 

 

- 60 ºC pels tubs aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè. 

- 70 ºC pels tubs metàl·lics amb aïllament de paper impregnat. 

 

Els diàmetres exteriors mínims i les seves característiques, quedaran detallats per la ITC-BT-21; 

sent el seu diàmetre interior mínim determinat pel seu fabricant. 

 

4.4.7- Caixes de connexió i derivació 

 

Les connexions que s’hagin de realitzar entre conductors, es faran a l’interior de les caixes 

apropiades de material aïllant, o si fossin metàl·liques, protegides contra la possible corrosió.  
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Les seves mides aniran determinades per a poder encabir a tots els conductors i la seva 

profunditat segons el diàmetre del tub més gran més una protecció, tenint un mínim de 40 mm 

de profunditat i 80 mm pel costat interior. La connexió es realitzarà sempre per mitjà de borns 

de connexió, muntats individualment o en blocs. També està permès de fer servir brides de 

connexió; però sempre a l’interior de les caixes. 

 

Per a que l’aïllament dels conductors no es faci malbé per culpa del fregament entre els tubs a 

dins de la caixa, els extremes d’aquests, quan siguin metàl·lics estaran previstos de filtres amb 

bordes arrodonits o dispositius semblants; si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, 

aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la coberta. 

 

4.4.8- Aparells de comandament i maniobra 

 

Els interruptors i commutadors utilitzats, seran del tipus tancat i de material aïllant, tallaran la 

corrent màxima del circuit on estigui col·locats sense donar lloc a que es pugui formar cap arc. 

Les peces de contacte tindran unes dimensions tals que la temperatura no excedeixi mai els 65 

ºC. 

 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció contaran, 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.  

 

4.4.9- Aparells de protecció 

 

4.4.9.1- Caixa general de protecció 

 

Ens basarem en la ITC-BT-13 per a determinar la col·locació i instal·lació que ha de tenir la 

caixa general de protecció.  
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Així doncs, anirà sobre la façana exterior de l’edifici i en un lloc de lliure accés. En una 

localització determinada entre el propietari i l’empresa subministradora.  

 

Com l’escomesa serà subterrània, 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. 

 

4.4.9.2- Dispositius de protecció 

 

L’interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà un poder tall que sigui suficient per a la 

intensitat de curtcircuit que es pugui produir en el punt de la instal·lació. Els altres interruptors 

automàtics i diferencial, hauran de suportar els corrents de curtcircuit que es puguin presentar, la 

seva sensibilitat vindrà determinada per la ITC-BT-24, on també es diu que les parts actives 

aniran 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. 
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4.4.9.3- Quadre de comandament 

 

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. 

 

4.4.9.4- Protecció contra contactes directes 

 

La norma UNE 20.460-4-41, mostra els mitjans que s’han de fer sevir per a la protecció contra 

contactes directes. Les parts actives aniran recobertes d’un aïllament de PVC que no es pugui 

destruir, segons ITC-BT.24; a més d’una protecció complementària per dispositius de corrent 

diferencial residual. 

 

4.4.9.5- Protecció contra contactes indirectes 

 

Per a escollir les mesures de protecció contra contactes indirectes, s’haurà de tenir en compte la 

naturalesa del local, les masses i els elements conductors, l’extensió i importància de la 

instal·lació; tenint en compte sempre la ITC-BT-24. 

 

4.4.9.6- Protecció contra sobreintensitats 

 

Per a protegir contra possibles sobreintensitats en la instal·lació 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.  En 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.  
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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 Taula 1 de la ITC-BT-22. 

 

4.4.9.7- Protecció contra sobretensions 

 

Per evitar possibles sobretensions al circuit elèctric farem servir la normativa ITC-BT-23, fent 

servir la taula 1 que esmena les resistències necessàries que s’han d’utilitzar per evitar aquest 

efecte. 

 

4.4.9.8- Presa a terra de les masses 

 

Per a fer la presa a terra seguirem la ITC-BT-08, amb un esquema tipus TT amb un punt 

d’alimentació, i el neutre, que estarà connectat directament a terra. Les masses receptores estan 

connectades a una presa de terra separada.  

 

Aquesta protecció es basa en la presa a terra de les masses, associada a un dispositiu de tall 

automàtic. Com el punt neutre està connectat directament a terra, es compleix: 

 
- 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.  

 

4.4.9.9- Presa a terra 

 

La presa a terra és una connexió directa sense fusibles ni proteccions, segons la ITC-BT-18 que 

té com a objectiu fer que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i superfícies del terreny no 

apareguin diferències de potencial que puguin provocar danys , i també ha de permetre el pas a 

terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric. 

 

L’elecció i instal·lació dels materials que assegurin la correcte posada a terra han de ser tals que 

assegurin: 
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- 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.  

 

Els conductors fets servir per a la posada a terra 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 escollits no poden afectar a la resistència mecànica i elèctrica. 

 

La profunditat d’enterrament ha de ser tal que la possible pèrdua d’humitat del terra no 

augmenti la resistència de la presa de terra per sobre del valor que s’hagi previst en els càlculs, 

sent sempre superior a 0,5 metres. 

 

4.4.9.10- Borns de posada a terra 

 

En la instal·lació s’ha de disposar d’un born principal de terra, al que aniran units els conductors 

de terra, de protecció, d’unió equipotencial principal i els de posada a terra funcional, si s’han 

fet servir. 

 

També es procurarà d’instal·lar un dispositiu que permeti de mesura la resistència de la presa de 

terra corresponent; pot ésser combinat amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable i 

assegurar la continuïtat elèctrica.  

 

4.4.9.11- Conductors de terra 

 

Després d’escollir el conductor que es farà servir en la instal·lació, s’haurà de triar la secció 

mínima per a aquest; per a fer això es seguirà la ITC-BT-18 que parla sobre Seccions mínimes 

convencionals dels conductors de terra, on la secció serà inferior a la mínima exigida pels 

conductors de protecció, sent protegit contra corrosió 

 

 



 

138 
 

 

4.4.9.12- Conductors de protecció 

 

.Els conductors de protecció uniran les masses al conductor de terra, amb el neutre de la xarxa i 

a un relé de protecció. Les seccions d’aquest conductor vindrà indicada per la ITC-BT-18, 

Relacions entre seccions de conductors. Quan la instal·lació consta de parts evolvents de 

conjunts muntats a fàbrica o de canalitzacions prefabricades amb evolvent metàl·lic, aquestes 

poden ser fets servir com a conductors de protecció si, compleixen 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.  

 

4.4.10- Escomesa 

 

Es faran servir escomeses soterrades segons el que indica la ITC-BT-07; la escomesa és la part 

de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta les caixes generals de protecció. Per a 

la seva col·locació es tindrà en compte les separacions mínimes que establert la ITC-BT-07 en 

els creuaments i paral·lelismes amb altres canalitzacions.  

 

La línia general d’alimentació serà el més curt i recte possible, passant per les zones d’ús comú. 

Quan aquest circuli verticalment, ho farà per mitjà d’una canalització o conducte d’obra de 

fàbrica encastat o adossat al buit; no serà així quan sigui una zona protegida contra incendis com 

diu la NBE-CPI-96. 

 

Els cables fets servir per a l’escomesa seran de coure, aïllats amb compostos polimèrics i 

protegits contra la corrosió. La seva tensió assignada no serà inferior a 0,6/1 kV, complint la 

Norma UNE-HD-603. La secció d’aquests s’escollirà segons a la caiguda de tensió i intensitat 

previstes, mai inferior a 6 mm i uniforme en tot el seu camí. 

 

Aquests cables a més, seran no propagadors d’incendi i amb una emissió de fums i opacitat 

reduïda; equivalents als cables esmentats a la Norma UNE-21.123. El conductor neutre tindrà 

una secció de aproximadament el 50% de la corresponent al conductor de fase, però mai amb 

uns valors inferiors als especificats a la Taula 1 de la ITC-BT-14. 
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4.4.11- Comptadors 

 

La ubicació dels comptadors vindrà determinada per la ITC-BT-16, estan situats en armaris 

complint amb la Norma UNE-EN-60.439; aquest armari haurà de tenir una ventilació interna 

per a evitar possibles condensacions i les seves dimensions seran les adequades per al tipis i 

número de comptadors que tingui la instal·lació. 

 

El grau de protecció mínim que deuen complir aquests conjunts, seguint la Norma UNE-20.324 

i UNE-EN-50.102, ha de ser: 

 

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

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

 

Els comptadors hauran de permetre la lectura d’aquests d’una forma directa, sent aquestes parts 

resistents als rajos ultraviolats, per tal de que no es facin malbé amb el pas del temps. 

 

Cada una de les derivacions individuals han de ser associades a l’origen de la seva pròpia 

protecció composa per fusibles de seguretat, independent de la seves proteccions corresponents 

a la instal·lació de cada subministrament. Aniran col·locats abans del comptador i en cadascun 

dels fils de fase o polars, amb l’adequada capacitat de tall en funció de la màxima intensitat de 

curtcircuit.   

 

Els cables tindran una secció de 6 mm
2
, amb una tensió assignada de 450/750 V; conductors de 

coure, de classe 2 segons Norma UNE-21.022 amb un aïllament sec i amb el color segons ITC-

BT-26. 

 

4.4.12- Receptors 

 

La instal·lació de receptors es basarà en el que està establert en la ITC-BT-43, s’instal·laran 

segons la classe de local, la seva utilització, sempre tenint en compte els esforços mecànics que 

es puguin preveure i les condicions de ventilació del local. També s’han de tenir en compte les 

inclemències exteriors, així doncs, hauran de suportar la influència dels agents exteriors: 

humitat, aigua, vent, etc.  

 

Una de les proteccions que hauran de presentar es contra sobreintensitats, segons el que diu la 

ITC-BT-22; una altre serà contra possibles xocs elèctrics com descriu la Taula 1 de la ITC-BT-
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43, on es diu la classe segons dues variables que s’han de tenir en compte, la primera que parla 

sobre les característiques principals dels aparells, i la segona sobre les precaucions de seguretat. 

 

Receptors per a lluminàries 

 

Els receptors per a la lluminària són aquells equips o dispositius que fan servir l’energia 

elèctrica per a il·luminar les habitacions interiors i els espais exteriors, com queda dit a la ITC-

BT-44. Les llums per la seva part, segueixen la Norma UNE-EN 60.598. 

