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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ���� Sí   ���� No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
El present projecte té per objectiu el disseny i càlcul d’acord amb la normativa vigent d’unes 
determinades instal·lacions de la nau industrial Impremta Pau S. L., dedicada a la impressió en 
offset i serigrafia. 
 
Per assolir els objectius d’aquests projecte s’ha dividit en els següents apartats: 
 
1. Instal·lació elèctrica. 
2. Instal·lació de ventilació. 
3. Instal·lació d’energia solar fotovoltaica i estudi de viabilitat. 
4. Instal·lació de prevenció d’incendis. 
5. Pla de seguretat. 
 
S’ha projectat una instal·lació elèctrica que donarà servei a les instal·lacions de la nau industrial, 
per tant, es contractarà un subministrament normal d’energia elèctrica de 250 kW a mitja tensió, 
que s’obtindrà d’una estació transformadora de 400 kVA a 25kV propietat del client. La tensió 
d’alimentació als receptors de la instal·lació serà de 230/400V trifàsica a 50Hz. Aquest centre de 
transformació connexionarà amb el quadre de baixa tensió mitjançant un línia de recorregut 
subterrani. A partir del quadre de baixa tensió, es realitzarà la canalització elèctrica que aniran 
als diferents subquadres distribuïts per la nau industrial i a partir d’aquests sortiran les diferents 
línies que alimentaran la maquinària, a l’enllumenat i les presses de corrent. Tota aquesta 
instal·lació estarà protegida amb les seves corresponents proteccions. 
 
La instal·lació de ventilació, constarà d’una màquina d’impulsió i una altre d’extracció, aquestes 
màquines s’instal·laran a la coberta de la nau industrial. La màquina d’impulsió es col·locarà en 
la zona d’offset i la màquina d’extracció en la zona de serigrafia, ja que en la zona de serigrafia 
hi ha més partícules nocives.  
 
La instal·lació fotovoltaica, aquesta instal·lació serà d’una potència de 33 kW, estarà situada a la 
coberta de la nau industrial. El punt de connexió es realitzarà al centre de transformació que 
disposa la nau industrial, amb un sistema trifàsic. Estarà formada per 168 pannells solars, 
orientats al sud amb una inclinació òptima de 35º respecte l’horitzontal. Aquests es dividiran en 
6 grups de 28 pannells que aniran connectats a 6 inversors.  
En aquesta instal·lació s’estudiarà la viabilitat econòmica i aquesta instal·lació és costejarà 
mitjançant un crèdit bancari. 
 
La instal·lació de prevenció contra incendis, és basa amb un estudi per tal d’obtenir una òptima 
seguretat i evacuació davant un possible incendi. Això es dura a terme mitjançant els requisits 
estructurals del propi edifici i dels diversos dispositius exigits de defensa contra incendi per la 
normativa vigent.    
 
S’aporta un pla de seguretat, basat en la seguretat de les persones a fi de prevenir qualsevol tipus 
de lesions causada per aquesta activitat.   
 
Com a resultat de totes aquestes instal·lacions i estudis, s’ha aconseguit que la fabricació dels 
productes que es generen en aquesta nau s’elaborin mitjançant les instal·lacions projectades amb 
un correcte funcionament i una seguretat adequada. 
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Introducció: Objectius i justificació 
 

El present projecte té per objectiu dissenyar i calcular una instal·lació elèctrica de baixa tensió amb 

subministrament elèctric de mitjà tensió, a partir d’un centre de transformació, respectant la normativa 

vigent, que permet realitzar amb garanties l’activitat industrial de la Impremta Pau S. L., dedicada a la 

impressió en offset i serigrafia, ubicada en el polígon industrial de Roda de Barà (Tarragona). 

 

Juntament amb el disseny i càlculs anteriors s’adjunta el disseny d’una instal·lació d’energia solar 

fotovoltaica amb connexió a la xarxa elèctrica per tal que l’empresa esmentada anteriorment vengui 

l’energia produïda a la companyia elèctrica subministradora, fet que produiria una contribució en el 

consum energètic a mig i llarg plaç, aquests han estat estudiats mitjançant un estudi de viabilitat, garantint 

també una òptima sostenibilitat del medi ambient. 

 

Degut al risc d’incendi produït per l’activitat realitzada en la nau industrial, s’ha realitzat un estudi de 

defensa contra incendis, que té per objectiu establir i definir els requisits que han de satisfer i les 

condicions que ha de complir la nau industrial per la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir la seva 

aparició i per donar la resposta adequada, en cas de produir-se, limitar la seva propagació i possibilitar la 

seva extinció. 

 

Juntament amb l’estudi anterior s’ha realitza un pla de prevenció de riscos en el desenvolupament de 

l’activitat industrial, que té per objecte prevenir les persones davant de possibles lesions causades per 

productes químics, aparells i maquinaria, o altres similars, respectant la normativa vigent.   
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1. Memòria 
 

1.1. Antecedents 

 

La nau industrial és de nova construcció. 

 

1.2. Titular de la instal·lació 

 

El titular nau industrial és propietat de la Impremta Pau S. L. amb C.I.F. nº B-06.530.013, amb el seu nom 

i representació i qualitat d’administrador Pau Álvarez Nin, amb D.N.I. 47.760.196-Y actualment en vigor. 

 

1.3. Emplaçament 

 

La situació del domicili industrial com el social estan ubicats en el C/ Sénia, nº 30, en el polígon 

industrial L’Avenar de Roda de Barà, província de Tarragona (43883).    

 

1.4. Activitat de la indústria 

 

La Impremta Pau S. L. és una empresa del sector arts gràfiques, que és dedica principalment a la 

impressió mitjançant sistema en offset i serigrafia. 

 

El producte elaborat depèn del tipus d’impressió a realitzar, en l’ impressió en offset, avarca la  imatge 

corporativa (targetes, cartes, factures, bosses, diplomes, etc.), la publicitat (tríptics, catàlegs, calendaris, 

etc.) i publicacions (revistes, llibres, postals, etc.). L’impressió en serigrafia elabora qualsevol objecte 

sobre qualsevol tipus de material, com camisetes, polos, etiquetes, articles de regal, targetes de PVC, etc. 

L’impressió digital elaboren qualsevol tipus d’impressió de color. Mitjançant la preimpressió, elaborar el 

disseny gràfic de qualsevol empresa, per altra banda també, permet la filmació de fotolits per l’impressió 

en offset i serigrafia i mitjançant amb escaners es realitza transparències i fotografies. Per últim, fabriquen 

segells manuals i automàtics, numeradors, etc.    

 

Cal destacar, que aquesta activitat no té cap tipus d’incidència ambiental, es a dir, no presenta cap 

molèstia al medi ambient, ni tampoc a terceres persones. 
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1.5. Reglamentació i disposicions oficials 

 

Totes les instal·lacions i càlculs que és descriuen seguidament compleixen amb el disposat en els 

Reglaments Tècnic i Disposicions vigents que els són d’aplicació. 

 

Instal·lació elèctrica 

 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementaries segons Reial 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. nº 224 de data 18 de setembre de 2002. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministre d’Energia Elèctrica 

(RVERSEE), segons Reial Decret de 12 març de 1984, B.O.E. de 28 de maig de 1984 i 

Instruccions Complementaries. 

• Normes particulars de la Companyia Elèctrica. 

• Condicions imposades per les entitats públiques afectades. 

• Disposicions de la Generalitat de Catalunya. 

• Normes UNE d’obligat compliment. 

 

Instal·lació de mitja tensió 

 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementaries segons Reial 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. nº 224 de data 18 de setembre de 2002. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministre d’Energia Elèctrica 

(RVERSEE), segons Reial Decret de 12 març de 1.984, B.O.E. de 28 de maig de 1.984 i 

Instruccions Complementaries. 

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Reial Decret 3151/1968, del 28 de 

novembre.  

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en Centrals Elèctriques, 

Subestacions i Centres de Transformació i Instruccions Tècniques Complementaries. 

• Normes particulars de la Companyia Elèctrica. 

• Condicions imposades per les entitats públiques afectades. 

  

Instal·lació contra incendis 

 

• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SI seguretat en cas d’incendi, segons Reial Decret 314/2006, del 

17 de març. B.O.E. nº 74, del 28 de març. 

• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, segons Reial Decret 1942/1993 del 5 de 

novembre. 
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• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de Seguretat contra incendis en els 

establiments industrials (R.S.C.I.E.I.) 

 

Instal·lació fotovoltaica 

 

• Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per instal·lacions 

abasti per recursos o fonts d’energia renovables, residus i cogeneració. 

• Reial Decret 1663/2000 de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 

xarxa de baixa tensió. 

• Reial Decret 661/2007, del 25 de maig, pel que es regula l’activitat de producció d’energia 

elèctrica en règim especial. 

• Resolució del 31 de maig del 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la 

que s’estableix model de contracte tipus i model de factura per instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa de baixa tensió. 

• Reial Decret 1955/2000 del 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministre i procediment d’autorització d’instal·lacions d’energia 

elèctrica. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementaries segons Reial 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. nº 224 de data 18 de setembre de 2002. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministre d’Energia Elèctrica 

(RVERSEE), segons Reial Decret de 12 març de 1.984, B.O.E. de 28 de maig de 1.984 i 

Instruccions Complementaries. 

•  Normes particulars de la Companyia Elèctrica. 

• Condicions imposades per les entitats públiques afectades. 

• Disposicions de la Generalitat de Catalunya. 

• Normes UNE d’obligat compliment publicades per l’Institut de Racionalització i Normalització. 

 

1.6. Descripció del procés de fabricació 

 

El procés del treball que tindrà lloc, consistirà en els següents operacions: 

 

• Recepció de materials, per procedir a la impressió. 

• Impressió o estampació de les peces desitjades, depèn del producte escollit. 

• Operacions de manipulat i acabat. 

• Emmagatzematge o expedició a clients. 
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1.6.1. Descripció de les zones de treball 

 

1.6.1.1. Zona de serigrafia 

 

La zona d’impressió en serigrafia és un procediment on es realitza l’estampació d’una amplia varietat 

d’objectes de diferents materials ja siguin plans o cilíndrics. Per tant, pels objectes d’estampació plans 

s’utilitza les màquines d’impressió plana semiautomàtica i l’ automàtica. D’altra banda, els objectes 

cilíndrics utilitzem la màquina cilíndrica d’impressió. 

Un cop realitzada l’estampació els productes passen a la fase de seca, on es realitza mitjançant el forn 

tèxtil. Per últim aquest productes, passen a la zona de manipulats i acabats.  

 

1.6.1.2. Zona d’offset 

 

La zona d’impressió en offset, és una tècnica que ens permet a partir d’unes planxes una gran varietat de 

papers. 

Avarca la imatge corporativa (targetes, cartes, factures, bosses, diplomes, etc.), la publicitat (tríptics, 

catàlegs, calendaris, etc.) i publicacions (revistes, llibres, postals, etc.). L’impressió es realitza amb les 

diferents màquines d’offset, depenen de quin producte es vulgui. Llavors, aquests productes passen a la 

zona de manipulats i acabats, a on s’acabaran i es dipositaran als prestatges d’acabats. 

 

1.6.1.3. Zona preimpressió 

 

En la zona de preimpressió s’elaboren diferents tipus de productes. El disseny gràfic s’elaborarà a partir 

d’ordinadors, per treballs de papereria corporativa, publicitat i publicacions. Per altra banda, permet la 

filmació de fotolits per l’impressió en offset i serigrafia, que es fa amb la filmadora. També, amb els 

escaners s’elabora transparències i fotografies.  

    

1.6.1.4. Zona de manipulat i acabats 

 

En aquesta zona, és l’encarregada d’acabar els productes realitzats anteriorment, es on tractaran tot tipus 

de productes de les diferents impressions realitzades. Depenen del tipus de producte, s’utilitzarà una 

màquina o una altre pel seu acabat final, per tant, l’orde d’utilització de les maquines com la plegadora, 

troqueladora foli, guillotina, etc. és manipularan indistintament.  
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1.6.1.5. Zona de segells 

 

Aquesta zona, s’elabora els segells, mitjançant una màquina de segells i directament es dipositarà en les 

prestatgeries del taller dels productes acabats.     

 

1.6.1.6. Zona tintes 

 

Aquesta zona és on s’emmagatzema les diferent tintes a utilitzar en els diferents tipus de màquines 

d’impressió. 

 

1.6.1.7. Zona entrada i recepció 

 

Zona interior d’entrada de la nau industrial i on primerament reben els clients. 

 

1.6.1.8. Zona distribuïdor 

 

Zona on els clients esperen que els rebi els administratius o el director – gerent. 

 

1.6.1.9. Zona de despatx 

 

Zona on el director – gerent rep els clients. 

 

1.6.1.10. Zona oficines  

 

Zona on es realitza la part administrativa de l’empresa. 

 

1.6.1.11. Zona sala de reunió 

 

Zona on es reuneixen els treballadors per debatre qualsevol tipus d’assumpte. 

 

1.6.1.12. Zona sala d’exposició 

 

Zona on s’exposen els diferents tipus de productes que s’elaboren en aquesta empresa. 
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1.7. Relació del personal de la nau 

 

Serigrafia   4 persones 

Offset    1 persones 

Varis manipulats i segells 3 persones 

Preimpressió   3 persones 

Recepció   1 persones 

Oficines   5 persones 

 

En total constarà de 9 operaris i 8 operaries, també hi haurà el director - gerent. 

 

1.8. Horari personal  

 

L’ horari és el següents: 

 9:30 a 13:30 i de 14:30 a 18:30h   

 

1.9. Característiques de la nau 

 

La situació de totes les zones que corresponen a la nau industrial, la podem veure representat en el plànol 

P-15.4, les zones de taller serigrafia, offset i manipulació i acabat, zona preimpressió, magatzem de tintes, 

zona de càrrega i descàrrega, distribuïdor, entrada i recepció, oficines, sala de reunions, exposició, 

despatx i serveis i vestuaris. 