 

El cablejat de la lluminària que vagi per l’exterior ha de presentar un aïllament tèrmic i també 

un d’elèctric. Les parts metàl·liques que siguin accessibles (ITC-BT.24), hauran de tenir un 

element de connexió de posada a terra per evitar possibles desperfectes.  

 

4.4.13- Interruptors diferencials 

 

Quan el valor de la impedància de tancament de defecte a terra sigui tal que no es puguin 

complir les condicions de tall esmenades anteriorment, es faran servir dispositius associats de 

tall automàtic, els interruptors diferencials, que provoquen l’obertura automàtica quan la suma 

vectorial de les intensitats que travessen els pols de l’aparell, arriba a un valor determinat. 

Aquest valor és el que definirà la sensibilitat de funcionament que tindrà l’aparell, ja que la seva 

feina és obrir automàticament la instal·lació.  

 

Aquest valor ha de complir la següent relació depenen de les característiques del local on estigui 

situat: 

 

- En locals secs: R ≤ 50/ls 

- En locals humits: R ≤ 24/ls 

 

On: 

ls= valor de la sensibilitat en ampers de l’interruptor. 

 

4.4.14- Enllumenat 

 

Les condicions que defineixen l’enllumenat interior anirà definit pel que estableix la ITC-BT-

44, mentre que l’enllumenat exterior no entra dins aquesta norma sinó que esta sota la 

supervisió de la ITC-BT-09 i el d’emergència segons la ITC-BT28. Les llums seran conformes 

als requisits que queden establerts a la norma UNE-EN 60.598. 
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S’estableix dons que la càrrega mínima serà 1,8 vegades la potència en W dels receptors, que el 

conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase i que en el cas de fluorescents, serà 

obligatori la compensació del factor de potència fins a un valor mínim de 0,9. 
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4.2- PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA  

 

4.2.1- Objecte 

 

Aquest plec té com a objectiu de fixar les condicions tècniques mínimes que ha de complir la 

instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa. Pretén servir de guia per a instal·ladors i 

fabricants d’equips, definint les especificacions mínimes que ha de complir la instal·lació per 

assegurar la seva qualitat, en benefici de l’usuari i del desenvolupament de la tecnologia. 

L’àmbit d’aplicació va des dels sistemes mecànics i elèctrics fins als electrònics. 

 

El resultat final de la instal·lació es valorarà a partir del seu rendiment, la seva producció i 

integració. Queda clar que per altres projectes del mateix tema, es podran adoptar altres 

solucions diferents de les preses en aquest plec. 

 

4.2.2- Generalitats 

 

Aquest plec de condicions és d’aplicació en la seva integritat a totes les instal·lacions solars 

fotovoltaiques destinades a la producció d’electricitat per a ser venudes a la xarxa de distribució, 

excloent aquelles instal·lacions aïllades de la xarxa. 

 

La normativa aplicada per a aquestes instal·lacions solars fotovoltaiques és: 

 
- 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.  
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- 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 2017/1997, de 26 de desembre, per 

a adaptar el seu contingut al 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).  

 

4.2.3- Definicions 

 

4.2.3.1- Radiació provinent del sol  

 

4.2.3.1.1- Radiació solar  

Energia procedent del sol en forma d’ones electromagnètiques. 

 

4.2.3.1.2- Irradiància  

Densitat de potència incident en una superfície o l’energia incident en una superfície per unitat 

de temps i unitat de superfície, es mesura en kW/m
2
. 

 

4.2.3.1.3- Irradiació 

Energia incident en una superfície per unitat de superfície i en un període de temps, es mesura 

en kWh/m
2
. 

 

4.2.3.2- Instal·lació 

 

4.2.3.2.1- Instal·lacions fotovoltaiques 

Aquelles que disposen de mòduls fotovoltaiques per la conversió directa de la radiació solar en 

energia elèctrica sense cap pas intermedi. 
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4.2.3.2.2- Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades 

Són les que treballen en paral·lel amb l’empresa distribuïdora.  

 

4.2.3.2.3- Línea i punt de connexió i mesura 

La línea de connexió és la línea elèctrica mitjançant la qual es connecten les instal·lacions 

fotovoltaiques amb el punt de xarxa de l’empresa distribuïdora o amb l’escomesa de l’usuari, 

denominat punt de connexió i mesura. 

 

4.2.3.2.4- Interruptor automàtic de la interconnexió 

Dispositiu de tall automàtic sobre el qual actuen les proteccions de la interconnexió. 

 

4.2.3.2.5- Interruptor general 

Dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la instal·lació fotovoltaica de la xarxa de 

l’empresa fotovoltaica. 

 

4.2.3.2.6- Generador fotovoltaic 

Associació en paral·lel de branques fotovoltaiques.  

 

4.2.3.2.7- Branca fotovoltaica 

Subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en associacions sèrie – paral·lel, amb voltatge 

igual a la tensió nominal del generador.  

 

4.2.3.2.8- Inversor 

Convertidor de tensió i corrent continua en tensió i corrent alterna. 

 

4.2.3.2.9- Potència nominal del generador 

Suma de les potències màximes dels mòduls fotovoltaics. 

 

4.2.3.2.10- Potència de la instal·lació fotovoltaica o potència nominal 

Suma de la potència nominal dels inversors (especificada pel fabricant) que intervenen en les 

tres fases de la instal·lació en condicions nominals de funcionament.  

 

4.2.3.3- Mòduls 

 

4.2.3.3.1- Cèl·lula solar o fotovoltaica 

Dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica. 
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4.2.3.3.2- Cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE) 

Cèl·lula solar encapsulada de forma independent, amb una tecnologia de fabricació i encapsulat 

idèntic a la dels mòduls fotovoltaics que formen la instal·lació. 

 

4.2.3.3.3- Mòdul o panell fotovoltaic 

Conjunt de cèl·lules solars directament interconnectades i encapsulades com a un únic bloc, 

entre materials que les protegeixen dels efectes de la intempèrie.  

 

4.2.3.3.4- Condicions estàndard de mesura (CEM) 

Condicions de irradiància i temperatura en la cèl·lula solar, utilitzats universalment per a 

caracteritzar cèl·lules, mòduls i generadors solars i definides de la següent forma: 

 

- Irradiància solar: 1000 W/m
2
 

- Distribució espectral: AM 1,5 G 

- Temperatura de cèl·lula: 25 ºC 

 

4.2.3.3.5- Potència pic 

Potència màxima del panell fotovoltaic en CEM. 

 

4.2.3.3.6- Temperatura d’operació nominal (TONC) 

Definida com la temperatura a la que arriben les cèl·lules solars quan el mòdul pateix una 

irradiància de 800 W/m
2
 amb distribució espectral AM 1,5 G, una temperatura ambient de 20 ºC 

i una velocitat del vent de 1 m/s. 

 

4.2.3.4- Integració arquitectònica 

 

4.2.3.4.1- Integració arquitectònica de mòduls fotovoltaics 

Quan els mòduls fotovoltaics compleixen una doble funció, energètica i arquitectònica, i a més, 

substitueix a elements constructius convencionals.  

 

4.2.3.4.2- Revestiment 

Quan els mòduls fotovoltaics constitueixen part de l’evolvent d’una construcció arquitectònica.  

 

4.2.3.4.3- Tancament 

Quan els mòduls constitueixen el sostre o la façana de la construcció arquitectònica, garantint la 

deguda estanquitat i aïllament tèrmic.  
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4.2.3.4.4- Elements d’ombrejat 

Quan els mòduls fotovoltaics protegeixen a la construcció arquitectònica de la sobrecàrrega 

tèrmica causada pels rajos solars, proporcionant ombres al sostre o a la façana mateixa. 

 

La col·locació de mòduls fotovoltaics paral·lels a l’evolvent de l’edifici sense la doble funció 

definida en la integració arquitectònica, es denominarà superposició i no es considerarà la 

integració arquitectònica. No s’acceptaran, dins del concepte de superposició, mòduls 

horitzontals.  

 

4.2.4- Disseny  

 

4.2.4.1- Disseny del generador fotovoltaic 

 

4.2.4.1.1- Generalitats 

 

Els mòduls fotovoltaics vindran determinats per les característiques descrites anteriorment en la 

memòria on es descriuen, tots ells seran del mateix model i si no es així s’haurà de garantir la 

seva compatibilitat, i qualsevol element que no compleixi alguna d’aquestes especificacions 

haurà de justificar-se amb la documentació necessària.   

 

4.2.4.1.2- Orientació, inclinació i ombres 

 

La orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles ombres que es creïn degut a 

això, seran tals que les pèrdues siguin inferiors als límits que establert la taula que apareix més 

endavant. Es consideren tres casos possibles: general, superposició de mòduls i integració 

arquitectònica com hem definit anteriorment. En tots aquestes casos s’han de complir tres 

condicions: pèrdues per orientació i inclinació, pèrdues per ombrejat i pèrdues totals inferiors 

als límits estipulats.  

 

 Orientació i inclinació 

(OI) 

Ombres (S) Total (OI+S) 

General 10% 10% 15% 

Superposició 20% 15% 30% 

Integració 

arquitectònica 
40% 20% 50% 

Taula 4.1. Pèrdues admeses  
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En tots els casos s’hauran d’avaluar les pèrdues per orientació i inclinació del generador i 

ombres. Per a posar varies files de mòduls, s’haurà de calcular la distància mínima entre 

aquestes. 

 

4.2.5- Components i materials 

 

4.2.5.1- Generalitats 

 

En la instal·lació solar fotovoltaica s’ha d’assegurar, com a mínim, un grau d’aïllament elèctric 

de tipus bàsic classe I que afecta tant a equips (mòduls i inversors), com a materials (conductors, 

caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de contínua, que serà d’aïllament doble. 

 

La instal·lació ha d’incorporar tots els elements i característiques necessàries per a garantir que 

tot funcioni correctament. El funcionament de la instal·lació no ha de provocar cap mena 

d’averia a la xarxa, disminucions de les condicions de seguretat ni cap mena d’alteració superior 

a les admeses per la normativa que s’aplica.  

 

Els materials que estiguin situats a la intempèrie hauran de ser protegits contra els agents 

ambientals: contra l’efecte de la radiació solar i de la humitat.  

 

4.2.5.2- Sistemes generadors fotovoltaics 

 

Els mòduls fotovoltaics han de complir les especificacions nombrades a la UNE-EN 61215 i 

estar qualificats per algun laboratori, acreditant la presentació del certificat oficial corresponent. 

Hauran de portar de forma clara i entenedora el model i nom o logotip del fabricant, a més del 

corresponent número de sèrie.  

 

Hauran d’ajustar-se a les característiques descrites seguidament, en cas de que no sigui així 

s’haurà de presentar en la memòria de la sol·licitud una justificació. 

 
- 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.  
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- 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.  

 

Per motius de seguretat i per a facilitar el manteniment i reparació del generador, s’instal·laran 

els elements que siguin necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per a poder desconnectar de 

forma independent i en ambdós terminals, de cadascuna de les branques de la resta del 

generador. 

 

4.2.5.3- Etapa d’inversió 

 

L’etapa d’inversió serà adequada 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. 

 

Els inversors tindran les següents característiques: 

 

- Principi de funcionament: font de corrent. 

- Autoconmutats. 

- Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. 

- No funcionaran en mode illa o de manera aïllada.  

 

D’igual manera hauran de complir amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 

Comptabilitat Electromagnètica, incorporant proteccions per a :  

  

- Curtcircuits en CA. 

- Tensió de xarxa fora de rang. 

- Freqüència de xarxa fora de rang. 

- Sobretensions, mitjançant varistors o similars. 

- Pertorbacions presents en la xarxa com ara 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.  
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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.  

- 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. 

 

4.2.5.4- Cablejat 

 

Els positius i negatius de cada grup de mòduls aniran conduïts de manera separada i protegits 

segons la normativa vigent. Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per a 

evitar caigudes de tensió i sobreescalfaments.  
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Els conductors de la part de CC hauran de tenir una secció suficient per a que la caiguda de 

tensió sigui inferior al 1,5% i els de la part de CA sigui inferior del 2% tenint en els dos casos 

com a referència la tensió de les caixes de connexió. Tot el cablejat serà de doble aïllament i 

adequat per al seu ús en intempèrie d’acord amb la Norma UNE 21.123. 

 

4.2.5.5- Punt de connexió 

 

Condicions tècniques de caràcter general. 

 

1- El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no ha de provocar averies a les 

xarxes, disminucions de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les 

admeses per la normativa que resol aplicable.  

 

2- En el cas que la línea de distribució es quedi desconnectada de la xarxa les 

instal·lacions fotovoltaiques no hauran de mantenir tensió en la línea de distribució. 

 

3- Les condicions de connexió a la xarxa es fixaran en funció de la potència de la 

instal·lació fotovoltaica, amb objecte d’evitar efectes perjudicials per als usuaris. 

 

4- Per establir el punt de connexió a la xarxa de distribució es tindrà en compte la capacitat 

de transport de la línea, la potència instal·lada en els centres de transformació i les 

distribucions en diferents fases de generadors de règim especial previstos d’inversors 

monofàsics.   

 

5- Des del circuit de generació fins a l’equip de mesura no es podrà intercalar cap element 

de generació distintiu del fotovoltaic, ni d’acumulació o de consum.  

 

6- En el cas de que una instal·lació fotovoltaica es vegi afectada per pertorbacions de la 

xarxa de distribució s’aplicarà la normativa vigent sobre qualitat del servei.  

 

Condicions específiques de interconnexió. 

 

1- Es podran interconnectar instal·lacions fotovoltaiques en baixa tensió sempre que la 

suma de les seves potències nominals no excedeixi de 100 kVA. La suma de les 

potències de les instal·lacions en règim especial connectades a una línea de baixa tensió 

no podrà  superar la meitat de la capacitat de transport d’aquesta línea en el punt de 

connexió, definida com capacitat tèrmica de disseny de la línea en el punt.  



 

151 
 

 

2- Si la potència nominal de la instal·lació fotovoltaica a connectar a la xarxa de 

distribució es superior a 5 kW, la connexió de la instal·lació fotovoltaica a la xarxa serà 

trifàsica. Aquesta connexió es podrà realitzar mitjançant un o més inversors monofàsics 

de fins a 5 kW, a les diferents fases, o directament un inversor trifàsic. 

 

3- En la connexió d’una instal·lació fotovoltaica, la variació de tensió provocada per la 

connexió i desconnexió de la instal·lació fotovoltaica no podrà ser superior al 5% i no 

haurà de provocar, en cap usuaris dels connectats, la superació dels límits indicats en el 

REBT. 

 

4- El factor de potència de la energia subministrada a la empresa distribuïdora ha de ser el 

més pròxim possible a la unitat. Les instal·lacions fotovoltaiques connectades en 

paral·lel amb la xarxa hauran de  prendre les mesures necessàries, o arribar a un acord 

amb l’empresa distribuïdora.  

 

4.2.5.6- Proteccions 

 

El sistema de proteccions haurà de complir les exigències en la reglamentació vigent. Aquest 

compliment haurà de ser acreditat adequadament en la documentació relativa a les 

característiques de la instal·lació a la que es refereix l’article 3 del RD 1.663/2000 del 29 de 

setembre, incloent el següent: 

 

1- Interruptor general manual, que serà un interruptor magnetotèrmic amb intensitat de 

curtcircuit superior a la indicada  per l’empresa distribuïdora en el punt de connexió. 

Aquest interruptor serà accessible a l’empresa distribuïdora en tot moment, amb objecte 

de poder realitzar la desconnexió manual. 

 

2- Interruptor automàtic diferencial, amb el fi de protegir a les persones en el cas de 

derivació d’algun element de la part continua de la instal·lació. 

 

3- Interruptor automàtic de la interconnexió, per a la desconnexió - connexió automàtica 

de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa, junt 

amb un relé d’enclavament. 

 

4- Protecció per a la interconnexió de màxima i mínima de funcionament (51 i 49 Hz, 

respectivament) i de màxima i mínima de tensió (1,1 i 0,85 Um, respectivament). 
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5- Aquestes proteccions podran ser precintades per l’empresa distribuïdora, després de les 

verificacions a les que es fan referència en els articles 6 i 7 del Real Decret.  

 

6- El reagrupament del sistema de commutació i, per tant, de la connexió amb la xarxa de 

baixa tensió de la instal·lació fotovoltaica serà automàtic, una vegada restablerta la 

tensió de xarxa per l’empresa distribuïdora. 

 

7- Es podran integrar en l’equip inversor les funcions de protecció de màxima i mínima 

tensió i de màxima i mínima freqüència, i en tal cas les maniobres automàtiques de 

desconnexió – connexió seran realitzades per aquest. En aquest cas només es precisarà 

disposar addicionalment de les proteccions d’interruptor general manual i d’interruptor 

automàtic diferencial, si es compleixen les següents condicions: 

 

a. Les funcions seran realitzades mitjançant un contactor, amb un rearmament 

automàtic, una vegada es restableixin les condicions normals de 

subministrament de la xarxa. 

b. El contactor, governat normalment per l’inversor, podrà ser activat 

manualment.  

c. L’estat del contactor (on/off), haurà de senyalitzar-se amb claredat en el frontal 

de l’equip, en un lloc destacat. 

d. En cas de que no es facin servir les proteccions precintables per a la 

interconnexió de màxima i mínima freqüència i de màxima i mínima tensió, el 

fabricant haurà de certificar: 

 

1. Els valors de tara de tensió. 

2. Els valors de tara de freqüència. 

3. El tipus i característiques de l’equip utilitzat internament per la detecció 

d’errors (model, marca, calibració, etc.). 

4.  Que l’inversor hagi superat les probes corresponents en quant als límits 

establerts de tensió i freqüència. 

e. En cas de que les funcions de protecció siguin realitzades per un programa de 

software de control d’operacions, els precintes físics seran substituïts per 

certificacions del fabricant inversor, en les que es digui explícitament que el 

programa no es accessible per a l’usuari de la instal·lació.  
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Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el RD 1.663/2000 (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 del 31 de maig del 2001. 

 

4.2.5.7- Presa de terra 

 

La posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques interconnectades es farà sempre de forma 

que no s’alterin les condicions de presa de terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora, 

assegurant que no es produeixin transferències de defectes a la xarxa de distribució. 

 

Les instal·lacions hauran de disposar d’una separació galvànica entre la xarxa de distribució de 

baixa tensió i les instal·lacions fotovoltaiques, be sigui per mitjà d’un transformador d’aïllament 

o per qualsevol altre mitjà que compleixi les mateixes funcions, amb base al desenvolupament 

tecnològic. 

 

Les masses de la instal·lació fotovoltaica estaran connectades a una terra independent de la del 

neutre de l’empresa distribuïdora d’acord amb el REBT, així com de les masses de la resta del 

subministrament. 

 

S’haurà d’atendre a les especificacions tècniques de la companyia subministradora de la zona. 

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 a la Memòria de Sol·licitud i 

de Disseny o Projecte, els elements fet servir per a garantir aquesta condició. 

 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció continua com de l’alterna, 

estaran connectades a una única terra. Aquesta terra serà independent de la del neutre de la 

empresa distribuïdora, d’acord amb el REBT en la ITC-18. 

 

4.2.5.8- Harmònics i compatibilitat electromagnètica   

 

Els nivells d’emissió e immunitat hauran de complir amb la reglamentació vigent, incloent-s’hi 

en la documentació mencionada en l’article 3 els certificats que així ho acrediten. 

 

Els harmònics són carregues no lineals que no s’ajusten a la marxa de les corrents sinodals, de 

les fonts de subministrament de corrent alterna, la seva composició és la suma de molts 

components de més elevada freqüència que es denominen corrents harmòniques: 

 



 

154 
 

Nº d’ordre de l’Harmònic Seqüència component 

1 Positiva 

3 Zero 

5 Negativa 

7 Positiva 

9 Zero 

11 Negativa 

Taula 4.2. Número d’ordre de seqüència positiva, negativa i zero 

 

Normalment a les xarxes elèctriques ocorren successos misteriosos, que provoquen costoses 

averies en edificis d’oficines i plantes industrials, donant el cas de transformadors 

sobrecarregats, conductors neutres en circuits perfectament equilibrats que s’escalfen de manera 

exagerada, interruptors automàtics que comencen a saltar sense que hi s’hagi modificat les 

condicions de treball. Les solucions per aquests casos són: 

- Cables amb seccions superiors. 

- Quadres amb interruptors per a càrregues no lineals. 

- Separar circuits (equips informàtics). 

- Filtres formats amb bobines i condensadors (corrector capacitiu).  