 

1.9.1. Superfície i altures existents en la nau industrial  

 

El solar té una superfície de 1.000 m2, dels que construïts en planta són: 

 

• Planta baixa ................................................................    936,00 m2 

• Planta altell  ................................................................    315,64 m2 
 

TOTAL .............................................................................. 1.251,64 m2 

 

Les superfícies útils que conformen la nau industrial són: 

 

Planta baixa: 

 

• Taller d’impressió serigrafia, offset i manipulats i acabats .............................. 645,50 m2 
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• Taller de preimpressió ...................................................................................... 137,00 m2 

• Magatzem de tintes ............................................................................................. 10,50 m2 

• Zona de càrrega i descàrrega .............................................................................. 85,00 m2 

• Serveis i vestuaris d’homes ................................................................................ 10,50 m2 

• Serveis i vestuaris de dones ................................................................................10,50 m2 

• Entrada i recepció ...............................................................................................37,00 m2 

 

Planta altell: 

 

• Oficines ..............................................................................................................117,93 m2 

• Despatx ............................................................................................................... 22,60 m2 

• Exposició ............................................................................................................ 58,50 m2 

• Sala de reunions ..................................................................................................75,00 m2 

• Passadís i escales .................................................................................................14,81 m2 

• Serveis .................................................................................................................  4,20 m2 

• Distribuïdor ........................................................................................................ 23,00 m2 

 

Les altures de les plantes de la nau industrial són: 

 

• Planta baixa ................................................................  4,00 m    

• Planta altell  ................................................................  3,00 m   

 

1.9.2. Descripció i característiques de sanejament i aigua de la nau  

 

La nau industrial està perfectament equipada de les canalitzacions corresponents de les instal·lacions 

exteriors i interiors. Està prevista de les instal·lacions d’aigua sanitària freda i calenta i adequada a la de 

sanejament. 

 

1.9.2.1 Descripció de les instal·lació de sanejament 

 

La xarxa de sanejament és separativa (pluvials i fecals) en tot el seu recorregut i es connectarà cada una a 

la seva xarxa de sanejament, en diversos punts circumdants a la nau.  

 

La nau disposarà d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials de la coberta, a partir de claveguerons 

sifònics registrables i canaló de PVC amb baixants de polipropilè.  
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Les baixants connectaran amb els col·lectors horitzontals de polipropilè soterrats a nivell de la planta 

baixa.  

 

Es connectarà a la xarxa pública d’aigües pluvials en un punt. L’escomesa es farà mitjançant un sifó 

registrable que s’ubicarà en la plata baixa i mitjançant una pericó de pas d’obra la qual disposarà d’ una 

tapa de registre.  

 

La nau disposarà d’una xarxa de sanejament per les aigües residuals procedents dels nuclis de lavabos i 

vestuaris.  

 

Tots els aparells sanitaris instal·lats disposaran de sifó individual registrable, i evacuaran a la xarxa 

d’aigües residuals. 

 

El material empleat per la xarxa d’aigües fecals i pels desguassos d’aparells serà tub de polipropilè amb 

accessoris d’unió del mateix material mitjançant junta elàstica. Aquesta xarxa circularà per fals sostre de 

la planta inferior, que alimentarà el servei de la planta altell i els serveis i vestuaris de la planta baixa, es 

connectarà a la baixant.  

Igual que en la xarxa de sanejament de pluvials la baixant connectaran amb els col·lector horitzontal de 

polipropilè soterrats a nivell de la planta baixa. 

 

Es connectarà a la xarxa pública d’aigües residuals en un punt. L’escomesa es farà mitjançant  un sifó 

registrable que s’ubicarà en la planta baixa i mitjançant una pericó de pas de obra la qual disposarà d’una 

tapa de registre.  

 

La connexió des de les pericons registrables a la corresponent xarxa de clavegueram es farà mitjançant 

conductes de polipropilè del mateix diàmetre que el sifó. Els traçats pericó – canonada de xarxa tindran 

un pendent mínim del 2%. 

 

1.9.2.1.1. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA XARXA DE SANEJAMENT 

 

Totes les baixants d’aigües residuals disposaran de ventilació primària. Aquesta consistirà en una 

prolongació de la baixant fins a coberta del mateix diàmetre que la baixant. Haurà de sobresortir al menys 

2 m per sobre del paviment de la coberta si aquesta es transitable o 1,30 m si no ho fos. 

 

Tant les baixants com els col·lectors penjats s’hauran de subjectar mitjançant abraçadores d’acer 

galvanitzat de reconeguda eficàcia a l’estructura o parets. 

 

La sortida de ventilació estarà protegida de l’entrada de cossos estranys. 
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Es disposarà la canonada amb un pendent mínim de l’1% en trams vistos i del 2% en zones ocultes, que 

s’incrementarà en la mesura possible quan existeixi espai suficient i en els trams previs a la connexió amb 

els pericons. 

 

El traçat de la xarxa haurà de ser el més senzill possible per aconseguir una circulació natural per 

gravetat, evitant els canvis bruscos de direcció i utilitzant les peces especials adequades. 

 

No hauran de disposar-se desguassos enfrontats escometent a una canonada comú. 

 

Les unions dels desguassos a les baixants hauran de  tenir la major inclinació possible, que en qualsevol 

cas no ha de ser menor que 45º. 

 

Els passos a través de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb passamurs de material 

adequat, amb una folgança mínima de 10 mm, que es retocarà amb massilla asfàltica o material elàstic. 

 

Es realitzaran proves d’estanqueïtat parcial descarregant cada aparell aïllat o simultàniament, verificant 

els temps de desguàs, els fenòmens de sifonat que es produeixin en el propi aparell o en la resta 

connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i comprovació de tancaments hidràulics. 

 

1.9.2.2. Descripció de la instal·lació d’aigua sanitària freda i calenta 

 

Es disposarà d’una única escomesa d’aigua en la nau per proveir la nau industrial. 

 

L’escomesa de subministrament d’aigua freda sanitària s’ubicarà en una pericó de companyia ubicada en 

la planta baixa de la nau industrial, on s’ubicarà la clau de tall, filtre i antiretorn. En un armari annex 

s’ubicaran el comptador de la companyia. 

 

De la sortida del pericó s’ubicarà un col·lector que distribuirà l’aigua de la nau mitjançant una canonada, 

que arribarà a l’armari del comptador on es troba el comptador. S’instal·larà una vàlvula antiretorn, que 

serà l’últim element abans de la muntant. 

 

Tota la instal·lació serà de polipropilè (UNE 53-380-90/2), excepte els trams soterrats que seran de 

polietilè (UNE 53-380-90/2). Els accessoris seran del mateix material units per termofusió o amb 

maneguets electrosoldables.  

Ambdós conductes aniran protegits amb aïllant tèrmic de dimensions segons el RITE.  
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Es col·locarà una clau de tall a l’entrada de cada zona humida i en cada sanitari tant per l’aigua calenta 

com per l’aigua freda. 

 

L’aigua sanitària calenta es preveu en les dutxes i lavabos, la generació estarà garantida mitjançant una 

caldera elèctrica. 

Les canonades d’aigua calenta seran també de polietilè reticulat (UNE-EN ISO 15875) i portaran aïllant 

tèrmic de 20 mm de espessor. 

 

Tota la xarxa d’aigua freda i calenta de la nau ha d’estar protegida per evitar pèrdues calorífiques o 

desgast per fregament amb les parets. 

 

Les canonades aniran col·locades de manera que no es formin en elles bosses d’aire. 

 

L’empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanqueitat de 

totes les canonades, elements i accessoris que integrin la instal·lació, havent-hi tots els seus components 

vistos i accessibles per al seu control. 

 

1.10. Previsió de càrrega 

 

1.10.1. Maquinària 

 

Les diferents màquines que hi ha en aquesta nau industrial, amb les seves corresponents potències, 

distribuïdes en zones és la següent: 

 

  Zona de serigrafia: 

 
Tipus de màquina Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència total 

(W) 

Serigrafia tèxtil automàtica 1 9.500 9.500 

Serigrafia tèxtil manual 2 9.000 18.000 

Forn tèxtil 1 15.000 15.000 

Cilíndrica impressió plana 1 9.200 9.200 

Impressió plana semiautomàtica 70x100 1 15.100 15.100 

Impressió plana semiautomàtica 50x70 1 400 400 

Troqueladora doble foli serigrafia 1 5.400 5.400 

Troqueladora foli (aspes) 1 1.700 1.700 

Insoladora de planxes 1 5.000 5.000 

Insoladora de pantalles 1 5.000 5.000 

Flaix 1 1.000 1.000 

Planxa transfer 1 4.000 4.000 
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Potència total absorbida de la maquinària: 89.300 W 

 

Zona d’offset 

 

Tipus de màquina Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència total 

(W) 

Impressió offset GTO 35x50 1 3.000 3.000 

Impressió offset de 50x70 1 16.300 16.300 

Impressió topogràfica 1 1.300 1.300 

 

Potència total absorbida de la maquinària: 20.600 W 

 

Zona preimpressió 

 

Tipus de màquina Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència total 

(W) 

Filmadora 1 2.100 2.100 

Reveladora planxes 1 900 900 

Línies informàtiques 2 1.000 2.000 

 

Potència total absorbida de la maquinària: 5.000 W 

    

Zona de manipulat i acabats 

 
Tipus de màquina Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència total 

(W) 

Guillotina de serigrafia 1 3.000 3.000 

Guillotina impremta 1 2.000 2.000 

Retractiladora 1 2.900 2.900 

Plegadora 1 3.000 3.000 

Netejadora 1 1.000 1.000 

Màquina de segells 1 1.500 1.500 

 

Potència total absorbida de la maquinària: 13.400 W 

 

Zona d’oficines, despatx i recepció 

 
Tipus de màquina Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència total 

(W) 

Línies informàtiques 3 1.000 3.000 

Fotocopiadora 1 500 500 
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Potència total absorbida de la maquinària: 3.500 W 

 

Maquinària varia 

 

Tipus de màquina Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència total 

(W) 

Compressor 1 4.700 4.700 

Caldera 1 2.000 2.000 

Aire condicionat/bomba de calor 4 4.000 16.000 

Aire condicionat/bomba de calor 1 2.000 2.000 

Màquina d’impulsió 1 15.000 15.000 

Màquina d’extracció 1 11.000 11.000 

 

Potència total absorbida de la maquinària: 50.700 W 

 

1.10.2. Enllumenat 

 

1.10.2.1. Enllumenat interior 

 

Per realitzar tot l’enllumenat interior de la nau industrial, el número de lluminàries utilitzades és la 

següent:  

 
Zona Tipus de lluminàries Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència 

total (W) 

Serigrafia Lluminàries de 400W 16 400 6.400 

Offset Lluminàries de 400W 14 400 5,600 

Preimpressió Pantalla fluorescent 4x18W 30 72 2.160 

Càrrega i descàrrega Pantalla fluorescent 2x58W 6 116 696 

Magatzem tintes Pantalla fluorescent 2x58W 1 116 116 

Entrada i recepció Lluminària 2x26W 13 52 676 

Oficines Pantalla fluorescent 4x18W 20 72 1.440 

Despatx Pantalla fluorescent 4x18W 4 72 288 

Exposició Lluminària 2x26W 13 52 676 

Distribuïdor Lluminària 2x26W 2 52 104 

Sala de reunions Pantalla fluorescent 4x18W 12 72 864 

Passadís i escales Lluminària 2x26W 11 52 572 

Serveis i vestuaris homes Lluminària 2x26W 4 52 208 

Serveis i vestuaris dones Lluminària 2x26W 4 52 208 

Serveis oficines Lluminària 2x26W 2 52 104 

 

Potència total: 20.112 W 
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1.10.2.2. Enllumenat d’emergència 

 

Per realitzar tot l’enllumenat d’emergència de la nau industrial, el número de lluminàries utilitzades és la 

següent:  

 

Zona Tipus de lluminàries Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència 

total (W) 

Taller Lluminàries de 22 W 11 22 242 

Preimpressió Lluminàries de 22 W 2 22 44 

Càrrega i descàrrega Lluminàries de 22 W 2 22 44 

Magatzem tintes Lluminàries de 22 W 1 22 22 

Entrada i recepció Lluminàries de 22 W 1 22 22 

Oficines Lluminàries de 22 W 2 22 44 

Despatx Lluminàries de 22 W 1 22 22 

Exposició Lluminàries de 22 W 1 22 22 

Distribuïdor Lluminàries de 22 W 1 22 22 

Sala de reunions Lluminàries de 22 W 2 22 44 

Passadís i escales Lluminàries de 22 W 6 22 132 

Serveis i vestuaris homes Lluminàries de 22 W 1 22 22 

Serveis i vestuaris dones Lluminàries de 22 W 1 22 22 

Serveis oficines Lluminàries de 22 W 1 22 22 

 

Potència total: 724 W 

 

1.10.3. Presses de corrent 

 

Les presses de corrent de la nau industrial són monofàsiques i en la zona de taller hi ha caixes variades de 

presses i estan amb unes previsions que s’indiquen en el següent quadre: 

 

Zona Nº d’unitats Potència 

unitat (W) 

Potència total 

(W) 

Taller  7 9.500 66.500 

Preimpressió 3 1.500 4.500 

Càrrega i descàrrega 2 1.500 3.000 

Entrada i recepció 2 1.500 3.000 

Oficines 7 1.500 10.500 

Despatx 2 1.500 3.000 

Exposició 3 1.500 4.500 

Distribuïdor 1 1.500 1.500 

Sala de reunions 4 1.500 6.000 

Serveis i vestuaris homes 1 1.500 1.500 

Serveis i vestuaris dones 1 1.500 1.500 
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Serveis oficines 1 1.500 1.500 

 

Potència total: 107.000 W 

 

1.10.4. Factor de potència i coeficient de simultaneïtat 

 

El factor de potència total pel conjunt de la instal·lació és de cosϕ = 0,8. 

 

En la nau industrial tindrem uns coeficients de simultaneïtat que seran els següents: 

 

Per la potència elèctrica instal·lada destinada a força de les zones de serigrafia, manipulats i acabats, 

màquina variada i preimpressió s’aplica un coeficient de simultaneïtat de Cs = 0,7. Es deu a que totes les 

màquines que hi ha no estaran funcionant a la vegada, pel tipus de producte elaborat i pel número 

d’operaris. 

 

Per la potència elèctrica instal·lada destinada a força de la zona d’offset s’aplica un coeficient de 

simultaneïtat de Cs = 0,9. Es deu a que totes les màquines d’aquest sector que hi ha no estaran funcionant 

a la vegada. 

 

Per la potència elèctrica instal·lada destinada a força de la zona d’oficines s’aplica un coeficient de 

simultaneïtat de Cs = 0,6. 

 

Per la potència elèctrica instal·lada destinada a l’enllumenat s’aplica un coeficient de simultaneïtat de     

Cs = 0,9. En les zones com d’entrada i recepció, taller de serigrafia, offset i preimpressió, oficines i 

despatx les lluminàries estaran enceses durant tota la jornada laboral. I la zona de càrrega i descàrrega, 

magatzem de tintes i passadissos i escales, distribuïdor, exposició, sala de reunions i tots els serveis i 

vestuaris, les lluminàries no estaran enceses durant tota la jornada laboral. 

 

Per les presses de corrent s’estableix un coeficient de simultaneïtat de  Cs = 0,6, ja que no s’utilitzaran 

totes a la mateixa vegada. 

 

1.10.4.1. Factors de correcció 

 

Per determinar la potència a contractar es tindrà en compte les prescripcions tècniques exposades en el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries. 

Els circuits d’alimentació de les làmpades estaran previstes per transportar la càrrega deguda als propis 

receptors, als seus elements associats i a les seves corrents harmòniques i d’engegada sent la càrrega 

mínima prevista de 1,8 vegades la potència en vatts de les làmpades, d’acord amb la ITC-BT-44. 
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Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d’estar dimensionats per una intensitat del 

125% a plena càrrega del motor. Així mateix els conductors de connexió que alimenten a varis motors 

han d’estar dimensionats per una intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega 

del motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega de tots els demés, tot d’acord amb la       

ITC-BT-47. 

 

1.10.4.2. Resum potències 

 

Donades les potències d’enllumenat i força motriu, les potències màximes admissibles, autoritzada i a 

contractar són les següents: 

 
Potència instal·lada enllumenat 20.836 W 

Potència instal·lada força 289.500 W 

Potència màxima admissible 212.273.92 W 

Total potència a contractar 212.273.92 W 

Total potència normal a contractar 250.000 W 

 

Als annexes podem observa la justificació dels càlculs. Càlculs realitzats amb el programa dm-ELEC. 
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2. Instal·lació elèctrica 
 

2.1. Objectiu del projecte 

 

El present apartat té per objectiu determinar i justificar les característiques tècniques del centre de 

transformació de recepció, mesura i transformació de mitja a baixa tensió a instal·lar a l’empresa 

Impremta Pau S. L. Seguidament es descriu la memòria d’aquesta instal·lació i ens els annexes s’adjunten 

els càlculs justificatius, així com, els plànols necessaris per poder realitzar la construcció i el muntatge de 

les instal·lacions prèvies.    

 

2.2. Titular 

 

Aquest centre és propietat de l’ indústria Impremta Pau S. L. 

 

2.3. Emplaçament 

 

Els treballs a realitzar estan amb la seva totalitat situats a l’interior del recinte de l’Impremta Pau S. L.    

L’ubicació del centre de recepció, mesura i transformació, en habitacle de formigó prefabricat, serà en 

espai lliure exterior de la parcel·la. La seva disposició serà tal que: 

 

1. Es situarà en la parcel·la de l’abonat en disposició paral·lela al vial. 

2. El seu habitacle serà l’adequat i exclusiu per aquest servei. 

3. La seva disposició permetrà accedir directament des de l’exterior, sense ser necessari entrar en 

cap nau. 

 

2.4. Empresa subministradora, alimentació del subministre 

 

L’empresa subministradora és FECSA-ENDESA. La xarxa de la que s’alimenta el centre de 

transformació és de tipus subterrània de tensió 25 kV, amb un nivell d’aïllament segons llista 2, tal com 

indica l’apartat 1.1.1 del MIERAT 12, i una freqüència de 50 Hz. 

La potència de curt circuit en el punt d’escomesa és de 500 MVA segons dades proporcionades per la 

companyia subministradora, amb un corrent de curt circuit de 11,5 kA eficaç. 

El centre de transformació és de tipus abonat o client, per tant, la mesura d’energia és realitzarà en mitja 

tensió. 
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2.5. Potència a contractar 

 

La potència normal total a contractar serà de 250 kW. La potència del transformador a instal·lar és de 400 

kVA de les característiques 25/0.4 kV. 

 

2.6. Centre de transformació 

 

2.6.1. Descripció de l’ instal·lació 

 

La instal·lació de mitja tensió serà de 25 kV. El centre de Recepció, mesura i transformació està composta 

per dos celes d’entrada, una cela d’entrada d’abonat, una cela de protecció per interruptor, una cela de 

mesura. Les celes seran de tipus prefabricades monobloc sota embolcall metàl·lica, amb l’aparamenta en 

dialèctic de SF6. Les celes estan definides amb antelació i especificades com celes CGM-36 marca 

Ormazabal S.A.  

 

El centre s’ubicarà en habitacle prefabricat i tindrà les dimensions necessàries per allotjar l’equip 

corresponent a la instal·lació projectada, respectant les distàncies mínimes entre elements que és detallen 

en el vigent reglament d’alta tensió. La deposició de la construcció i les portes seran tal que impedirà 

l’accés a les persones annexes al servei.    

 

2.6.2. Obra civil 

 

2.6.2.1. Local 

 

El centre de transformació objecte d’aquest projecte consta únicament d’un embolcall de formigó, 

d’estructura monobloc, que en el seu interior incorpora tots els components elèctrics. Des de                      

l’aparamenta de mitja tensió fins els quadres de baixa tensió. Incloent els transformadors, dispositius de 

control i interconnexionat entre els diversos elements. 

 

2.6.2.2. Característiques dels materials 

 

• Edifici de transformació (PFU-5/36): 

 

Els edificis prefabricats de formigó PFU estan formats per les següents peces principals: una que aglutina 

la base i les parets, una altra que forma la solera, i una tercera que forma el sostre. Addicionalment, 

s’incorporen altres petites peces per construir el centre de transformació de superfície i maniobra interior, 

garantida l’estanqueitat. 
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Aquestes peces són construïdes amb formigó, amb una resistència característica de 300 kg/cm2, i té una 

armadura metàl·lica, estan unides entre sí mitjançant llatiguets de coure, i a un col·lector de terres, 

formant d’aquesta manera una superfície equipotencial que envolta completament al centre. Les portes i 

reixes estan aïllades elèctricament, presentant una resistència de 10 kΩ respecte al del terra del que 

l’envolta. 

Les peces metàl·liques exposades a l’exterior estan tractades adequadament contra la corrosió.  

Aquests edificis prefabricats han sigut acreditats amb el certificat de Qualitat Unesa d’acord a la 

Recomanació Unesa 1303 A. 

 

• Cementació: 

 

Per l’ubicació dels centres de transformació PFU és necessària una excavació, que les dimensions 

d’aquest centres depenen del model seleccionat, que sobre el seu fons s’expandeix una capa de sorra 

compacta i anivellada d’uns 10 cm d’ espessor. 

 

• Solera, paviment i tancaments exteriors: 

 

Tots els elements estan fabricats en una sola peça de formigó, tal i com s’ha indicat anteriorment. Sobre la 

placa base, i una altura d’uns 400 mm, es situa la solera, que es recolza en alguns suports sobre la placa 

base, i en l’interior de les parets, permetin aquest espai el pas de cables de MT i BT, als que s’accedeix a 

través d’unes troneres cobertes amb llosetes. 

En el forat del transformació, es disposen de dos perfils en forma de “U”, que es poden desplaçar en 

funció de la distància entre les rodes del transformador. 

En la part inferior de les parets frontal i posterior es situa els forats per als cables de MT i BT. Aquests 

forats estan semiperforats, realitzant-se en obra l’obriment dels que siguin necessaris per cada aplicació. 

De la meteixa manera, disposa d’uns forats semiperforats practicables per la sortida a les terres exteriors. 

En la paret frontal es situa les portes d’accés, portes de transformador i reixes de ventilació. Tots aquests 

materials estan fabricats en xapa d’acer. 

Les portes d’accés tenen unes dimensions de 900 x 2.100 mm, mentre que les del transformadors tenen 

unes dimensions de 1.260 x 2.100 mm. Ambdues tipus de portes poden obrir-se 180º. 

Les portes d’accés disposen d’un sistema de tancament amb objecte de garantir la seguretat de 

funcionament: evitar apertures intempestives de les mateixes, i la violació del centre de transformació. 

Per a ell s’utilitza una pany de disseny Ormazabal, i les portes tenen dos punt d’enclatge: en la part 

superior i la part inferior. 

Les reixes de ventilació de cada transformador es situa en la part inferior de la porta d’accés al mateix, i el 

la part superior darrere el transformador. Aquestes reixes tenen una àrea de 1.200 x 677 mm2. Totes 

aquestes reixes estan formades per lames en forma de “V” invertida, dissenyades per formar un laberint 
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que evita l’entrada d’aigua de pluja en el centre de transformació, i interiorment és complementa cada 

reixa amb una reixa mosquitera. 

 

• Coberta: 

 

Les cobertes estan formades per peces de formigó, amb insercions en la part superior per la seva 

manipulació.  

  

• Pintures: 

 

L’acabat de la superfície exteriors s’efectua amb pintura acrílica rugosa, de color blanc en les parets i 

color marró en el sostre, portes i reixes. 

 

• Varis: 

 

Els índexs de protecció presentats per aquests edificis són: 

 Centre: IP 23 

 Reixes: IP 23 

Les sobrecàrregues admissibles en els PFU són: 

 Sobrecàrrega de neu: 250 kg/m2   

 Sobrecàrrega del vent: 100 kg/m2   

 Sobrecàrrega en el pis: 400 kg/m2   

Les temperatures de funcionament, fins a una humitat del 100% són: 

 Mínima transitòria: -15ºC 

       Màxima transitòria:  50ºC 

 Màxima mitja diària:  35ºC 

 

• Característiques detallades: 

 

Nº de transformadors: 1 trafo 

Portes d’accés:  1 porta 

Tensió nominal: 36 kV 

Dimensions exteriors: 

 Longitud: 6.080 mm 

 Ample:  2.380 mm 

 Altura:  3.240 mm 

 Altura vista: 2.780 mm 
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 Superfície: 14,50 m2 

Pes:  18.000kg 

Dimensions interiors: 

Longitud: 5.900 mm 

 Ample:  2.200 mm 

 Altura:  2.550 mm 

 Superfície: 13,00 m2 

Dimensions d’excavació: 

Longitud: 6.880 mm 

 Ample:  3.180 mm 

 Profunditat: 560 mm 

 

2.6.2.3. Característiques de l’aparamenta de mitja tensió 

 

Les característiques generals del tipus d’aparamenta utilitzats en la instal·lació són les celes CGM. 

El sistema CGM està format per un conjunt de celes modulars de mitja tensió, amb aïllament i tall en SF6, 

el connexionat entre els diversos mòduls es realitzat mitjançant un sistema patentat per Ormazabal. 

Les parts que formen aquestes celes són: 

 

• Base i front: 

 

L’altura i disseny d’aquestes bases permeten el pas de cables entre celes sense necessitat de fos, i presenta 

el circuit unifilar i eix d’accionament de l’aparamenta a l’altura idònia per la seva operació. Igualment, 

l’altura d’aquesta base facilita la connexió dels cables frontals de l’escomesa. 

La part frontal inclou en la seva part superior la placa de característiques elèctriques, el mirador pel 

manòmetre, l’esquema elèctric de la cela i els accessos als accionaments del comandament. 

En la part inferior es troba les presses per les làmpades de senyalització de tensió i el pannell d’accés als 

cables i fusibles. En el seu interior hi ha una platina de coure al llarg de tota la cela, permeten la connexió 

a la mateixa del sistema de terres i de les pantalles dels cables. 

 

• Cuba: 

  

La cuba, fabricada en acer inoxidable i conté l’interruptor, l’embarrat i portafusibles, i el gas SF6 es troba 

al seu interior a una pressió absoluta de 1,3 bars (excepte per a celes especials). El sellat de la cuba 

permet el manteniment dels requisits d’operació segura durant tota la vida útil de la cela, sense necessitat 

de reposició de gas. 
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Aquesta cuba compta amb un dispositiu d’evacuació de gasos que, en cas d’arc intern, permet la sortida 

cap a la part del darrere de la cela, evitant així incidències sobre les persones, cables, o l’aparamenta del 

centre de transformació. 

L’embarrat inclòs a la cuba està dimensionat per suportar, a més de l’ intensitat assignada, les intensitats 

tèrmiques i dinàmiques assignades. 

 

• Interruptor / Seccionador / Seccionador a posada a terra: 

 

L’interruptor disposa d’un sistema CGM té tres posicions: connectat, seccionat i posada a terra. 