 

4.2.5.9- Verificacions   

 

1- Una vegada s’han superat les proves de la instal·lació elèctrica realitzades per 

l’instal·lador habilitat, aquest emetrà un bolletí de característiques principals de la 

instal·lació i de superació de les proves. Si per a la realització d’aquestes proves fos 

necessari connectar la instal·lació elèctrica a la xarxa, aquesta connexió tindrà caràcter 

provisional, i tenint que ser comunicat a l’empresa distribuïdora.  

 

2- Una vegada realitzada la instal·lació, subscrit el contracte i tramitat el bolletí de 

superació de les proves de la instal·lació, el titular de la instal·lació podrà sol·licitar a 

l’empresa distribuïdora la connexió a la xarxa, pel que serà necessari de presentar el 

bolletí. 

 

3- L’empresa distribuïdora podrà realitzar en qualsevol moment una primera verificació en 

aquells elements que afectin a la regularitat i seguretat del subministrament, pel que 

percebrà del titular de la instal·lació el pagament dels drets previstos en la normativa 

vigent. 
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4- Passat un mes des de la sol·licitud de connexió a la xarxa sense que es posin problemes 

de part de l’empresa distribuïdora, el titular de la instal·lació podrà efectuar la connexió 

amb la xarxa de distribució. 

 

5- L’empresa distribuïdora remetrà al òrgan competent de l’administració, amb copia a la 

Comissió Nacional de l’Energia, durant el primer mes de cada any una relació de les 

instal·lacions posades en servei durant l’any anterior en el seu àmbit territorial, amb 

expressió per a cada una d’elles del titular, emplaçaments i potència de pic i nominal. 

 

6- Si com a conseqüència de la verificació. L’empresa distribuïdora trobes alguna 

incidència en els equips de interconnexió o en la pròpia instal·lació informarà, si 

procedeix, al titular de la instal·lació sobre les mateixes, concedint-li un període 

suficient per que procedeixi a solucionar-les. 

 

7- En cas de disconformitat, el titular de la instal·lació o l’empresa distribuïdora podran 

sol·licitar les inspeccions precises i la decisió del òrgan corresponent de a administració 

competent, que en el cas de que la connexió amb la xarxa de distribució no s’hagi 

realitzat, haurà de resoldre en un termini d’un mes des que es formuli aquesta 

sol·licitud.  

 

4.2.5.10- Mesura de consums 

 

1- Quan existeixen consums elèctrics en el mateix lloc que la instal·lació fotovoltaica, 

aquests es situaran en circuits independents dels circuits elèctrics d’aquesta i dels seus 

equips de mesura. La mesura dels consums es realitzarà amb els equips propis i 

independents, que serviran de base per a la seva facturació. 

 

El comptador de sortida tindrà capacitat per a mesurar en ambdós sentits, i, es 

connectarà entre el comptador de sortida i el interruptor general un comptador 

d’entrada. L’energia elèctrica que el titular de la instal·lació facturarà a l’empresa 

distribuïdora serà la diferència entre l’energia elèctrica de sortida menys la d’entrada a 

la instal·lació fotovoltaica. 

 

Tots els elements integrats de l’equip de mesura, tant els d’entrada com els de sortida 

d’energia, seran precintats per l’empresa distribuïdora. L’instal·lador habilitat només 

podrà obrir els precintes amb el consentiment escrit de l’empresa distribuïdora. 

 



 

156 
 

No obstant, en cas de perill es poden retirar sense aquest permís; sent obligatori 

d’informar a l’empresa d’aquest fet. 

 

2- La col·locació dels comptadors i dels equips de mesura i en el seu cas dels dispositius 

de commutació horària que es puguin requerir i les condicions de seguretat estaran 

d’acord a la MIE BT 015. 

 

La localització dels comptadors s’haurà de senyalitza de forma entenedora, de manera 

que l’assignació a cada titular de la instal·lació quedi patent sense lloc a confusió. 

S’indicarà per a cada titular de la instal·lació, si es tracta d’un comptador d’entrada 

d’energia procedent de l’empresa distribuïdora o d’un comptador de sortida d’energia 

de la instal·lació fotovoltaica.  

 

Els comptadors s’ajustaran a la normativa metrològica vigent i la seva precisió haurà de 

ser com a mínim la corresponent a la de classe de precisió 2, regulada pel RD 875/1984, 

del 28 de març, pel que s’aprova el Reglament per a l’aprovació de model i verificació 

primitiva de comptadors d’ús corrent (classe 2) en connexió directa, nova, a tarida 

simple o a tarifes múltiples, destinades a la mesura de l’energia en corrent monofàsica o 

polifàsica de freqüència 50 Hz. 

 

3- Les característiques de l’equip de mesura de sortida seran tals que la intensitat 

corresponent a la potència nominal de la instal·lació fotovoltaica es trobi entre el 

cinquanta per cent de la intensitat nominal i la intensitat màxima de precisió de l’equip. 

 

4- Quan el titular de la instal·lació decideixi el mode de facturació que te en compte el 

preu final horari mig del mercat de producció d’energia elèctrica, definit a l’apartat 1 de 

l’article 24 del RD 2.818/1998, del 23 de desembre, seran d’aplicació el Reglament de 

punts de mesura dels consums i trànsits d’energia elèctrica, i les seves disposicions de 

desenvolupament.  

 

4.2.5.11- Comptador 

 

En les instal·lacions fotovoltaiques un comptador principal mesura l’energia produïda (kWh) i 

enviada a la xarxa, per a que pugui ser facturada a la companyia als preus autoritzats. A més, un 

comptador secundari mesura els petits consums de cada un dels equips fotovoltaics per 

descomptar-los de l’energia produïda.  
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4.2.6- Legalitzar una instal·lació 

 

Ara es detallaran les parts més importants a seguir per a legalitzar una instal·lació solar 

fotovoltaica: 

 

1- Complir el que estableix el REBT per a una instal·lació elèctrica: 

 ITC-BT-03 Categoria especialista (IBTE). 

 ITC-BT-04 Potència ≤ 10 kW memòria tècnica, > 10 kW Projecte tècnic visat. 

 

2- Sol·licitar el punt de connexió a la província on estigui situada la instal·lació als seus 

serveis territorials, tindrem que proporcionar la següent informació: 

a. Memòria de la instal·lació o, en el seu cas, projecte amb els seus corresponents 

plans, esquemes, etc.  

b. Carta de sol·licitud segons model de cada província. 

 

3- Omplir un imprès normalitzat per a la autorització administrativa amb les 

característiques de la memòria tècnica o del projecte.  

 

4- Posar-nos en contacte amb l’Ajuntament per a demanar les llicencies d’obres, és 

important de saber si hi ha alguna normativa vigent sobre els mòduls fotovoltaics, 

distancies, etc. 

 

5- Afegir la instal·lació en el règim especial de producció d’energia elèctrica, segons el 

RD 177/2005 per potències de fins a 100 kW, si les potències són superiors a 100 kW, 

es seguirà el RD 88/2005. 

 

6- En la comunitat autònoma corresponent, es registrarà la instal·lació en la consergeria 

corresponent (energia), on es donarà el número de registre.  

 

7- Una vegada recopilades les dades anteriors, es presentarà a la companyia 

subministradora d’electricitat corresponent on s’efectuarà el contracte. 

 

8- L’empresa subministradora d’electricitat efectuarà una verificació de la instal·lació 

tècnica, i si es correcte es farà un certificat. 

 



 

158 
 

9- A continuació, la instal·lació solar fotovoltaica es connectarà a la xarxa de 

subministrament elèctric en període de proves, durant el qual el cost de l’energia serà el 

50% del valor del preu final. 

 

10- En aquest punt, el titular de la instal·lació es donarà d’alta com a productor d’electricitat 

tenint que pagar IVA amb les corresponents declaracions. 

 

Aquests punts es complementaran amb la reglamentació vigent pel que fa a Catalunya amb el 

decret 352/2001 de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les 

instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544).  

 

4.2.7- Sol·licitud i condicions 

 

Pel que fa a les sol·licituds i les condicions per a realitzar la instal·lació, estan detallades en el 

RD 1.663/2000, del 29 de setembre que estableix les condicions tècniques per a la connexió de 

instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.  

 

L’àmbit d’aplicació és el següent: 

 

- Instal·lacions fotovoltaiques de potència nominal no superior a 100 kVA i que la seva 

connexió a la xarxa de distribució s’efectuï en baixa tensió. S’entén com a connexió en baixa 

tensió aquella que es fa en una tensió no superior a 1kV.  

 

Sol·licitud  

 

El titular de la instal·lació sol·licitarà a l’empresa distribuïdora el punt i condicions tècniques de 

connexió necessàries per a la realització del projecte o la documentació tècnica de la 

instal·lació, segons correspongui en funció de la potència instal·lada. La sol·licitud anirà 

acompanyada de la següent informació: 

 

a) Nom, direcció, telèfon o altre medi de contacte. 

b) Situació de la instal·lació. 

c) Esquema unifilar de la instal·lació. 

d) Punt proposat per a realitzar la connexió. 

e) Característiques tècniques de la instal·lació entre les que s’inclourà la potència de pic 

dels panells i potència nominal de la instal·lació; descripció, medis de connexió i 
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característiques de l’inversor o inversors; i descripció dels dispositius de protecció o 

elements de connexió previstos.  

 

Condicions  

 

Determinació de les condicions tècniques de la connexió. 

 

1. En un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, l’empresa distribuïdora notificarà al 

sol·licitant la seva proposta a les condicions de connexió, incloent, els següents 

extrems: 

 

a. Punt de connexió i mesura proposats. 

b. Tensió nominal màxima i mínima de la xarxa en el punt de connexió. 

c. Potència de curtcircuit esperada en explotació normal en el punt de connexió. 

d. Potència nominal màxima disponible de connexió en aquest punt, en relació a la 

capacitat de transport de la línea o, en el seu cas, amb la capacitat de 

transformació del centre de transformació. 

e. En el cas de que el punt de connexió i mesura per la cessió d’energia per part 

del titular de la instal·lació sigui diferent del de recepció, informe justificatiu 

d’aquesta circumstància.  
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4.3- PLEC DE CONDICIONS PRESTATGERIES INDUSTRIALS  

 

4.3.1- Riscos en l’especificació, disseny, fabricació i muntatge 

 

Els principals riscos relacionats amb l’especificació, disseny, fabricació i muntatge d’aquest 

tipus d’emmagatzematges són les caigudes de càrrega i els accidents de circulació. 