L’actuació d’aquest interruptor es realitza mitjançant palanca d’accionament sobre dos eixos diferents: un 

per l’interruptor (commutació entre les posicions d’interruptor connectat i interruptor seccionat); i l’altre 

pel seccionador de posada a terra dels cables d’escomesa (que commuta entre les posicions de seccionat i 

posat a terra). 

Aquests elements són de maniobra independent, de forma que la seva velocitat d’actuació no depèn de la 

velocitat d’accionament de l’operari. 

L’ interruptor de la cela CMIP només té posicions de connectat i seccionat. 

 

• Comandament: 

 

Els comandaments d’actuació són accessibles des de la part frontal, podent ser accionats de manera 

manual o motoritzada. 

 

• Fusibles (cela CMP-F): 

 

En les celes de CMP-F els fusibles es munten sobre uns carros que s’introdueix en els tubs portafusibles 

de resina aïllant. Els tres tubs, immers en SF6, són perfectament estancs respecte al gas i de l’exterior. El 

dispar es produirà per fusió d’un dels fusibles o quant la pressió interior dels tubs portafusibles s’elevi, 

degut a una falta en els fusibles o al calentament excessiu d’aquests. 

 

• Connexió entre celes: 

 

Element empleat per realitzar la connexió elèctrica i mecànica entre celes, és un element patentat per 

Ormazabal i permet la unió de l’embarrat de les celes fàcilment i sense la necessitat de reomplir gas SF6.   
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• Connexió dels cables:  

 

L’escomesa de mitja tensió i les sortides a transformador o cela de mesura es realitza amb cable. Les 

unions d’aquests cables amb els passatapes corresponents en les celes CGM han de realitzar-se amb 

terminals endollables de connexió senzilla o reforçada, apantallades o no. També impossibilita les 

descàrregues parcials, permet mantenir els valors característics d’aïllament, intensitats assignades i de 

curt circuit que les celes tenen per separat.   

 

• Enclavaments: 

 

Els enclavaments inclosos en totes les celes CGM pretenen que: 

 

• No es pot connectar el seccionador de posada a terra amb l’aparell principal tancat, i 

recíprocament, no es pot tancar l’aparell principal si el seccionador de posada a terra està 

connectat. 

• No es pot treure la tapa frontal si el seccionador de posada a terra està obert, i a l’inversa, no es 

pot obrir el seccionador de posada a terra quant la tapa frontal ha sigut extreta. 

 

• Característiques elèctriques: 

 

Les característiques generals de les celes CGM són les següents: 

 

Tensió nominal       36 kV 

Nivell d’aïllament 

• Freqüència industrial (1 min) 

- A terra i entre fases   70 kV 

- A la distància de seccionament   80kV 

• Impuls tipus llamp  

-     A terra i entre fases (cresta)   170 kV 

                   -     A la distància de seccionament (cresta)  195 kV 

 

En la descripció de cada cela s’inclou els valors propis corresponents a les intensitats nominals, 

tèrmiques, dinàmiques, etc. 
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2.6.2.4. Característiques de l’aparamenta de Baixa Tensió 

 

Elements de sortida en baixa tensió: l’interruptor automàtic, que té com a missió actuar com a protecció 

general de la instal·lació de potència en baixa tensió. 

 

2.6.2.5. Característiques descriptives de les celes i transformador de Mitja Tensió i material divers 

 

• Cela Entrada / Sortida 1 (CGM–CML-36): 

 

Cela amb embolcall metàl·lic, fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de Vn = 36 kV,                                

In = 400 A i 420 mm  d’ample per 850 mm de fons per 1.800 mm d’alt i 145 kg de pes. 

La cela CML de l’interruptor - seccionador, o cela de línia, està constituïda per un mòdul metàl·lic, amb 

aïllament i tall en SF6, que incorpora en el seu interior un embarrat superior de coure i aïllament, i posició 

de posada a terra dels cables d’escomesa inferior - frontal mitjançant borns endollables. Presenta també 

captadors per la detecció de tensió en els cables d’ escomesa. 

 

Altres característiques constructives: 

 

Capacitat de ruptura:  400 A  

Intensitat de curt circuit: 16 kA/40 kA 

Capacitat de tancament:  40 kA 

Comandament interruptor: manual tipus B 

Calaix de control:  No 

  

• Cela d’abonat (CGM–CMIP–36): 

 

Cela amb embolcall metàl·lic, fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de Vn = 36 kV,                                 

In = 400 A i 420 mm  d’ample per 850 mm de fons per 1.800 mm d’alt i 125 kg de pes. 

La cela CMIP, està constituïda per un mòdul metàl·lic, amb aïllament i tall en SF6, que incorpora en el seu 

interior un embarrat superior de coure i aïllament. Presenta també captadors per la detecció de tensió en 

els cables d’ escomesa. 

 

Altres característiques constructives: 

 

Capacitat de ruptura:  400 A  

Intensitat de curt circuit: 16 kA/40 kA 

Capacitat de tancament:  40 kA 
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Comandament interruptor: manual tipus B 

Calaix de control:  No 

 

• Interruptor automàtic (CGM–CMP–V-36): 

 

Cela amb embolcall metàl·lic, fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de Vn = 36 kV,                                   

In = 400 A i 600 mm  d’ample per 850 mm de fons per 1.800 mm d’alt i 238 kg de pes. 

La cela CMP-V de l’interruptor automàtic, dotada amb un sistema autònom de protecció RPGM. Les 

possibilitats del rele d’aquesta cela inclou les proteccions contra sobreintensitats de fase i fuites a terra, 

contra curt circuits entre fases i entre fase i terra, i unitat de dispar extern.  

 

Altres característiques constructives: 

 

Capacitat de ruptura:  400 A 

Capacitat de ruptura en c/c: 12,5 A  

Intensitat de curt circuit: 12,5 kA/31,5 kA 

Capacitat de tancament:  31,5 kA 

Relé de protecció:  RPGM 

Comandament interruptor automàtic: RAM motoritzat 

 

• Relé de protecció general (RPGM): 

 

L’interruptor de potència descrit en la cela de protecció s’accionarà mitjançant el rele electrònic de 

tecnologia analògica i molt baix consum, que s’alimenta pel seu funcionament de l’energia proporcionada 

pels transformadors d’intensitat tiroïdals, analitza la informació circulant, sent capaç d’activar el 

disparador en funció de la seva corba d’operació. 

L’engegada del sistema es produeix automàticament a partir de 5 A. Per corrents inferiors el rele no és 

operatiu. Si es desitja que ho sigui només hi ha que afegir una unitat d’alimentació auxiliar a 230 V C.A. 

El sistema augmenta la seva qualitat d’autonomia de manera que a falta de tensió auxiliar la funció de 

protecció esta sempre garantida. 

L’equip permet, per famílies de corba de tipus normalment invers, molt invers, extremadament invers i 

instantani, protecció contra sobrecàrregues de fase, curt circuits entre fases, protecció homopolar, contra 

faltes a terra i per dispar extern. 
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• Cela mesura (CGM – CMM-36 ): 

 

Cela amb embolcall metàl·lic, fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de Vn = 36 kV,                          

In = 400 A i 1.100 mm  d’ample per 1.160 mm de fons per 1.950 mm d’alt i 290 kg de pes. 

La cela CMM de mesura és un mòdul metàl·lic, construït amb xapa galvanitzada, que permet                               

l’incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que s’utilitzen per donar valors 

corresponents als comptadors de mesura d’energia. 

La tapa de les celes compten amb dispositius que evitin la possibilitat de contactes auxiliars, i permeten el 

sellat d’ella mateixa, per garantir la no manipulació de les connexions. 

  

Transformadors de mesura:  3 TT y 3 TI 

 

* Transformadors d’ intensitat 

D’aïllament sec i construït atenint a les corresponents normes UNE i CEI, amb les següents 

característiques: 

Relació de transformació:   15/5 

 Potència:     15 VA 

 Classe de precisió:    0,5 

 Intensitat tèrmica:    80 In 

 Sobreint. admissible en permanència:  1,2 In 

 Aïllament 

  tensió nominal [kV]:   36 

  a frec. industrial (1 min.) [kV]:  70 

  a impulso tipus llamp(1,2/50) [kV]: 170 

 

* Transformadors de tensió 

 Relació de transformació:   27500/V3-110/V3 

 Potència:     50 VA 

 Classe de precisió:    0,5 

 Sobretensió admissible en permanència:  1,2 Vn 

 Aïllament tensió nominal [kV]:   36 

  a frec. industrial (1 min.) [kV]:  70 

  a impulso tipus llamp(1,2/50) [kV]: 170 
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• Transformador: 

 

Transformador trifàsic reductor de tensió, amb neutre accessible en el secundari, de potència 400 kVA i 

refrigeració oli mineral, de tensió primària de 25 kV i tensió secundaria de 420 V entre fases en buit. 

Altres característiques constructives: 

 

Regulació en el primari:          ±2,5%, ±5% 

Tensió de curt circuit (Ecc):   4% 

Grup de connexió:                  Dyn11 

Protecció incorporat al trafo:   Cap 

 

• Material divers: 

 

- Interconnexions d’alta tensió: cables d’alta tensió 18/30kV, unipolars conductors de secció i material de 

1x95 alumini, i terminals de elastimold de 36 kV del tipus cargolat. 

 

- Interconnexions de baixa tensió: Joc de ponts de cables de baixa tensió del transformador de 1x240 

alumini sense armadura, i tots els accessoris per la connexió, per tant tres conductors de fase i dos de 

neutre. 

 

- Defensa del transformador: Reixa metàl·lica per la defensa del transformador. 

 

2.6.3. Característiques descriptives dels quadres de baixa tensió 

 

El quadre de baixa tensió serà de 400 V, amb un interruptor automàtic de baixa tensió d’intensitat 

nominal de 630 A. 

 

2.6.4. Mesura de l’energia elèctrica 

 

La mesura de l’energia elèctrica es farà en mitja tensió, es realitzarà mitjançant un quadre de comptadors 

connectat al secundari dels transformadors d’intensitat i de tensió de la cela de mesura. Aquest conjunt de 

mesura d’energia incorporarà els conductors pels circuits d’intensitat, tensió, els seus suports, els tubs i el 

mòdul del comptador. 
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2.6.5. Enllumenat 

 

2.6.5.1. Enllumenat normal 

 

L’enllumenat interior artificial, sempre obligatori, i la base d’ endoll de 16 A s’alimentaran a través de 

protecció magnetotèrmica i diferencial. El cable serà de Cu de 2,5 mm2 de 750 V a sota tub de PVC 

grapat sobre la paret. Els interruptors, que es situaran a la proximitat de les portes d’accés, o els polsadors 

accionats a l’obrir o tancar les portes d’accés, seran de 10 A 250V i accionaran els punts de llum 

necessaris per una correcta il·luminació de tot el recinte. Els punts de llum estaran col·locats sobre suport 

rígids i disposts de manera que els aparells de seccionament no quedin en una zona d’ombra. Permetran a 

més la correcta lectura dels aparells de mesura. La seva substitució deu poder-se efectuar sense necessitat 

d’interrompre el servei i sense perill per l’operari. 

 

2.6.5.2. Enllumenat d’emergència 

 

A la porta d’accés de personal s’instal·larà un bloc d’enllumenat autònom automàtic amb font pròpia 

capaç de mantenir al menys durant una hora una intensitat de 5 lux. Els equips d’enllumenat 

d’emergència deuran encendre quant detectin una tensió a la xarxa inferior a 70% de la nominal en 

condicions normals de funcionament. 

 

2.6.6. Mesures de seguretat 

 

Per la protecció del personal i garantir el perfecte funcionament de l’equip, les celes i els equips de 

seccionament i protecció disposen dels següents enclavaments: 

 

• En cada cela prefabricada s’establirà un enclavament a les tapes de protecció dels borns, que 

impedeix l’accés al compartiment mentre no es connectí el seccionador de posada a terra 

corresponent. 

• Enclavament entre l’ interruptor – seccionador i el seccionador de posada a terra, que impedeix el 

tancament simultani d’ aquests. 

• Enclavament entre la posada a terra de la cela de protecció i la porta de la cela de l’equip de 

mesura, que impedeix obrir aquesta si les proteccions de la cela de protecció no està posada a 

terra. 

• Enclavament entre la posada a terra de l’interruptor de protecció del transformador i la porta 

d’aquest que impedeix obrir si la posada a terra no esta connectada.    

2.6.7. Instal·lació de terres 
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L’ instal·lació de terres és divideix en: 

 

• Una pressa a terra per les parts metàl·liques (Terra de protecció). 

• Una pressa a terra del neutre del transformador (Terra de neutre de servei). 

 

El valor de la resistència de les presses de terra serà com a màxim de 10 ohms pel terra de protecció i 

entre 10 i 15 ohms pel terra del neutre o de servei. 

 

2.6.7.1. Terra de servei o neutre 

 

Amb l’objectiu d’evitar tensions en baixa tensió, degut a faltes en la xarxa de mitja tensió, el neutre del 

sistema de baixa tensió es connectarà a una presse de terra independent del sistema de mitja tensió de 

manera que no existeixi influència de la xarxa general del terra. S’utilitzarà un cable aïllat de 0,6/1 kV. 

   

2.6.7.2. Terra de protecció 

 

Al llarg de les celes, i la part posterior exterior, es disposarà un circuit col·lector de posada a terra, 

d’acord amb la norma UNE-20.0999, apartat 20. L’aparellatge i les parts mòbils d’aquests es connectaran 

a terra mitjançant de trenes flexibles de coure, de manera que totes les parts metàl·liques que no formen 

part del circuit principal estiguin eficaçment unides al col·lector del terra, així podrà ser còmodament 

connexionat a la xarxa de terres exterior. 

 

L’estructura metàl·lica dels pannells de formigó que formen el centre de recepció quedarà connexionat 

elèctricament entre ells i a la vegada el terra general al disposar unes tomes en els seus cantons que 

permetrà la seva interconnexió.  

 

Les portes i les finestres no es connectaran al terra de protecció a no se que puguin quedar en tensió per 

causa d’avaria o defecte, segons l’informe tècnic d’instal·lacions d’enllaç en subministres d’alta tensió. 

 

2.6.8. Protecció contra incendis  

 

Es col·locarà un extintor d’eficàcia 89B o superior, segons MIE RAT 14 punt 4.1.  

 

2.6.8.1. Accessoris i indicacions 

 

El centre es dotarà dels següents elements: 
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• Una banqueta aïllant amb aïllants arrissats als suports per una tensió de servei de 25 kV. 

• Guants de goma especials. 

• Quadre amb les instruccions per la respiració artificial. 

• Es col·locarà a les portes d’entrada dels centres de mitja tensió i en cada un de les celes, plaques 

amb l’ indicació de “ PERILL DE MORT”.  

  

2.7. Descripció de l’ instal·lació elèctrica de baixa tensió 

 

Les instal·lacions estan destinades principalment a l’alimentació de les màquines de producció, a              

l’enllumenat i presses de corrent normal. 

La instal·lació partirà del centre de transformador de l’abonat, en que s’ubicarà l’interruptor general de 

protecció de la instal·lació. La línia d’ interconnexió entre el centre de transformació i el quadre general 

de baixa tensió, serà de recorregut subterrani i finalitza en el propi quadre general de baixa tensió. En 

aquest quadre s’ubicarà les proteccions per cada línia d’alimentació als diversos subquadres de distribució 

interior de la nau.   

 

2.7.1. Descripció del sistema de l’ instal·lació elèctrica de baixa tensió  

 

Sistema trifàsic de 400/230 50Hz. Sistema de connexionat de tipus TT a l’estar el neutre connectat 

directament a terra.  

 

2.8. Quadre general de baixa tensió 

 

El quadre general de baixa tensió estarà el més a prop de l’entrada de la nau industrial. Aquest quadre 

estarà a deu metres del centre de transformació. 

De la sortida del transformador en baixa tensió es realitzarà per un cable que anirà enterrat amb una 

secció de 2(4x150+TTx95)mm2, de coure amb un aïllament de 0,6/1kV. 

Des d’aquest quadre de distribució, es realitzarà la canalització elèctrica que alimenten als diferents 

subquadres de la nau industrial, per protegir les instal·lacions. Aquest quadre de baixa tensió estarà dotat 

per un interruptor automàtic de 400 A i només tindrà accés el personal de manteniment autoritzat. 

El quadre general i els subquadres estaran previstos amb les seves proteccions magnetotèrmiques i 

proteccions diferencials adequades per cada línia. Aquestes proteccions es poden veure en els esquemes 

elèctrics. 
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2.9. Força motriu 

 

Totes les línies de força motriu, estaran protegides per les proteccions corresponents. La força motriu 

estarà situada bàsicament en les diferents zones de taller, on hi ha la maquinària, encara que també hi ha 

diferents presses de corrent en la zona d’oficines. 

Com ja s’ha dit anteriorment tindrem unes presses de corrent monofàsiques repartides per tota la nau 

industrial i per la zona de taller ha hauran distribuïdes caixes variades, de presses de corrent trifàsiques i 

monofàsiques. Es pot veure en els esquemes elèctrics. 

 

2.10. Enllumenat 

 

2.10.1. Generalitats 

 

Les línies d’enllumenat es distribueixen en un quadre d’enllumenat. I totes les línies que surten d’aquest 

quadre i que subministren energia a les diferents lluminàries, estaran protegides mitjançant una protecció 

diferencial i una protecció magnetotèrmica. Es pot veure en els esquemes elèctrics. 

 

2.10.2. Enllumenat interior 

 

El tipus de lluminàries que s’ha utilitzat són bàsicament de tres tipus, de vapor de mercuri, fluorescents i 

downlights. Les làmpades de vapor de mercuri que s’ha utilitzat són de 400 W, i amb aquestes 

il·luminarem el que és la zona de taller d’impressió de serigrafia i offset. Els fluorescents que s’han 

utilitzat són de dos tipus, de 4x18 W i de 2x58 W. Els fluorescents de 4x18 W s’han utilitzat en les zones 

d’oficines, despatx, sala de reunions i la zona de preimpressió. Els de 2x58 W s’han utilitzat en la zona de 

magatzem de tintes i la zona de càrrega i descàrrega. Per últim, els downlights de 2x26 W s’han utilitzat 

en la sala d’exposició, recepció i entrada, els passadissos, distribuïdor i tots els serveis i vestuaris. 

 

Per realitzar el càlcul de l’enllumenat, hem utilitzat el programa Dialux.    

 

2.10.3. Enllumenat d’emergència 

 

Aquest tipus d’enllumenat, s’utilitzarà un tipus de lluminàries de 22 W. Es pot veure en els esquemes 

elèctrics. 

 

Per realitzar el càlcul de l’enllumenat, hem utilitzat el programa Dialux.   
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2.11. Màquines i receptors 

 

Tenim de tenir en compte la ITC-BT- 47, que ens parla de la instal·lació de receptors. 

La instal·lació dels motors ha de ser conforme a les prescripcions de la norma UNE 20.460 i les 

especificacions aplicables als locals on s’han d’instal·lar. 

Els motors s’han d’instal·lar de manera que l’aproximació a les seves parets en moviment no pot ser causa 

d’accident. 

Els motors no han d’estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i es situaran de manera que no 

puguin provocar la ignició d’aquestes. 

 

2.12. Tubs i canalitzacions pels conductors 

 

Les canalitzacions de la instal·lació serà tota sota tub a la planta baixa a les zones de preimpressió, 

entrada i recepció i als serveis i vestuaris. A la planta primera la canalització serà tota sota tub. Mentre 

que la zona de taller anirà tot amb safata tipus “rejiband” i les baixades sota tub rígid grapat a les parets. 

Aquesta safata perforada metàl·lica anirà connectada a terra.  S’ha tingut cura de no posar cap endoll n’hi 

instal·lació elèctrica per sota d’1,5 metres. S’hi això a succeït sempre es farà protegint-ho amb safata o 

tub metàl·lic.  

El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de les 

parets que limitin el local on s’efectua la instal·lació. 

La secció dels tubs a utilitzar ens vindrà senyalat per la Instrucció ITC-BT-21, en funció del número, 

classe i secció dels conductors que hi ha d’allotjar. 

Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els 

radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant d’acord a la                      

UNE-EN 50.086-2-2. 

S’evitaran al màxim l’ encreuament de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques i quant sigui 

precís a efectuar un d’aquests encreuaments es disposarà un aïllament supletori. 

Per travessar murs o altres elements de la construcció, es farà d’acord amb la Instrucció ITC-BT-20 

apartat 3. 

 

2.13. Conductors i caixes d’ entroncament 

 

Els conductors i cables que s’utilitzin en la instal·lació seran de coure i seran sempre aïllats. La tensió 

assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que 

la caiguda de tensió sigui menor del 4,5 % de la tensió nominal per a enllumenat i del 6,5 % per als demés 

usos, segons ICT-BT-19, apartat 2.2.2. Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment 

identificables. 
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Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per lo indicat en la Norma                         

UNE 20.460-5-523 i el seu annex Nacional. 

Les unions entre conductors es realitzaran sempre fent servir borns de connexió muntats individualment o 

constituint blocs o interlínies de connexió, segons la Instrucció ITC-BT-21. 

Les connexions es realitzaran a l’interior de caixes apropiades de material aïllant i no propagador de la 

flama. Si són metàl·liques han d’estar protegides contra la corrosió. Les dimensions d’aquestes caixes han 

de permetre allotjar-hi amb comoditat tots els conductors que hagin de contenir. Quant es vulguin fer 

estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, deuran utilitzar premsa estopa o ràcords 

adequats. 

Les caixes tindran que ser apropiades pel tubs que és vagi a utilitzar en cada moment i serà possible la 

fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs, desprès de ser col·locats i fixats. 

 

2.14. Compensació del factor de potència 

 

S’instal·larà una bateria de condensadors de 160 kVAr, per la millora del factor de potència de la 

instal·lació, i d’aquesta manera poder obtenir una bonificació. 

Aquest equip de compensació serà un equip automàtic, que disposarà de diferents mòduls de 

condensadors, en aquest cas quatres mòduls de 40 kVAr cada un. D’aquesta manera quant aquests equips 

detectin variacions del factor de potència, connectaran un número necessari de mòduls de condensadors. 

 

2.15. Proteccions 

 

Podem dividir els sistemes de protecció en dos grans grups, els destinats a la protecció contra 

sobreintensitats i els destinats a la protecció contra els contactes directes i indirectes. 

 

2.15.1. Protecció contra sobreintensitats 

 

Qualsevol circuit ha d’estar protegit contra els efectes de les sobreintensitats, la interrupció d’aquest 

circuit s’ha de fer en un temps convenient o ha d’estar dimensionat per les sobreintensitats previsibles. 

Les sobreintensitats poden estar motivades per: 

 

• Sobrecàrregues causades pels aparells d’utilització o defectes d’aïllament de gran impedància. 

• Curt circuits. 

• Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

 

Protecció contra sobrecàrregues: El límit d’ intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar 

en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció podrà estar constituït per 
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un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per talla circuits fusibles calibrats 

de característiques de funcionament adequades. 

Protecció contra curt circuits: A l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció contra curt 

circuits que la seva capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat de curt circuit que es pugui presentar 

en el punt de la seva connexió. S’admet, que quan es tracti de circuits derivats de un principal cada un 

disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la 

protecció contra curt circuits per a tots els circuits derivats. S’admeten com ha dispositius de protecció 

contra curt circuits els fusibles calibrats de característiques de funcionament adequats i els interruptors 

automàtics amb sistema de tall omnipolar. 

 

2.15.2. Protecció contra contactes directes i indirectes 

 

D’acord amb la Instrucció ITC-BT-24 descriu, les mesures destinades a assegurar la protecció de les 

persones i animals domèstics contra els xocs elèctrics. 

 

2.15.3. Protecció contra contactes directes  

 

Aquesta protecció consisteix a prendre les mesures destinades a protegir les persones contra els perills 

que poden derivar d’un contacte amb parts actives dels materials elèctrics. 

 

Les parts actives han d’estar recobertes d’un aïllament que només pot ser  eliminat destruint-lo. 

 

Les parts actives han d’estar situades en l’interior d’embolcalls o darrera de barreres que tinguin, com a 

mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures majors per a la 

reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s’adoptaran precaucions adequades per a 

impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones 

siguin conscients del fet de que les parts actives no s’han de tocar voluntàriament. 

 

Les superfícies superiors de les barreres o embolcalls horitzontals que son fàcilment accessibles, han de 

respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

 

Les barreres o embolcalls s’han de fixar de manera segura i ser robustes i durabilitat suficients per a 

mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les condicions 

normals de servei, tenint en compte les influencies externes. 

 

Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual, aquesta mesura de protecció està 

destinada solament a complementar altres mesures de protecció contra els contactes directes. 
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L’ús de disposicions de corrent diferencial - residual, que el seu valor de corrent diferencial assignada de 

funcionament sigui igual o inferior a 30 mA, es reconeix com a mesura de protecció complementaria en 

cas de falta d’altra mesura de protecció contra contactes directes o en cas d’imprudència dels usuaris. 

 

2.15.4. Protecció contra contactes indirectes 

 

La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà amb “tall automàtic de l’alimentació”. Aquesta 

mesura consisteix en impedir, després de la aparició d’una falta, que una tensió de contacte de valor 

suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a resultat un risc. La tensió límit 

convencional es igual a 50 V, valor eficaç en corrent alterna, en condicions normals i a 24 V en locals 

humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa toma de terra. El punt neutre de 

cada generador o transformador s’ha de ficar a terra. 

 

2.16. Posada a terra 

 

S’estableix amb objecte, principalment d’eliminar la tensió que amb respecte a terra pugui presentar en un 

moment donat a les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el 

risc que suposa una avaria en el material utilitzat, segona la Instrucció ITC-BT-18. Comprendrà tot el 

lligam metàl·lic directe sense fusibles n’hi protecció alguna, de secció suficient entre elements o parts de 

la instal·lació i un elèctrode, o grup d’elèctrodes enterrats en el terra, amb objecte d’aconseguir que el 

conjunt d’instal·lacions i superfícies pròxima al terreny no existeixin diferencies de potencial perilloses i 

que al mateix temps permeti el pas a terra de les corrents de falta. 

 

• Elèctrodes: està compost per elèctrodes, piques, per facilitar el pas de corrent i disminuir la 

seva resistència. Si les característiques del terreny fossin deficients (terres d’aportació, roques, 

grava, etc.) la toma de terra s’ha de realitzar amb els medis necessaris, terres químics, per 

aconseguir una resistència de terra segons especificada. 

• Cable d’unió entre elèctrodes: Unirà als elèctrodes entre sí. El cable serà de coure nus, de 

secció mínima 35 mm2, i estarà enterrat en contacte directe amb el terra. 

• Línia d’enllaç posada a terra amb caixa de comprovació: partirà d’una de les piques, o del cable 

d’unió entre els elèctrodes i els unirà a la caixa de comprovació. El cable serà de secció mínima 

35 mm2, del tipus nu o del tipus XPLE 0,6/1 kV, de coure i seguint la Norma UNE-20-460-90 

part 5, s’ha determinat el criteri a seguir pel seu dimensionat, donat el temps de dispar i la 

intensitat màxima de fuga en l’interruptor de capçalera. 
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• Caixa de protecció o punt de posada a terra: constituït per una caixa prevista d’una interlínia de 

coure que permeti l’unió entre el conductor de la línia d’enllaç i el born o conductor línia 

principal de terra. Permet realitzar la mesura de la posada a terra. 