 

4.3.1.1- Caiguda parcial o total de càrregues 

 

Inestabilitat parcial o total de la instal·lació 

 

Pot ser deguda a la inestabilitat de la instal·lació o a accions mecàniques sobre la mateixa. La 

falta de resistència mecànica del conjunt o d’alguns dels seus elements i/o unions, pot ser degut 

a un disseny realitzar a partir d’unes especificacions i/o dades que estiguin equivocades sobre 

les necessitats d’ús de la prestatgeria o be, a modificacions posteriors sobre la instal·lació. 

 

Les principals causes dels errors de disseny solen ser: 

 

- Aplicació d’una Norma Tècnica de Disseny inadequada 

- Aplicació deficient de la Norma Tècnica de Disseny 

- La definició de la unitat de càrrega (dimensions i pes de la càrrega i/o 

característiques) 

- Les característiques i el tipus d’equip de manutenció a utilitzar 

- Les característiques de l’edifici on s’instal·laran les prestatgeries (dimensions, tipus 

d’edifici, el tipus i les característiques del sòl, característiques ambientals) 

- Les dades de la situació geogràfica de la instal·lació i de les seves característiques 

geodinàmiques 

 

La modificació de les característiques originals de la prestatgeries o de les càrregues realitzades 

durant la utilització del magatzem poden donar lloc a que la resistència mecànica del conjunt no 

sigui suficient a causa de: 

 

- Canvi en la configuració dels nivells de càrrega 

- Utilització d’unitats de càrrega diferents de les previstes inicialment que permeten o 

faciliten la sobrecàrrega dels travessers 

- Desmuntatge i muntatge inadequat de les prestatgeries 

- Reubicació de les prestatgeries en sòls amb unes condicions inadequades 
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Accions mecàniques sobre la instal·lació 

 

Xocs o cops contra l’estructura dels aparells o vehicles de manutenció, que poden ocasionar: la 

separació dels travessers o altres components, deformació elàstica o permanent dels elements i 

la caiguda d’aquests. 

 

4.3.1.2- Accidents de circulació 

 

Aquests accidents poden tenir lloc en forma de xoc entre vehicles o d’atropellament dels 

operaris. Les causes principals són una il·luminació inadequada (que ve d’enlluernaments o 

zones d’ombra); l’escassa amplada dels passadissos (en base al radi de gir o a la mida dels 

vehicles); excés de velocitat dels equips d’elevació; creuaments mal senyalitzats, etc. 

 

4.3.2- Mesures de prevenció en l’especificació, disseny i muntatge 

 

4.3.2.1- Especificacions 

 

Seran la base per a tenir un disseny òptim i segur, per això s’haurà de tenir en compte primer: 

 

- Situació geogràfica del lloc on s’ubicaran les prestatgeries 

- Naturalesa, característiques i resistència del sòl 

- Característiques de l’edifici i superfície on s’ubicaran les prestatgeries amb 

l’especificació de l’exposició a l’aire, climatologia, sismologia, agents químics, etc. 

- Característiques de l’equip a fer servir per operar amb les càrregues (càrrega 

màxima admissible, altures màximes de treball, radi de gir, etc.) 

- Sistema de treball (torns de treball, preparació de càrrega, etc.) 

- Característiques de la mercaderia i de les unitats de càrrega a emmagatzemar 

- Normativa específica que ha de complir la instal·lació en base al tipus de 

mercaderia 

 

4.3.2.2- Disseny 

 

El disseny d’aquest tipus d’estructures pel que fa a la resistència i estabilitat es farà segons 

l’estat actual de la tècnica i normativa aplicable. 

 

El subministrador haurà de facilitar a l’usuari la següent informació: 
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- Informació relativa a la pressió de les plaques base de la prestatgeria sobre la llosa  

- Informació mitjançant plànols o taules de les prestatgeries de la instal·lació 

subministrada i de les seves toleràncies 

- Plaques de dades de la instal·lació, amb les seves prestacions i característiques 

principals 

- Manual per al manteniment de la instal·lació i detecció de defectes 

- Manual d’Instruccions de seguretat per a l’ús de la instal·lació 

 

L’usuari haurà de tenir en compte les següents recomanacions pel que fa als elements de 

protecció i seguretat: 

 

- S’han d’evitar els impactes de les carretes en les prestatgeries mitjançant 

l’ensinistrament dels conductors i la disposició de mesures preventives com ara: 

passadissos correctament dimensionats, garanties de visibilitat, senyalitzacions, etc. 

- S’han de considerar uns requeriments mínims de protecció, col·locant proteccions 

de puntal. Aquests tindran les característiques següents: 

 S’instal·laran en aquells puntals ubicats en les interseccions amb els 

passadissos de circulació. 

 L’altura de cada protector no serà inferior a 400 mm i estarà ubicat en els 

puntals extrems de cada alineació en la direcció perpendicular al passadís 

de treball. 

 Hauran d’absorbir, com a mínim, una energia de 400 Nm, degut a un 

impacte en qualsevol direcció situat a una altura entre 100 i 400 mm. 

 Es col·locaran de tal forma que una vegada absorbida l’energia del impacte 

la seva deformació no faci malbé el puntal protegit.  

- En zones on hi hagin moviments de mercaderies com ara els passadissos de 

circulació, i quan l’usuari ho demani, es protegiran els bastidors mitjançant 

proteccions laterals. 

- En el cas d’instal·lacions que facin servir carretes que es desplacin pels passadissos 

de treball guiades mitjançant biga o per inducció, no serà necessari de disposar de 

proteccions de puntals. 

- Per evitar que es desenganxin els travessers del seu punt de unió amb els puntals a 

partir d’una acció durant el treball, es disposarà de clavilles de seguretat en cada 

connector que hauran d’estar dissenyades per a sopar una càrrega accidental vertical 

ascendent de 5 kN motivades per una operativa manual de l’equip de manutenció.  
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- Els bastidors laterals exteriors es prolongaran un mínim de 500 mm. Per sobre de 

l’últim nivell de càrrega i els interiors 100 mm. Aquestes prolongacions poden ser 

realitzades mitjançant accessoris estructurals adequats a aquesta finalitat.  

- En el cas de fer servir en els passadissos bigues transversals superiors, aquestes han 

d’anar situades a la part superior, a una altura tal que la folgança vertical entre la 

càrrega i el masteler de l’equip de manutenció sigui com a mínim 150 mm. 

- Com a seguretat addicional a l’estabilitat transversal, es recomana unir entre si les 

prestatgeries amb una relació altura/amplada superior a 10; sent la seva altura la de 

l’últim nivell de càrrega i l’amplada la d’un bastidor si es d’alineació simple o dels 

dos bastidors més el distanciador si es alineació doble, sempre que estiguin units per 

una quantitat adequada de distanciadors.  

- Mai es connectaran les prestatgeries a les parets de l’edifici, per evitar la 

transmissió de forces entre ambdós. En el cas de que fos necessari aquesta 

connexió, s’avaluaran les forces màximes aplicables al dissenyar la prestatgeria i 

l’usuari ha d’estat conforme. 

- En el cas de fer servir unitats de càrrega amb palets de base singular o en 

contenidors, els nivells de càrrega es prepararan amb accessoris de resistència 

adequada perfectament adaptats a la base de la unitat de càrrega i units als 

travessers. 

- Per evitar les caigudes de càrrega als passadissos de treball s’aconsella d’instal·lar 

topes, que segons la necessitat poden ser de seguretat o de posicionament. Hauran 

de ser dissenyats segons s’especifica en EN 15629. 

- A les cares posteriors de les alineacions simples, que confinen amb zones de trànsit 

o llocs de treball, s’instal·laran malles de quadrícula adequada a les dimensions de 

la mercaderia emmagatzemada o be panells cecs, en ambdós casos dotats de 

suficient resistència per evitar la caiguda de la mercaderia sobre les persones. 

 

Pel que fa als passadissos per a pas de persones, de circulació de vehicles, de treball i túnels es 

tindrà en compte: 

 

- En compliment de les exigències del RD 486/1997, quan sigui necessari, s’hauran 

de diferencial les zones de pas de vehicles i persones, respectant les dimensions 

necessàries per a cada tipus d’usuari, amb especial atenció als creuaments per a que 

els angles de gir de vehicles i la visibilitat siguin correctes. Es col·locaran miralls de 

visualització estratègicament orientats quan la insuficient o inadequada visibilitat ho 

facin necessari. 

- L’amplada mínima dels passadissos per a pes de persones serà de 1 metre. 
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- Sempre que sigui necessari per a garantir la seguretat dels treballadors, el traçat de 

les vies de circulació haurà d’estar clarament senyalitzat, segons el que diu el RD 

485/1997. 

- Hauran d’establir-se passos per als vianants perpendiculars als mòduls 

d’emmagatzematge a una distància entre elles tal que garanteixin el compliment de 

la reglamentació conra incendis vigent en matèria de distancies d’evacuació. Tots 

els passos pels quals hagin de circular persones han de tenir el nivell superior cobert 

amb materials resistents a la caiguda de mercaderia. 

- En els passadissos amb doble circulació, l’ample no ha de ser inferior al de les 

carretes que hi circulin o al de les càrregues de major dimensió, incrementada en 

900 mm com a mínim, sempre que pels passadissos no hagin de circular persones, 

ja que si passa això hauria d’haver una amplada més de 1 metre com a mínim.  

- En els passadissos de circulació única, l’ample no ha de ser inferior al de les 

carretes que circulin pels mateixos o al de les càrregues de major dimensió, 

incrementada en 600 mm com a mínim, sempre que pels passadissos no hagin de 

circular persones, ja que si passa això hauria d’haver una amplada més de 1 metre 

com a mínim. 

- Els passadissos de treball s’establiran en funció a la carreta de majors dimensions 

que circuli pels mateixos i de la previsible circulació de persones. 

- En els túnels de pas pels que circulin carretes elevadores es mantindrà 

col·lateralment a les mateixes i de forma diferenciada, zones de pas només per a 

vianants. En cas de doble circulació, l’amplada del passadís del túnel no ha de ser 

inferior a l’amplada de les carretes que circulin pel mateix o de les càrregues de 

major dimensió incrementada en 900 mm. En els túnels de circulació única 

l’amplada del passadís del túnel no ha de ser inferior a l’amplada de les carretes que 

hi circulen o de les càrregues de major mida incrementada en 600 mm. L’altura 

lliure serà la mínima de pas necessària mantenint una folgaria de 500 mm.  