• Born principal a terra i/o conductor d’unió equipotencial principal: d’aquest partiran les 

derivacions de posada a terra de les masses de cada un dels circuits previstos. Totes les masses 

metàl·liques de la instal·lació es connectaran a la xarxa de posada a terra. El conductor serà de 

tipus XPLE 0,6/ 1 kV de coure o el seu equivalent en platina en el C.G.B.T. i seguint la Norma 

UNE-20-460-90 part 5, s’ha determinat el criteri a seguir pel seu dimensionament, donat el 

temps de dispar i la intensitat màxima de fuga en l’interruptor de capçalera. 

• Conductors de protecció: Uneixen  elèctricament les masses d’una instal·lació a la posada a 

terra amb la fi d’assegurar les proteccions contra contactes indirectes. El conductor serà segons 

la Instrucció ITC-BT-18 i la taula 2 de la ITC-BT-19. els conductors de protecció s’allotjaran 

en l’interior de les canalitzacions on s’allotgin els conductors de fase, disposant d’aquesta 

forma de protecció mecànica. Seguint aquestes Instruccions i la Norma UNE-20-460-90 part 5, 

s’ha determinat el criteri a seguir pel dimensionament de la secció dels diferents conductors de 

terra. 

 

En cap cas s’inclouran en la línia elèctrica del circuit de posada a terra n’hi cap massa n’hi elements 

metàl·lics en sèrie. La connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de posada a terra 

s’efectuarà per derivacions des de el mateix circuit. 

 

2.17. Descripció dels subquadres elèctrics 

 

Després del centre de transformació surt una línia trifàsica que va fins el quadre general de baixa tensió 

(C.G.B.T.), ja anteriorment dit. Del quadre general de baixa tensió surten vuit línies, totes elles protegides 

pel seu interruptor diferencial i el seu interruptor automàtic corresponent, com podem veure en el plànol 

P-15.11. 

Les vuit línies que surten del C.G.B.T. són: 

 

• Subq. serigrafia: Aquesta línia té una secció de 4x70+TTx35mm2, i és la que alimenta el 

subquadre, aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. Aquest cable és 

de Cu,  de 0,6/1 kV, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 

 

• Subq. offset: Aquesta línia té una secció de 4x10+TTx10mm2, i és la que alimenta el subquadre, 

aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. Aquest cable és de Cu,  de 

0,6/1 kV, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 
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• Subq. manipulats: Aquesta línia té una secció de 4x2,5+TTx2,5mm2, i és la que alimenta el 

subquadre, aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. Aquest cable és 

de Cu,  de 0,6/1 kV, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 

 

• Subq. preimpressió: Aquesta línia té una secció de 4x2,5+TTx2,5mm2, i és la que alimenta el 

subquadre, aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. Aquest cable és 

de Cu,  de 0,6/1 kV, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 

 

• Subq. de serveis: Aquesta línia té una secció de 4x25+TTx16mm2, i és la que alimenta el 

subquadre, aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. Aquest cable és 

de Cu,  de 450/750V, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 

 

• Subq. enllumenat: Aquesta línia té una secció de 4x16+TTx16mm2, i és la que alimenta el 

subquadre, aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. Aquest cable és 

de Cu,  de 0,6/1 kV, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 

 

• Subq. presses de corrent planta baixa: Aquesta línia té una secció de 4x35+TTx16mm2, i és la 

que alimenta el subquadre, aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. 

Aquest cable és de Cu,  de 0,6/1 kV, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 

 

• Subq. presses de corrent planta primera: Aquesta línia té una secció de 4x10+TTx10mm2, i és 

la que alimenta el subquadre, aquesta línia està protegida per les seves corresponents proteccions. 

Aquest cable és de Cu,  de 450/750 V, arriba fins el subquadre mitjançant safata perforada. 

 

2.17.1. Subquadre serigrafia 

 

Aquest subquadre es troba en la zona de serigrafia. Com podem observar en el plànol P-15.12, d’aquest 

subquadre parteixen 13 línies. Són cables aeris que van per safata, i aquest 13 cables alimenten a les 

màquines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 

 

2.17.2. Subquadre offset 

 

Aquest subquadre es troba en la zona d’offset. Com podem observar en el plànol P-15.13, d’aquest 

subquadre parteixen 3 línies. Són cables aeris que van per safata, i aquest 3 cables alimenten a les 

màquines 14, 15 i 16. 
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2.17.3. Subquadre manipulats 

 

Aquest subquadre es troba en la zona de manipulats i acabats. Com podem observar en el plànol P-15.13, 

d’aquest subquadre parteixen 6 línies. Són cables aeris que van per safata, i aquest 6 cables alimenten a 

les màquines 21, 22, 23, 24, 25 i26. 

 

2.17.4. Subquadre preimpressió 

 

Aquest subquadre és troba en la zona de preimpressió. Com podem observar en el plànol P-15.14, 

d’aquest subquadre parteixen 4 línies. Són cables que van sota tub a la paret, i aquest 4 cables alimenten a 

les màquines 17, 18 i a dos línies informàtiques. 

 

2.17.5. Subquadre de serveis 

 

Aquest subquadre s’alimentarà  a partir d’una línia que partirà del subquadre de distribució de la nau. 

Aquest subquadre estarà alimentat per una línia de secció 4x25+TTx16mm2 de Cu, 450/750 V de PVC, 

amb tub protector de diàmetre 50 mm. Protegida per les proteccions corresponents. 

Aquest subquadre esta situat just al costat del C.G.B.T. Com podem observar en el plànol P-15.15, 

d’aquest subquadre surten 9 línies i cada una esta protegida pel seu interruptor magnetotèrmic i 

diferencial corresponent. 

 

Dos d’aquestes línies alimentaran a les màquines de ventilació, una línia a la màquina d’impulsió i l’altre 

línia a la màquina d’expulsió. La primera línia té una secció  4x10xTTx10mm2 de Cu, 450/750 kV de 

PVC, amb tub protector de diàmetre de 32 mm. L’altre línia té una secció  4x6+TTx6mm2 de Cu, 450/750 

kV de PVC, amb tub protector de diàmetre de 25 mm. Totes elles protegides per les seves corresponents 

proteccions. 

 

Cinc línies més d’aquest subquadre que surten, van destinades a les màquines d’aire condicionat. Quatre 

línies tenen una secció de 2x6+TTx6mm2 de Cu, 450/750 kV de PVC, amb tub protector de diàmetre de 

25 mm. L’altre línia té una secció  2x2,5+TTx2,5mm2 de Cu, 450/750 kV de PVC, amb tub protector de 

diàmetre de 20 mm. Totes elles protegides per les seves corresponents proteccions. 

 

Una altre línia va destinada al compressor, aquesta línia té una secció de 4x2,5+TTx2,5mm2 de Cu, 

450/750 kV de PVC, amb tub protector de diàmetre de 20 mm, protegida per les seves corresponents 

proteccions. 
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L’ultima línia va destinada a la calefacció per les necessitat mínimes de la nau, i té una secció de 

2x2,5+TTx2,5mm2 de Cu, 450/750 kV de PVC, amb tub protector de diàmetre de 20 mm, protegida per 

les seves corresponents proteccions. 

 

2.17.6. Subquadre presses de corrent de la planta baixa  

 

Aquest subquadre s’alimentarà  a partir d’una línia que partirà del subquadre de distribució de la nau. 

Aquest subquadre estarà alimentat per una línia de secció 4x35+TTx16mm2 de Cu, 0,6/1 kV de PVC, 

amb safata perforada. Protegida per les proteccions corresponents. 

Aquest subquadre distribuirà totes les presses de corrent de la planta baixa. Les presses de corrent i 

hauran de dos tipus, unes presses monofàsiques i unes altres seran caixes amb presses trifàsiques de 32A, 

trifàsiques de 16 A i monofàsiques de 16 A. L’esquema unifilar d’aquest subquadre el podem veure en el 

plànol P-15.18.  

 

2.17.7. Subquadre presses de corrent de la planta primera 

 

Aquest subquadre s’alimentarà  a partir d’una línia que partirà del subquadre de distribució de la nau. 

Aquest subquadre estarà alimentat per una línia de secció 4x10+TTx10mm2 de Cu, 450/750 V de PVC, 

amb tub protector de diàmetre 32 mm. Protegida per les proteccions corresponents. Aquest subquadre 

distribuirà totes les presses de corrent de la planta altell. Les presses de corrent són monofàsiques 

anteriorment ja dit. L’esquema unifilar d’aquest subquadre el podem veure en el plànol P-15.21. 

 

2.17.8. Subquadre d’enllumenat 

 

Aquest subquadre s’alimentarà a partir d’una línia que arribarà del quadre de distribució a aquest 

subquadre. Aquest subquadre estarà alimentat per una línia de secció 4x16+TTx16mm2 de Cu, 0,6/1 kV 

de PVC, amb safata protectora. Protegida per les seves proteccions corresponents. 

D’aquest subquadre partiran totes les línies que alimentaran a totes les lluminàries de la nau. D’aquest 

subquadre també parteix una línia, que va fins el subquadre que hi ha en l’entrada del distribuïdor de 

l’altell. L’esquema unifilar d’aquest subquadre el podem veure en el plànol P-15.16. 

 

 2.17.9. Subquadre d’enllumenat de la planta primera 

 

Aquest subquadre s’alimentarà  a partir d’una línia que partirà del subquadre d’enllumenat. Aquest 

subquadre estarà alimentat per una línia de secció 4x2,5+TTx2,5mm2 de Cu, 450/750 V de PVC, amb tub 

protector de diàmetre 20 mm. Protegida per un interruptor magnetotèrmic de 16 A i un interruptor 



 

 40

diferencial de 40 A amb una sensibilitat de 30 mA. Aquesta línia  distribuirà totes les lluminàries de la 

planta de l’altell. L’esquema unifilar d’aquest subquadre el podem veure en el plànol P-15.17. 
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3. Instal·lació de ventilació 
 

3.1. Objectiu 

 

Aquesta instal·lació té con el fi de renovar l’aire existent en la nau industrial, aquest és alterat durant el 

procés de fabricació per partícules nocives, la majoria de components utilitzats segons fitxes de seguretat 

facilitades, aquest components presenten una major densitat relativa que l’aire, però en especial la tinta de 

serigrafia es recomana ventilar a fons el local, tenint particular atenció als punts baixos, però també es pot 

trobar components amb densitat menors que l’aire. Optarem per la col·locació d’una màquina d’impulsió i 

una d’extracció. Els quals ens permetran anant renovant l’aire.  

 

3.2. Cabal  

 

La determinació del volum d’aire que s’ha d’introduir o extreure depèn en gran mesura de l’ús al que és 

destinat el local i de l’alteració que pot causa l’aire. En les instal·lacions industrials, el volum necessari 

també pot determinar-se en funció del calor desprès. 

Un paràmetre important per determinar la quantitat d’aire és el número de renovacions R/H (número de 

renovacions precises per hora). El número de renovacions aconsellables en els locals tipus s’indiquen en 

la taula adjunta.    

 

Taula Número de Renovacions 

 

Renovacions de l’aire en locals habitats Renovacions / hora 

Catedrals 0 

Església modernes (sostres baixos) 1 – 2 

Escoles, aules 2 – 3 

Oficines de Bancs 3 – 4 

Canteres ( de fàbriques o militars) 4 – 6 

Hospitals 5 – 6 

Oficines generals 5 – 6 

Bar de l’hotel 5 – 8 

Restaurants luxosos 5 – 6 

Laboratoris (amb campanes localitzades) 6 – 8 

Tallers de mecanitzats 5 – 10 

Tavernes (amb cubes presents) 10 – 12 

Fàbriques en general 5 – 10 

Sales de juntes 5 – 8 

Aparcaments 6 – 8 

Sales de ball clàssic 6 – 8 
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Discoteques 10 – 12 

Restaurant mig (un terç de fumadors) 8 – 10 

Galliners 6 – 10 

Clubs privats (amb fumadors) 8 – 10 

Cafè 10 – 12 

Cuines domèstiques (major instal·lar campana) 10 - 15 

Teatres 10 – 15 

Lavabos 10 –12 

Sala de jocs (amb fumadors) 13 – 15 

Cines 15 – 18 

Cafeteries i dinars ràpids 15 –18 

Cuines industrials (indispensable utilitzar campanes) 15 – 20 

Lavaderies 20 – 30 

Fundicions (sense extraccions localitzables) 20 - 30 

Tintories 20 - 30 

Obradors de pastisseries 25 – 35 

Naus industrials amb forns i banys (sense campanes) 30 – 60 

Tallers de pintura (majors instal·lar campana) 40 - 60 

 

3.2.1. Càlcul de cabal 

 

3.2.1.1. Bases de càlcul 

 

• Es tracta d’una nau industrial de planta pràcticament quadrada de 560 m2 i 7,2 metres d’altura, on 

es troba ubicades les màquines per serigrafia i offset sense tenir en compte el recinte d’oficines. 

• Segons les fixes de seguretat facilitades, la majoria de components utilitzats presenten major 

densitat relativa que l’aire i en especial la tinta de serigrafia Supraflex que es recomana ventilar a 

fons el local. També es pot trobar components menors que l’aire. 

• Solament es possible practicar la ventilació o per sobre la coberta o per la façana principal de 

l’edifici. 

 

3.2.1.2. Càlcul del cabal necessari 

 

Determinarem partint de la taula de renovacions d’aire per hora, el cabal en m3/h necessaris de la 

naturalesa del local. 

En el nostre cas al ser una nau industrial, impremta de serigrafia i offset, es desconeix si existeix una 

normativa especifica per aquest tipus d’instal·lacions, pel que en base a les dimensions i la problemàtica 

de la mateixa, el número de renovacions per hora seleccionat serà de 10 Revolucions/hora. 

La determinació del volum de la nau industrial que s’ha de ventila serà 560 m2, amb una altura de 7,2 m, 

es a dir, V=4.032 m3. 
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Una vegada tenim el número de renovacions per hora i el volum de la nau a ventilar ja podem calcular el 

cabal necessari amb la següent expressió: 

 

Q (cabal) = Nº de renovacions d’aire per hora x volum m3 del local. 

  

Realitzant l’operació tindrem que: 

 

Q = 10 x 4.032 = 40.320 m3/h 

 

3.3. Descripció de la instal·lació 

 

Aquesta instal·lació constarà d’una màquina d’impulsió i una altre d’extracció, marca Soler i Palau S. A., 

aquestes màquines s’instal·laran a la coberta de la nau. La màquina d’impulsió es col·locarà en la zona 

d’offset, perquè en aquesta zona hi ha menys partícules nocives, i la d’extracció en la zona de serigrafia, 

per tant, l’introducció d’aire es realitzarà de la zona d’offset cap a la zona de serigrafia i l’extracció d’aire 

de la nau es realitzarà a la zona de serigrafia on hi ha més partícules nocives.    

 

3.3.1. Màquina d’impulsió 

 

S’instal·larà a la coberta de la nau industrial una caixa de ventilació CVTT-30/20 de 500rpm i 

15kW,marca Soler i Palau S. A., amb un mòdul portafiltres 30/28 en el que s’instal·larà un filtre simple, 

per evitar l’entrada de pols a l’interior, junt amb una visera d’aspiració CVA-30 i una tapa intempèrie 

CTI-30. 

De la caixa sortirà un conducte de 900 mm de diàmetre que entrarà pel centre d’un dels laterals de la nau, 

i en el seu interior és derivaran en dos ramals de 710 mm  de diàmetre, en cada un d’aquests es muntaran 

8 reixes (16 en total), de cabal regulable, per un cabal unitari de 2.500 m3/h. Quatre de les reixes (de cada 

derivació) es muntaran en la part alta del conductor, i les quatre restants es muntaran en dos ramals 

verticals que sortiran dels ramals horitzontals, de 400 mm de diàmetre, que arribaran fins el terra 

pràcticament de la nau. De les dos reixes a instal·lar en dit ramals, una d’elles s’instal·larà a l’altura més 

baixa possible i la segona a mitja altura. 

 

3.3.2. Màquina d’extracció 

 

Pel lateral oposat al d’impulsió es repetirà la instal·lació, si bé muntant la caixa CVTT-30/28 de 450 rpm i 

11 kW, marca Soler i Palau S. A., simplement amb els accessoris CTI-30 i CVD-30, muntant-la per a que 

aspiri del conductor general de 900 mm de diàmetre. 

En aquest cas les reixes a instal·larà per l’extracció seran també regulables i per a 2.500 m3/h. 
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3.3.3. Altres aspectes  

 

Tindrem en compte els següents punts que es descriuen a continuació: 

 

• Verificarem que les dimensions i la col·locació de les caixes de ventilació proposades no 

presentin cap impediment per la seva instal·lació. 

• Si en lloc de la coberta es vol muntar en l’interior de la nau podrien prendre aire des de unes 

reixes a instal·lar en la façana del recinte i en aquest cas s’ha de redimensionar les seccions dels 

conductors proposats. 

• Les grans quantitats d’aire previstos a l’hivern, si és presenten molèsties als operaris, degut a la 

temperatura de l’aire entrant, es proposa sol·licitar les caixes de ventilació indicades amb motors 

de dos velocitats de manera que en èpoques fredes es pugui connectar a la seva velocitat més 

baixa. 

• En cas de que es pretengui instal·lar un filtre en l’aspiració de la caixa d’impulsió, s’ha de 

reconsidera les revolucions i potència de la mateixa. 
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4. Instal·lació fotovoltaica 

 

4.1. Objectiu 

 

Aquest projecte té dos objectius principals, primer, el disseny d’una instal·lació solar fotovoltaica de 

connexió a la xarxa per la venta de tota l’energia produïda a la companyia elèctrica present a la zona, en 

aquest cas Fecsa Endesa i en segon lloc es realitzarà un estudi de viabilitat econòmica de la instal·lació. 

 

4.2. Disseny i característiques de la instal·lació  

 

4.2.1. Sistema 

 

De l’inversor fins la connexió amb l’empresa compradora, s’utilitza un sistema trifàsic 3x400/230 50HZ, 

tres fases més neutre. Sistema de connexionat tipus TT a l’ estar el neutre connectat directament a terra. 

El sistema de distribució de l’energia des de els mòduls fins els inversors és de corrent continua. 

 

4.2.2. Relacions de potències 

 
4.2.2.1. Potència nominal instal·lació 

 

La potència nominal de la instal·lació és de 33,00 kW. 

 

4.2.2.2. Potència instal·lada 

 

La potència instal·lada és de 35,952 kW. 

  

4.2.3. Punt de connexió 

 

Com a punt de connexió proposarem el centre de transformació que alimenta la nau industrial. 

El punt de connexió disponible per l’injecció de l’energia a la xarxa de baixa tensió es troba a 10 metres 

de la porta principal de la nau. 

Les característiques del transformador són: 

 

Subministre de 25 kV. 

Potència de 400 kVA. 
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En la realització de la instal·lació hem de proposar el punt de connexió adjuntant dades sobre la 

instal·lació a la companyia elèctrica. Una vegada s’hagi realitzat, l’empresa subministradora ens donarà 

resposta sobre si accepta o no el punt de connexió, en cas de ser negatiu ells proposaran un punt de 

connexió, encara que la decisió final es prendrà d’acord entre l’empresa subministradora i el propietari de 

la instal·lació. 

 

4.2.4. Estimació superfície útil 

 

La instal·lació haurà d’aprofitar al màxim espai possible de la coberta de la nau industrial de manera que 

quedi espai suficient per circular entre les files de pannells pel seu manteniment o per qualsevol altre 

treball. 

Per calcular la superfície útil s’ ha de tenir en compte les ombres dels altres edificis, de la pròpia coberta, 

ombres de les mateixes plaques que ens impedeix obtenir un bon rendiment de les plaques, i a la resta 

dels llocs en els que no sigui factible la seva instal·lació ja sigui per qüestions constructives o per alguns 

fins específics com el manteniment. 

Per aquest cas disposem d’una superfície inicial de 936 m2 de sostre. Aquesta superfície dista bastant de 

ser la superfície de plaques solars ja que tenim que tenir en compte els espais d’ombra i més llocs no 

factibles. 

 

4.2.5. Orientació i inclinació de les plaques 

 

Degut a la situació en la que ens trobem i tenint en compte que utilitzem pannells fixes, l’orientació amb 

la que col·locarem les plaques per obtenir el màxim rendiment serà cap al sud, totes les plaques aniran 

encarades cap al sud. Tenint en compte la latitud de la nau 41º 11’9’’ tindrà una inclinació respecte 

l’horitzontal de 35º. 

 

4.2.6. Elecció del pannell a utilitzar 

 

L’elecció del tipus de pannell a utilitzar és el model Atersa A-214P, ja que hem tingut en compte ha estat 

la potència de pic del generador fotovoltaic i el preu, ja que en la nostra instal·lació hem intentat tenir una 

màxima producció d’energia al mínim cost. 

Característiques del mòdul fotovoltaic: 

 

Marca/model Atersa              

A-214P 

Preu (euros) 725 

Potència (W) 214 

Vnominal (V) 29,48 
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Inominal (A) 7,26 

Vc. obert (V) 37,00 

Icc (A) 7,8 

Longitud (mm) 1645 

Alçada (mm) 990 

Ample (mm) 50 

Pes (kg) 20 

 

   

Amb aquest model Atersa A-214P ens ofereix un preu ajustat i unes característiques tècniques similars als 

demés pannells comparats que hi ha en el mercat actual. 

 

4.2.7. Distribució dels pannells 

 

Els pannells aniran situats en 12 files i cada una tindrà 14 pannells, la primera fila anirà situada a una 

distancia de la paret de 2,8 metres i la resta de files a una distancia de 1,6  metres. 

 

4.2.8. Inversor 

 

L’inversor ha utilitzar en la instal·lació serà el model Powador 5000xi marca KACO. 

S’utilitzaran 6 inversors de manera que ens quedi connectats 2 en paral·lel per cada fase formant un 

sistema trifàsic simètric. 

Aquest inversor té un grau de protecció suficient per tal que ens permet instal·la’l en l’exterior.   

 

4.2.9. Caixes de connexions  

 

Mitjançant un armari i amb un grau de protecció per instal·lacions exteriors, a la sortida de cada branca de 

pannells solars s’instal·larà un armari d’aquests. Dins aquest armari hi haurà un interruptor automàtic en 

l’entrada i un altre a la sortida de l’inversor, per poder desconnectar l’inversor i per poder protegir la 

mateixa instal·lació. Llavors de cada armari es cablejarà tots els cables que surten de l’inversor fins a la 

caixa de connexions, amb un grau de protecció de IP66, aquesta disposarà d’un embarrat de coure on 

connectarem cada dos inversors a una fase i tots els neutres a la branca del neutre. 

 

4.2.10. Transformador d’aïllament 

 

D’acord amb el Reial Decret 1663/2000 del 29 de setembre article 12, a la sortida de la caixa de 

connexions s’instal·larà un transformador d’aïllament per proporcionar aïllament galvànic entre la part de 

corrent continu i corrent altern. La relació d’aquest transformador serà d’1/1, ja que no busquem canvi de 

nivell de tensió.  
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El model del transformador d’aïllament és marca Polylux model TTZ20. 

 

4.2.11. Caixa general de protecció i mesura 

 

En aquesta caixa s’instal·larà un interruptor automàtic de protecció, amb un interruptor diferencial i un 

comptador que ens servirà per controlar l’energia produïda. La situació estarà fixada de manera conjunta 

amb l’empresa distribuïdora. 

 

4.2.12. Proteccions 

 

Les proteccions necessàries per la instal·lació són les següents: 

 

• Interruptor magnetotèrmic en el punt de connexió. 

• Interruptor diferencial. 

• Interruptor automàtic de la interconnexió amb relé d’enclavament accionat per variació de tensió 

(0,85 – 1,1 Um o freqüència 49 – 51 Hz). 

• El rearmament de la connexió instal·lació fotovoltaica – xarxa ha de ser automàtica. 

• L’inversor ha de complir els nivells d’emissió i immunitat front a harmònics i compatibilitat 

electromagnètica. 

• Ha d’existir separació galvanitzada entre la xarxa i la instal·lació fotovoltaica. 

 

A la instal·lació de corrent continu abans i desprès de cada inversor hi haurà col·locat un interruptor 

magnetotèrmic que protegirà adequadament la instal·lació. Les característiques d’aquestes proteccions 

estan detallades en l’ esquema unifilar.  

A la part de corrent altern la instal·lació estarà protegida amb les seves corresponents proteccions, les 

seves característiques estaran detallades en l’esquema unifilar. 

 

4.2.13. Cablejat 

 

El cablejat de la instal·lació es realitzarà amb cable de categoria II, tots aquests cables seran de coure i 

aniran amb tub protector muntat sobre superfície. 

Les característiques de cada conductor i tub protector ha utilitzar en cada tram de la instal·lació estarà 

detallada en l’esquema unifilar.   
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4.2.13. Posada a terra 

 

La posada a terra es realitzarà d’acord amb el Reial Decret 1663/2000 del 29 de setembre article 12. En el 

nostre cas es realitzarà amb una pica de 4 metres de longitud. 

 

4.3. Manteniment de la instal·lació 

 

4.3.1. Generalitats 

 

Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu d’ almenys tres anys. 

El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els elements de la instal·lació amb les labors 

de manteniment preventiu aconsellats pels diferents fabricants. 

 

4.3.2. Programa de manteniment 

 

L’objectiu d’aquests apartat és definir les condicions generals mínimes que han de seguir pel adequat 

manteniment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa. 

Es defineixen dos escalons d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil de 

la instal·lació per assegurar el funcionament, augmentar la producció i prolongar la duració de la 

instal·lació: 

 

• Manteniment preventiu. 

• Manteniment correctiu. 

 

Pla de manteniment preventiu: són operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres, que 

aplicats a la instal·lació han de permetre mantenir dins dels límits acceptables les condicions de 

funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

 

Pla de correctiu: totes les operacions de situació necessàries per assegurar que el sistema de funciona 

correctament durant la seva vida útil. Inclou: 

 

• La visita a la instal·lació en plans prèviament indicats, i cada vegada que l’usuari el requereixi per 

avaria greu en la instal·lació. 

• L’anàlisis i pressuposta-hi dels treballs i reposicions necessàries pel correcte funcionament de la 

instal·lació. 
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• Els costos econòmics del manteniment correctiu, a l’abast indicat, forma part del preu anual del 

contracte de manteniment. Podran no estar inclosa n’hi la ma d’obra, n’hi les reposicions 

d’equips necessàries més enllà del període de garantia. 

• El manteniment ha de realitzar-se pel personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de 

l’empresa instal·ladora. 

 

El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà al menys una visita (anual pel cas d’instal·lacions de 

menys de 5 kWp i semestral per la resta) en la que es realitzaran les següents activitats: 

 

• Comprovació de les proteccions elèctriques. 

• Comprovació de l’estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al projecte original i 

verificar l’estat de les connexions. 

• Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament, làmpades de senyalització, alarmes, etc. 

• Comprovació de l’estat mecànic de cables i terminals, platines, transformadors, 

ventiladors/extractors, unions, neteja, etc. 