 

4.3.2.3- Muntatge  

 

Abans de començar amb el muntatge de les prestatgeries s’han de revisar conjuntament amb 

l’usuari de forma visual la llosa de sustentació i arreglar, qualsevol desperfecte que es presenti. 

Les prestatgeries es fixaran únicament a la llosa, a no ser que així s’expliqui en la documentació 

de disseny. 

 

Les prestatgeries han de quedar muntades verticalment respecte als seus bastidors, 

horitzontalment respecte als seus nivells de càrrega i alineades correctament respecte a la seva 
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longitud. Les toleràncies una vegada acabat el muntatge han de complir amb les especificades 

en la EN 15620, a no ser que les especificacions de disseny exigeixen altres de més estrictes. 

 

4.3.3- Riscos pel personal del magatzem 

  

Durant l’ús de la instal·lació el personal del magatzem està sotmès als riscos d’operació 

següents: caiguda de càrrega sobre zona de pas i/o treball; enfonsament dels nivells de càrrega; 

cops i atropellaments diversos per vehicles de manutenció; xocs entre vehicles i cops entre 

vehicles i prestatgeries. 

 

4.3.3.1- Caiguda de càrregues sobre zones de pas i/o treball 

 

Les principals causes que poden procedir a aquest tipus de situacions són les següents: 

 

- Utilització d’elements de càrrega sense la resistència adequada. 

- Deficient col·locació de les càrregues sobre els palers, permetent que sobresurtin de 

la zona perimetral de les mateixes. Aquest problema accentua si l’equip de 

manutenció es condueix de forma inadequada, el pis està en mal estat o existeixen 

pendents, desnivells o vorades accentuades. 

- Dispositiu de retenció de càrregues defectuoses o inexistents. 

- Deficient col·locació de les unitats de càrrega sobre els travessers o inadaptació dels 

mateixos a les dimensions dels palers. 

- Col·locació de càrregues en alvèols ja ocupats. 

- Col·locació d’unitats de càrrega sobre altres càrregues en un alvèol, no estant el 

conjunt dissenyat per això.  

- Incorrecte apreciació de l’alçada de col·locació de la càrrega per part del conductor 

de l’equip de manutenció. 

 

4.3.3.2- Enfonsament dels nivells de càrrega 

 

Les principals causes que poden procedir a aquests tipus de situacions són les següents: 

 

- Sobrecàrrega local o global que generi la deformació dels elements de l’estructura. 

Aquestes sobrecàrregues es produeixen pel inadequat repartiment de les unitats de 

càrrega sobre les prestatgeries. 

- Sobrepassar els límits màxims de càrrega admissibles per desconeixement del pes 

real de les unitats de càrrega manipulada. 
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- Cops o xocs de les carretes d’elevació o de la seva càrrega contra els elements de 

l’estructura, que provocaran deformacions i perjudiquen l’estabilitat del conjunt. 

 

4.3.3.3- Cops i atropellament diversos per vehicles de manutenció 

 

Les principals causes que poden produir aquest tipus de situacions són les següents: 

 

- Inexistència d’ordenació de les zones d’emmagatzematge, el que provoca 

l’atropellament de persones per les carretes que circulen pels passadissos o per la 

realització de treballs de confecció o divisió de les càrregues, preparació de 

comandes, etc., en zones de circulació. 

- Personal sense formació adequada en la manipulació dels equips de manutenció i en 

l’ús de les prestatgeries. 

 

4.3.3.4- Xocs entre vehicles 

 

Les principals causes que poden produir aquest tipus de situacions són les següents: 

 

- Carència de senyalització en els passadissos de circulació i creuaments. 

- Insuficient dimensionat dels passadissos per al creuament de carretes. 

 

4.3.3.5- Cops entre vehicles i prestatgeries 

 

Conseqüència de: 

 

- Que els passadissos són massa estrets per les característiques tècniques de les 

carretes (amplades, radi de gir, tipus de càrrega, etc.). 

- Que el conductor de la carreta no tingui la formació i experiència necessàries. 

 

4.3.4- Mesures de prevenció en l’ús de la instal·lació 

 

L’ús de la instal·lació requereix adoptar mesures preventives, especialment, durant la 

conformació i disposició de les càrregues; s’hauran d’adoptar mesures preventives en el control 

de les operacions d’apilament i desapilament, la identificació de les prestacions de la instal·lació 

i qualsevol eventual modificació de les prestatgeries, així com les condicions d’explotació, 

senyalització, manteniment, il·luminació i neteja. 
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4.3.4.1- Conformació i disposició de les càrregues 

 

Els principals aspectes a considerar fan referència als elements de càrrega, la confecció i 

separació de càrregues, la preparació de comandes pel personal i la manipulació de les unitats de 

càrrega. 

 

Elements de càrrega 

 

- Hauran de disposar-se els productes sobre elements normalitzats, que resisteixin la 

càrrega dipositada sense deformar-se i que permeti l’emmagatzematge segur sobre 

les prestatgeries. 

- Tot paleta, contenidor, etc. en mal estat haurà de ser immediatament reemplaçat. 

- Tot paleta, contenidor, etc. en mal estat es retirarà del servei, es senyalitzarà com a 

deficient i es procedirà a la seva reparació o destrucció. 

- Les unitats de càrrega utilitzades no hauran de sobrepassar els límits perimetrals, 

altura i pes màxim establerts en el disseny de la instal·lació. 

 

Confecció i separació de càrregues (picking) 

 

- En el cas de que s’hagin de realitzar treballs de confecció i separació de càrregues 

(picking) en els passadissos, abans de començar els treballs es senyalitzarà 

adequadament la zona i els seus accessos per a evitar que es produeixin accidents.  

- Quan la mida, forma o resistència dels objectes no permetran obtenir càrregues de 

cohesió suficient com per a oposar-se a la seva caiguda, aquestes seran 

immobilitzades amb l’ajuda de dispositius de retenció de resistència garantida i es 

situaran preferentment a nivell del terra a la prestatgeria. 

 

Preparació de comandes pel personal 

 

- No s’hauran d’efectuar la preparació de les comandes en cotes superiors al terra, si 

no es disposa de plataformes o els elements adequats per això. 

- Està estrictament prohibit pujar per les prestatgeries o situar-se a sobre d’aquestes.  

- Amb caràcter general i en compliment de les exigències establertes a l’epígraf 

3.1.b) de l’Annex II del RD 1215/1997 està prohibit d’elevar persones amb les 

carretes elevadores, menys en els casos establerts en el citat epígraf. 
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- El magatzem estarà dotat, sempre que sigui possible, d’una àrea especifica, 

degudament senyalitzada, per a la preparació de les comandes. 

- En el que aquesta preparació s’hagi de fer al peu de la prestatgeria, es senyalitzarà i 

delimitarà adequadament la zona i els seus accessos, per a protegir al personal de la 

circulació dels equips d’elevació. 

 

Manipulació de les unitats de càrrega 

 

- Totes les paletes i contenidors han de ser manipulats amb la carreta i accessoris 

adequats (tipus i mesures de la forqueta, capacitat de càrrega, elevació dels 

mastelers, etc.). 

- No es transportaran, elevaran o apilaran unitats de càrrega en els que la mateixa 

pugui caure o lliscar de la paleta o del contenidor, sense que abans s’hagi assegurat 

la càrrega. 

- No es transportaran, elevaran o emmagatzemaran unitats de càrrega apilades una 

sobre l’altre, per evitar que aquestes puguin caure o lliscar, a no ser que prèviament 

s’hagi assegurat entre elles i es pugui garantir la seva estabilitat.  

 

4.3.4.2- Control de les operacions de càrrega i descàrrega 

 

La situació de les unitats de càrrega s’organitzarà de forma que es respecti el “pla de càrrega” 

prèviament establert amb el subministrador de la prestatgeria. 

 

4.3.4.3- Identificació de les prestacions de la instal·lació 

 

A les prestatgeries es col·locaran cartells de senyalització en llocs que siguin visibles, 

preferiblement a les capçaleres, on s’indiqui la càrrega màxima per nivell, bastidor, la seva 

distribució i la separació entre nivells. En el cas de que existeixi més d’una configuració, s’han 

de col·locar cartells de tal forma que l’usuari pugui identificar de forma fàcil i fiable totes les 

prestacions de cada prestatgeria. 

 

4.3.4.4- Modificació de les prestatgeries 

 

Qualsevol canvi que es produeixi en la configuració de la prestatgeria i/o en els seus elements 

com a conseqüència de variacions en les especificacions inicials, ha de comportar un càlcul i 

aprovació de les noves condicions d’utilització per part de l’empresa que ha fet el seu disseny. 
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Aquestes modificacions s’hauran de comprovar amb les prestatgeries buides i per personal 

qualificat, sigui de la empresa que les utilitza com del personal de l’empresa dissenyadora. 

 

S’ha d’evitar de fer servir material de prestatgeries recuperades, encara que siguin del mateix 

tipus, tret de que es faci una comprovació acurada amb un anàlisi, control i verificació final.  

 

4.3.4.5- Condicions d’explotació 

 

En compliment de les exigències del RD 486/1997, en el seu Annex I: “s’hauran de prendre les 

mesures adequades per a la protecció dels treballadors autoritzats a accedir a les zones dels llocs 

de treball on la seguretat dels mateixos es pugui veure afectada per riscos de caiguda, caiguda 

d’objectes...S’haurà de disposar d’un sistema que impedeixi que els treballadors no autoritzats 

puguin accedir a aquestes zones, hauran de estar clarament senyalitzades”. 

 

Per assegurar unes condicions d’explotació segures, s’hauran de complir els següents punts: 

 

- Mantenir lliure de tot obstacle els passadissos de servei i circulació de les carretes 

de manutenció així com els passadissos per a vianants. 

- Els passadissos ubicats en les vies de circulació de carretes elevadores tindran una 

amplada mínima de 1 m i estaran degudament senyalitzades. 

- Prohibir el pas de persones pels passadissos de servei, i si excepcionalment es fa, es 

senyalitzarà la prohibició d’accés per a vehicles de manutenció.  

- Extremar les precaucions en els creuaments dels passadissos mitjançant 

senyalitzacions i mitjans que facilitin la visibilitat, com per exemple miralls 

adequats. 

- No es realitzaran emmagatzematges en els passadissos de circulació. 

 

4.3.4.6- Senyalització  

 

La senyalització es realitzarà seguint les exigències descrites a l’Annex VII. 3 del RD 485/1997. 

Es delimitaran les zones de circulació i els límits d’ubicació de les zones d’apilament situades al 

peu i sobre les prestatgeries. Es important de senyalitzar el lloc on aniran aparcades les carretes 

elevadores, així com altres equips de treball del magatzem. 
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4.3.4.7- Il·luminació 

 

El nivell màxim d’il·luminació del magatzem estarà en funció de l’exigència visual requerida. 

D’acord a l’Annex IV del RD 486/1997, els passadissos de circulació d’ús exclusiu, en els que 

no es requereix lectura, tindran una il·luminació, mínima de 50 lux mesurats a nivell de terra. 

Aquest nivell s’haurà de duplicar en el moment que hi hagi qualsevol risc de caiguda, xocs o 

altres accidents. 

 

Quan es requereixi la lectura de text que precisa d’una atenció visual baixa el nivell mínim serà 

de 100 lux. Serà superior, en funció del nivell d’atenció que es requereixi per a una percepció 

visual correcte. 

 

La il·luminació s’haurà de situar per sobre dels passadissos de forma que es tingui una correcte 

visió suficient sobre les zones de treball i per evitar enlluernaments dels operaris i la creació de 

zones d’ombra. A més, la instal·lació haurà de disposar del número suficient de llums 

d’emergència per a que els operaris puguin sortir en cas d’emergència. 

 

Les lluminàries del magatzem així com tots els equips elèctrics del mateix, seguiran el que 

regeix el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). Com a norma, les 

lluminàries aniran fora de l’abast de les carretes de manutenció i de les seves càrregues.  

 

4.3.4.8- Ordre i neteja 

 

En compliment de les exigències de l’Annex II del RD 486/97, el magatzem s’ha de mantenir 

net i ordenat en tot moment, sent aconsellable les operacions següents: 

 

- Garantir que les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en 

especial, les sortides i vies de circulació previstes per a la evacuació en cas 

d’emergència, hauran de romandre lliures d’obstacles per a poder fer-les servir en 

qualsevol moment. 

- Neteja regular de la pols acumulada en les lluminàries. 

- Neteja periòdica dels magatzems i sempre immediatament després de qualsevol 

incident que provoqui un basament de material.  

- Quan s’emmagatzemin bidons, dipòsits, etc. de productes químics inflamables, 

tòxics, etc. es disposarà dels sistemes de recollida i neutralització adients.  
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4.3.5- Revisió i manteniment 

 

4.3.5.1- Inspecció del sistema d’emmagatzematge 

 

Segons la EN 15635: 

 

Haurà d’haver una persona que sigui responsable de la seguretat de l’equip d’emmagatzematge. 

Les prestatgeries i l’entorn han de ser inspeccionades de manera regular i de forma específica si 

s’ha produït algun desperfecte en aquesta. 

 

Es portarà a terme un adequat programa de manteniment de totes les instal·lacions, sent 

aconsellable de que sigui realitzat pel propi fabricant de les prestatgeries o d’acord amb aquest. 

Aquests programes han de contemplar, entre d’altres, els següents aspectes:  

 

A. Es crearan llistes comprovació que facilitin la inspecció i comunicació de les anomalies 

detectades. 

B. Establiment d’un pla d’inspeccions periòdiques per a la detecció, comunicació i 

registre de desperfectes fàcilment visibles, tals com: ordre i neteja de les àrees de 

manteniment i vies de circulació, elements deformats, defectes de verticalitat, 

debilitament del terra, falta de clavilles de seguretat, càrregues deteriorades, etc., per a 

procedir a la seva immediata reparació.  

C. Si la rotació de mercaderies i les hores de treball en el magatzem són molt elevades, 

s’establirà un pla específic d’inspeccions periòdiques amb informe de danys, que com a 

mínim hauran de comprendre: 

 

- Inspecció visual diària, realitzada pel personal del magatzem, per a detectar 

anomalies fàcilment visibles com: llarguers i/o bastidors deformats, falta de 

verticalitat de la instal·lació (longitudinal i/o transversal), esquerdes del terra, 

absència de plaques de nivell, ruptura d’ancoratges, absència de clavilles de 

seguretat, unitats de càrrega deteriorades, absència de plaques de senyalització 

de característiques, danys en la llosa, etc. i procedir, en conseqüència, a la seva 

immediata reparació o reposició. 

- Inspecció setmanal, realitzada pel responsable de seguretat de l’equip 

d’emmagatzematge, en la que es verificarà la verticalitat de l’estructura i de 

tots els components dels nivells inferiors amb notificació, qualificació i 

comunicació de danys. 



 

172 
 

- Inspecció mensual, realitzada pels responsables de seguretat de l’equip del 

magatzem, que inclogui a més la verticalitat de la instal·lació de tots els nivells 

i aspectes generals d’ordre i neteja del magatzem, amb notificació, qualificació 

i comunicació de danys.  

- Inspecció anual, realitzada per un expert competent i experimentat en aquesta 

activitat. S’ha de presentar un informe amb notificació, qualificació i 

comunicació de danys. 

 

Totes les reparacions o modificacions a que donin lloc els informes d’estat de les prestatgeries 

s’hauran de portar a terme per personal qualificat del fabricant o subministrador i amb les 

prestatgeries buides de càrrega, a no ser que s’hagi fet un estudi previ del risc de realitzar la 

reparació amb càrrega parcial o total. 

 

Després d’un cop, i en funció dels danys, es repararà o reemplaçarà qualsevol element deformat, 

verificant la verticalitat de la prestatgeria. El nou element ha de ser idèntic al substituït i mai 

s’ha d’aplicar calor (soldadura) tret que alteri les característiques mecàniques de l’acer. En 

qualsevol cas, i mentre no s’hagi reparat, s’haurà de descarregar la prestatgeria i deixar-la fora 

de servei, amb la deguda senyalització.  

 

Es necessari investigar les causes potencials de qualsevol dany amb l’objectiu de reduir o 

eliminar la possibilitat del problema i que el dany es torni a  produir. Totes les observacions 

relatives a l’estat de les estructures i terra s’aconseguiran en un registre en el que es farà constar: 

la data, naturalesa de la anomalia detectada, treballs de restauració i la seva data. També 

s’hauran d’incloure informacions relatives a les càrregues.  

 

Les avaluacions resultants dels danys o problemes de seguretat hauran de constituir la base per a 

la elaboració d’un procediment de prevenció de danys.  

 

4.3.5.2- Revisió dels bastidors 

 

En les il·lustracions següents, es pot apreciar diversos exemples de deformacions crítiques. 

 

Amb la fi de comprovar una deformació, es col·locarà una regla de medició de 1 m de longitud 

en contacte amb el puntal i situant el punt mig de la mateixa en la zona de major deformació.  
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Fig. 4.1. Deformació prestatgeria 

 

Fig. 4.2. Deformació prestatgeria II 
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Fig. 4.3. Deformació prestatgeria III 

 

Es classifica l’estat de deformació dels perfils en verd, àmbar i vermell. 

 

Verd: quan no es superen les deformacions de les il·lustracions anteriors. Aquest nivell només 

requereix de vigilància i la instal·lació no necessita disminució de la seva capacitat 

d’emmagatzematge.  

 

Àmbar: quan es superen les deformacions dels dibuixos anteriors i sempre que no es sobrepassi 

el doble del seu valor.  

 

Vermell: quan es supera el doble del que s’especifica en els dibuixos anteriors o quan 

s’observen plecs, esquinçaments i parts doblegades. El bastidor es considerarà inutilitzat 

qualsevol que sigui la fletxa mesurada, i per tant, es classificarà amb el major risc de danys. 

 

Si no s’arriba als límits indicats, igualment s’ha de tenir present que la capacitat de càrrega del 

bastidor ha quedat afectat, per tant, en cas de dubte es desestimarà el bastidor.  
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4.3.5.3- Revisió de les prestatgeries 

 

En el següent quadre s’especifica el procés a seguir en cas de que la prestatgeria pateixi danys: 

 

 

Esquema 1. Procés a seguir per a danys en la prestatgeria 

 

4.3.5.4- Revisió dels travessers 

 

En els casos presentats a continuació, s’haurà de descarregar i reposar el travesser: 

 

- Deformació residual vertical permanent major que el 20% de deformació o 

fletxa nominal (L/200) sota càrrega.  

 

Fig. 4.4. Deformació vertical d’un travesser 

- Deformació residual lateral major que el 50% de la deformació o fletxa 

nominal vertical sota càrrega (L/200). 
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Fig. 4.5. Deformació horitzontal d’un travesser 

 

4.4- PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS 

 

4.4.1- Generalitats 

 

Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de 

protecció contra incendis dels establiments industrials, així com el 

disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment de les seves 

instal·lacions, compliran el establert en el Reglament d'instal·lacions de 

protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998, sobre normes de 

procediment i desenvolupament d'aquell. 

 

Les instal·lacions de protecció contra el foc hauran de complir, en general, amb les 

prescripcions de les següents normes: 

 

- Reglament de Seguretat contra incendis en els Establiments Industrials, RD 2276/2004, de 3 

de desembre, BOE 17-12-04. 

- Document Bàsic SI del *CTE, per a la protecció d'incendis als edificis. 

- Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides 

(*BIES 25 mm). 

- Norma UNEIX 23.091 de mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. 

- Norma UNEIX 23.400 per a ràcords de connexió de 25, 45, 70 i 100 mm. 

- Norma UNEIX 23410-1:1994 sobre Llances-filtre d'aigua per a la lluita contra incendis. 

- Norma UNEIX 23.500:1990 per a sistemes de proveïment d'aigua contra incendis. 

- Normes UNEIX 23-405-90, 23-406-90 i 23-407-90 per hidrants. 

- Norma UNEIX 23008-2:1998 sobre Concepció de les instal·lacions de polsadores manuals 

d'alarma d'incendi. 

- Normes UNEIX 23032, 23033, 23034 i 23035 sobre Seguretat contra incendis. 

- Norma UNEIX 23093:1998 sobre Assajos de resistència al foc. 

- Norma UNE-EN 1363:2000 sobre Assajos de resistència al foc. 

- Norma UNE-EN 13501 sobre Classificació del comportament enfront del foc dels productes 

de construcció i elements per a l'edificació. 
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- Norma UNEIX 23102:1990 sobre Assajos de reacció al foc dels materials de construcció. 

- Normes UNEIX 23721, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727, 23728, 23729, 23730 i 23735 

sobre Assajos de reacció al foc dels materials de construcció. 

- Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemes de protecció contra explosions. 

- Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintors portàtils d'Incendis. 

- Normes UNEIX 23.541, 23.542, 23.543 i 23.544 per a sistemes d'extinció per pols. 

- Norma UNEIX 23585:2004 sobre Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. 

- Norma EN 54-1-2-3-4-5-10-11 sobre Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 

- Normes particulars i de normalització de la Cia.. Subministradora d'Aigua, SOREA  SA 

 

4.4.2- Exigència de comportament al foc dels materials 

 

Les exigències de comportament al foc dels productes de construcció es defineixen determinant 

la classe que han d'aconseguir, segons la norma UNE-EN 13501-1 per a aquells materials pels 

quals existeixi norma harmonitzada i ja estigui en vigor el marcat “CE”. 

 

Les condicions de reacció al foc aplicable als elements constructius es justificaran: 

 

a) Mitjançant la classe que figura en cada cas, en primer lloc, conforme a la nova 

classificació europea. 

b) Mitjançant la classe que figura en segon lloc entre parèntesi, conforme a la classificació que 

estableix la norma UNEIX-23727. 

 

Els productes de construcció la classificació de la qual conforme a la norma UNEIX 

23727:1990 sigui vàlida per a aquestes aplicacions podran seguir sent utilitzats després que 

finalitzi el seu període de coexistència, fins que s'estableixi una nova regulació de la reacció al 

foc per a aquestes aplicacions basada en els seus escenaris de risc específics. Per poder acollir-

se a aquesta possibilitat, els productes hauran d'acreditar la seva classe de reacció al foc 

conforme a la normativa 23727:1990 mitjançant un sistema d'avaluació de la conformitat 

equivalent al corresponent al del marcat “CE” que els sigui aplicable. 

 

4.4.3- Extintors 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.  
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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. 

 

 

Taula 4.3. Agents extintors  

 

Taula 4.4. Grau de risc del sector d’incendi  

 

 

4.4.4- Sistemes de boques d’incendi 

 

S'instal·laran sistemes de boques d'incendi equipades en els sectors 

d'incendi dels establiments industrials si: 

 

- Són establiments de configuracions de tipus D o I, el seu nivell de risc 

intrínsec és alt i la superfície ocupada és de 5.000 m2 o superior. 
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4.4.5- Senyalització 

 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d'ús habitual o d'emergència, 

així com la dels mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual, 

quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la zona protegida, 

tenint en compte el que es disposa en el Reglament de senyalització dels centres 

de treball, aprovat pel Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre 

disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en 

el treball. 
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5- PRESSUPOST 
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A continuació es pot veure el pressupost de la instal·lació: 

 

Tipus Unitats €/unitat Total € 

Interruptors magnetotèrmics bipolars 10 A 11 22,01 242,11 

Interruptors magnetotèrmics bipolars 25 A 1 23,53 23,53 

Interruptors magnetotèrmics bipolars 32 A 1 24,94 24,94 

Interruptors magnetotèrmics bipolars 63 A 1 64,09 64,09 

Interruptors magnetotèrmics tetrapolars 10 A 7 44,53 311,71 

Interruptors magnetotèrmics tetrapolars 63 A 4 138,16 552,64 

Interruptor diferencial bipolar 16 A (30mA) 1 47,30 47,30 

Interruptor diferencial tetrapolar 16 A (30mA) 4 44,16 177,64 

Interruptor diferencial tetrapolar 40 A (300mA) 2 97,55 195,1 

Interruptor diferencial tetrapolar 63 A (300mA) 1 120,41 240,82 

Interruptor General d'Alimentació (IGA) 1 250 250 

Interruptor de control de Potència (ICP) 1 250,70 250,70 

Total 2.380,58 

Taula 5.1. Pressupost magnetotèrmics i diferencials 

 

Tipus m €/m Total € 

Conductor Coure unipolar, 1,5 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

235,35 0,28 65,89 

Conductor Coure unipolar, 2,5 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

171,16 0,50 85,58 

Conductor Coure unipolar, 6 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

14,04 1,05 14,74 

Conductor Coure unipolar, 16 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

11,07 1,25 13,83 

Conductor Coure 3P+Neutre, 1,5 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

125 0,70 87,5 

Conductor Coure 3P+Neutre, 10 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

1421 1,42 2017,82 

Conductor Coure 3P+Neutre, 35 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

666,93 1,90 1267,16 

Conductor Coure 3P+Neutre, 50 mm
2
 secció, aïllament 

PVC 

102,86 2,10 216,006 

Total 

3.768,52 

Taula 5.2. Pressupost conductors 
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Tipus Unitats €/unitat Total € 

Philips TBS324 2xTL5-54W HFP O 11 180 1.980 

Philips TBS430 1xTL5-D36W/840 CON 24 205 4.920 

Philips Hermes 3 SPK300 1xSON400W CON P4 

+GPK100 A-NB 132 175 23.100 

Philips TMX204 1xTL-DR36W/840 CON 333 47 15.651 

Philips Trilogy 145 NBS145 1xA60-100W-CL 63 180 11.340 

Philips EM996CI-IP65 HO 1.2WLED TA 21 240 5.040 

Total 62.031 
Taula 5.3. Pressupost enllumenat 

 
Tipus Unitats €/unitat Total € 

Subquadres 3 48,4 145,2 

Caixa general de protecció 1 52,87 52,87 

Piques 7 8,75 61,25 

TUB PVC 16 2007,62 0,26 521,98 

TUB PVC 40 666,93 0,56 373,48 

TUB PVC 50 102,86 0,66 67,88 

Total 1.222,66 

Taula 5.4. Pressupost construcció 

 
Producte Preu (€) Quantitat Preu total (€) 

Panell fotovoltaic 620 40 18.800 

Inversor trifàsic 4.000 1 4.000 

Cablejat i 

connexions 

5.000 1 5.000 

Estructura 22.000 1 15.000 

Proteccions 7.000 1 7.000 

Enginyeria 15.000 1 10.000 

Obra civil 14.000 1 12.000 

Terreny 21.000  21.000 

Total 92.800* 
Taula 5.5. Pressupost instal·lació fotovoltaica 

 

*El pressupost de la instal·lació fotovoltaica no s’inclou al pressupost final ja que després de fer 

un anàlisis econòmic s’ha demostrat que no era viable de portar a terme aquest cost. 

 

Tipus Preu € 

Elements de protecció 2.380,58 

Elements elèctrics 3.768,52 

Enllumenat 62.031 

Construcció 1.222,66 

Total 69.402,76* 
Taula 5.6. Pressupost total 

 
*Al pressupost total final falta de sumar algunes altres parts com pot ser el terreny (compra o 

lloguer), els honoraris dels treballadors o el material de la construcció. Aquest és un pressupost 

estimat del que podria costar la instal·lació per sobre.  
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6- CONCLUSIONS 
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Els objectius d’aquest treball eren els de dissenyar uns instal·lació per a emmagatzemar bobines 

de cable elèctric, incloent diverses parts com ara una instal·lació elèctrica, una fotovoltaica, una 

contra incendis, desenvolupar l’activitat d’emmagatzematge i el disseny d’una prestatgeria. 

 

Pel que fa a la instal·lació elèctrica s’han fet tots els càlculs pertinents tenint en compte la 

normativa del reglament electrotècnic de baixa tensió, una descripció dels components utilitzats 

i finalment un pressupost. Durant l’elaboració d’aquest s’ha vist que el procediment està molt 

pautat i els inconvenients més grans han sorgit a la hora de realitzat l’enllumenat exterior ja que 

el programa fet servir tot i tenir la possibilitat de fer aquesta part, com no l’havia fet servir mai 

d’aquesta manera no sortia i finalment s’ha optat per fer un càlcul com a recinte tancat i aplicar-

lo a enllumenat exterior. També s’ha vist que per a fer els càlculs de les llums exteriors, el més 

aconsellable és de tractar-les com a trifàsiques per a evitar de fer servir cables amb seccions 

molt grans.  

 

En la instal·lació fotovoltaica s’ha pogut veure quins són els elements necessaris per al seu 

funcionament, la legislatura vigent que existeix ara mateix a l’estat i quins són els procediments 

necessaris per a calcular la millor inclinació, la seva disposició o la producció anual esperada. 

Gràcies a l’anàlisi econòmic s’ha determinat que portar a terme aquesta instal·lació actualment 

no és viable ja que no sortiria a compte, perquè amb el marc de la crisis econòmica s’han tret les 

ajudes i ara els bancs ajuden, però són més restrictius. Amb l’anàlisi del 2008 s’ha vist també 

que la mateixa instal·lació ficada en el context de fa cinc o sis anys quan hi havia el gran auge 

de instal·lacions fotovoltaiques si que hauria sortit a compte; així que aquest apart es pot 

concloure com a que no ha sortit com s’esperava en els objectius. 

 

El disseny de la prestatgeria ha ajudat a poder entendre millor com són les unions cargolades, la 

distribució de tensions d’aquestes, i també com pateix una barra encastada per ambdós costats. 

S’ha vist que el disseny triat és òptim per a fer servir ja que l’estructura aguanta, i els materials 

més utilitzats per aquestes aplicacions no tindrien cap problema en aguantar les tensions 

sorgides amb les simulacions.  

 

Tot i que els resultats obtinguts són molt bons, s’ha pogut veure que per afinar encara més 

aquestos, seria necessari un ordinador molt més potent, pel que es podria optimitzar encara més 

la prestatgeria per a treure tensions a les peces més sol·licitades i abaratir costos treien material 

a les parts que no reben casi esforços. Aquesta part del projecte ha sigut molt beneficiosa per a 

adquirir més coneixement en el que fa a la simulació amb ordinador, al disseny de mecanisme i 

de la resistència de materials. 
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La instal·lació contra incendis ha mostrat quins són les mesures que s’han de posar per a 

protegir la instal·lació d’un possible incendi, els nivells intrínsecs de perill que tenim a la zona 

exterior i a la interior, i la manera d’actuar que s’ha de seguir. 

 

En conclusió, es pot dir que s’han complert tots els objectius posats inicialment durant 

l’elaboració del projecte, menys la instal·lació fotovoltaica, que finalment no es podrà portar a 

terme per la seva inviabilitat econòmica. Aquest projecte ha servit per aprofundir en el 

coneixement en diferents matèries, algunes de ja treballades anteriorment, i d’altres noves que 

s’han vist per primera vegada en aquest treball, pel que ha sigut molt beneficiós.   
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