 

Realització d’un informe tècnic de cada una de les visites en el que es refereix l’estat de les instal·lacions 

i les incidències produïdes.  

 

Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en el que constarà                 

l’identificació del personal de manteniment ( nom, titulació, autorització de l’empresa).  
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5. Estudi econòmic 
 

5.1. Càlcul producció 

 

Pel càlcul de la producció hem tingut en comte la latitud i la posició dels pannells tant amb l’orientació 

com amb la inclinació. La mesura de la irradiació global diària pels pannells inclinats a 35º i orientats al 

sud, utilitzarem les dades que ens ofereix l’Atlas de Radiació Solar de Catalunya. Pel rendiment energètic 

de la instal·lació i pel càlcul de l’energia injectada utilitzarem els valors de I.D.A.E.  

 

Fórmula pel càlcul de l’energia injectada. 

 

cen

dm

G
PRPmpG

diakWhEp
·)·,(

)/(
βα=  

Sent: 

 

Pmp = Potència pic del generador. 

PR = Rendiment energètic de la instal·lació. 

Gcen = 1 kW/m. 

Gdm = Valor mig de la irradiació diària sobre el pla del generador. 

 

Estimació energia anual produïda: 

 

Rad. Global 

diària per 35º 

  

kWh/m2/dia PR kWh/dia Nº dies kWh/mes 

Gener 3,689 0,851 103,598 31 3.211,538 

Febrer 3,889 0,844 108,316 28 4.116,008 

Març 4,997 0,801 132,086 31 4.094,667 

Abril 5,493 0,802 145,378 30 4.361,34 

Maig 5,892 0,796 154,771 31 4.797,901 

Juny 6,110 0,768 154,851 30 4.645,53 

Juliol 6,361 0,753 158,064 31 4.899,984 

Agost 5,989 0,757 149,611 31 4.637,941 

Setembre 5,526 0,769 140,233 30 4.206,99 

Octubre 4,416 0,807 117,602 31 3.645,662 

Novembre 3,456 0,837 95,458 30 2.863,74 

Desembre 2,998 0,850 84,094 31 2.606,911 

Mitjana 4,901 0,803 128,672   

 kWh/any 48.088,211 
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La instal·lació produirà anualment 48.088,211 kWh/any. 

 

5.2. Estimació de les guanys anuals  

 

El preu que la companyia elèctrica comprarà l’energia elèctrica que produïm amb la nostra instal·lació 

esta fitxat en el Reial Decret 661/2007. D’acord amb aquests Reial Decret, les instal·lacions de categoria 

b grup b.1: energia solar, ens diu que: instal·lacions d’energia solar fotovoltaica del subgrup b.1.1 inferior 

de 100 kW de potència instal·lada, el preu del kWh és de 44,0381 c�/kWh els primers 25 anys i a partir de 

llavors un preu de 35,2305 c�/kWh.  

En el nostre cas tindrem com a preu de compra de 0,440381 euros/kWh. 

Per tant, el càlcul de l’estimació dels guanys que podem esperar de la venta de l’energia produïda cada 

mes i el total anual serà la següent: 

 

Mes kWh Euros/any 

Gener 3.211,538 1.414,30 

Febrer 4.116,008 1.812,61 

Març 4.094,667 1.803,21 

Abril 4.361,34 1.920,65 

Maig 4.797,901 2.112,90 

Juny 4.645,53 2.045,80 

Juliol 4.899,984 2.157,86 

Agost 4.637,941 2.042,46 

Setembre 4.206,99 1.852,68 

Octubre 3.645,662 1.605,48 

Novembre 2.863,74 1.261,14 

Desembre 2.606,911 1.148,03 

Total 21.177,12 

+16% IVA 3.388,34 

TOTAL 24.565,46 

 

La producció de la nostra central la podem estimar en 24.565,46 euros aquesta xifra és orientativa, ja que 

no es pot calcular de manera exacta però ens serveix per valorar la rendibilitat del projecte. 

 

5.3. Producció durant la vida útil de la instal·lació 

 

El fabricant de pannells ens garanteix una producció del 90% durant els 12 anys primers i un 80% fins els 

25 anys d’aquesta instal·lació. 

 

Per tant la producció serà: 
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90% de 24.565,46 euros = 22.108,91 euros durant els 12 primers anys. 

 

80% de 24.565,46 euros = 19.652,37 euros fins els 25 anys. 

 

5.4. Cost manteniment de la instal·lació 

 

La instal·lació fotovoltaica degut a la seva naturalesa requereix un manteniment. Per tant estimarem un 

cost de manteniment de 50 euros/kWp instal·lat el que ens produirà uns costos de manteniment anuals de  

1.650 euros. Aquest preu inclourà tot material necessari, i en cas de ser material més important s’arribarà 

a un acord amb l’empresa de manteniment. 

 

5.5. Estudi viabilitat 

 

En l’estudi econòmic i viabilitat del projecte tindrem en compte les subvencions a les que podem optar 

segons aquesta instal·lació. En aquest cas en la convocatòria del 2007 no hi ha prevista subvencions de la 

I.D.A.E. i del I.C.A.E.N. Les ajudes es donen mitjançant les primes en el preu de compra de l’energia 

elèctrica produïda. 

Per tant, per la inversió de la instal·lació projectada la calcularem mitjançant un préstec concebut per una 

entitat bancària que ens ofereix un interès del 5%. 

Tenint en compte amb aquestes consideracions, el pressupost total d’aquesta instal·lació és de 164.690,20 

euros i que cobrirem mitjançant amb el crèdit personal d’una entitat bancària. 

Com ens interessa liquida el crèdit quant abans, la quota anual a pagar serà el total de la producció menys 

els costos de manteniment. 

 

En la taula següent podem veure l’amortització del capital: 

 
Any Tipus d’interès Quota (euros) Amortitzat 

(euros) 

Interès (euros) Capital pendent 

(euros) 

0 5% 0,00 0,00 0,00 164.690,20 

1 5% 20.458,91 12.224,40 8.234,51 152.465,80 

2 5% 21.072,68 13.449,39 7.623,29 139.016,41 

3 5% 21.704,86 14.754,04 6.950,82 124.262,37 

4 5% 22.356,01 16.142,89 6.213,11 108.119,47 

5 5% 23.026,69 17.620,72 5.405,97 90.498,75 

6 5% 23.717,49 19.192,55 4.524,93 71.306,19 

7 5% 24.429,01 20.863,70 3.565,30 50.442,48 

8 5% 25.161,88 22.639,75 2.522,12 27.802,72 

9 5% 25.916,74 24.526,60 1.390,13 3.276,11 

10 5% 26.694,24 26.530,43 163,81 -23.254,32 
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Observant aquesta taula, podem veure que al cap de 10 anys amortitzem la instal·lació i en el mateix any 

s’obtenen  beneficis. 

 

5.6. Conclusions de la viabilitat econòmica 

 

El criteri per determinar la viabilitat econòmica consisteix en comprovar quant temps tardarà en 

amortitzar-ne tota l’inversió i si aquest temps és inferior al de la vida útil de la instal·lació podrem afirmar 

que el projecte és viable i inclòs, depenent del temps d’amortització, recomanar-lo com inversió degut a 

la seva rendibilitat. 

   

Per tant, aquesta instal·lació té una vida útil de 25 anys i podem afirma que aquest projecte és viable des 

del punt de vista econòmic, ja que l’inversió és recupera en 10 anys i ja s’obtenen beneficis. 
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6. Càlculs instal·lació elèctrica 
 

6.1. Càlculs centre de transformació 

 

6.1.1. Intensitat d’alta tensió 

 

L’ intensitat de corrent en l’embarrat d’alta tensió bé donada per l’expressió: 

 

p
np xV

S
I

3
=  

Sent: 

 

 S = Potència en VA. 

 Vp = Tensió primària en V. 

 Inp = Intensitat nominal primària en A. 

 

La potència és de 400 kVA i la tensió primària d’alimentació és de 25 kV. 

 

Substituint valors obtindrem que la intensitat primària serà igual a 9,24 A.  

 

6.1.2. Intensitat de baixa tensió 

 

L’ intensitat en un sistema trifàsic bé donat per l’expressió: 

 

s
s xV

S
I

3
=  

Sent: 

 

 S = Potència en VA del transformador. 

 Vs = Tensió secundaria en V. 

 Is = Intensitat nominal primària en A. 

 

La potència és de 400 kVA i la tensió primària d’alimentació és de 0,4 kV. 

 

Substituint valors obtindrem que la intensitat secundaria serà igual a 577,35 A. 
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6.1.3. Curt circuits 

 

Pel càlcul de les magnituds d’intensitat que origina un curt circuit, és tindrà com a base la potència de curt 

circuit en el punt d’escomesa del centre de recepció. Aquest valor, de 500 MVA, la facilitat la companyia 

subministradora d’energia. 

 

6.1.3.1. Corrent de curt circuit en el costat d’alta tensió 

 

La corrent eficaç de curt circuit d’alta tensió bé donada per l’expressió:  

 

p

cc
ccp xV

S
I

3
=  

 

Sent: 

 

 Scc = Potència de curt circuit de la xarxa en MVA. 

 Vp = Tensió primària de la xarxa en V. 

 Iccp = Intensitat de curt circuit d’alta tensió primària en kA. 

 

Substituint valors obtindrem que el corrent de curt circuit d’alta tensió serà igual a 11,547 kA. 

 

6.1.3.2. Corrent de curt circuit en el costat de baixa tensió 

 

La corrent de curt circuit en el corrent de baixa tensió bé donada per l’expressió:  

 

s
ccs xEccxV

Sx
I

3
100=  

 

Sent: 

 

 S = Potència del transformador en kVA. 

 Vs = Tensió secundaria de la xarxa en V. 

 Ecc = Tensió de curt circuit del transformador en %. 

 Iccs = Intensitat de curt circuit en el costat de baixa tensió secundaria en kA. 

 

Substituint valors obtindrem que el corrent de curt circuit de baixa tensió serà igual a 14,43 kA. 
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6.1.4. Dimensionat de l’embarrat 

 

Les celes utilitzades són celes fabricades per l’empresa Ormazabal i aquestes celes han sigut sotmeses a 

assagis per certificar els valors indicats en les plaques de característiques, pel que no és necessari realitzar 

cap càlcul teòric n’hi veure cap tipus de comportament d’aquestes celes. 

 

6.1.5. Comprovació per densitat de corrent 

 

La comprovació per densitat de corrent té per objecte verificar que el conductor indicat sigui capaç de 

conduir la corrent nominal màxima sense superar la densitat màxima possible pel material de l’embarrat. 

Això, a més de realitzar-se mitjançant càlculs teòrics, es pot comprovar fent assaigs d’intensitat nominal.  

Com utilitzem un sistema de celes CGM –36 marca Ormazabal, la certificació corresponent cobreix el 

valor necessari i compleixen amb la norma vigent. 

 

6.1.6. Comprovació per sol·licitació electrodinàmica 

 

La intensitat dinàmica de curt circuit es valora aproximadament 2,5 vegades la intensitat eficaç de curt 

circuit.  

Com utilitzem un sistema de celes CGM –36 marca Ormazabal, la certificació corresponent cobreix el 

valor necessari i compleixen amb la norma vigent.  

 

6.1.7. Comprovació per sol·licitació tèrmica 

 

La comprovació tèrmica té per objecte comprovar que no es produeixi un escalfament excessiu de la cela 

per efecte d’un curt circuit. Aquesta comprovació es pot realitzar mitjançant càlculs teòrics, però es 

realitzar preferentment amb assaigs segons la normativa vigent. 

Com utilitzem un sistema de celes CGM –36 marca Ormazabal, aquestes celes compliran amb la 

comprovació tèrmica i compleix amb la normativa vigent. 

 

6.1.8. Selecció de les proteccions d’alta tensió i baixa tensió 

 

El transformador estarà protegit en alta tensió com en baixa tensió. En alta tensió la protecció l’efectuarà 

la cela associada a aquest transformador i en baixa tensió la protecció s’incorpora en la sortida del quadre 

de baixa tensió de la línia de sortida del centre de transformació. 
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6.1.9. Dimensionat de la ventilació del centre 

 

Per realitzar el dimensionat de la superfície de la reixa d’entrada d’aire al centre de transformació, 

s’obtindran mitjançant assaigs. Mitjançant aquests assaigs i depenent de la potència del transformador, es 

determinarà la superfície de la reixa d’entrada d’aire per la ventilació del centre. 

Com en el nostre cas utilitzem un centre de transformació prefabricat marca Ormazabal, aquest complirà 

amb el dimensionat de la reixa de ventilació, tot complint amb la norma vigent. 

 

6.1.10. Dimensionat del pou apaga focs  

 

El pou apaga focs té les dimensions necessàries per contenir una capacitat mínima, igual al volum d’oli 

del transformador situat sobre ell. En el cas de la instal·lació objecte del projecte, com utilitzem un centre 

de transformació prefabricat marca Ormazabal el pou apaga focs complirà amb el seu dimensionat. Tot i 

així, la capacitat màxima del transformador és de 300 litres, ja que el transformador és de 400 kVA. 

 

6.2. Càlcul de les instal·lacions de posada a terra 

 

Per l’estudi de la instal·lació de terres s’ha utilitzat el mètode de càlcul i projecte d’instal·lacions de 

posada a terra per centres de transformació desenvolupat per la comissió de regles UNESA. 

 

6.2.1. Investigació de les característiques del terra 

 

Per instal·lacions de tercera categoria, tensió nominal igual o inferior a 30 kV i superior a 1 kV, i            

d’intensitat de curt circuit a terra inferior a 16 kA, l’ apartat 4.1 de la MIE RAT 13 admet la possibilitat  

d’estimar la resistivitat del terra o mesurar-la. 

 

6.2.2. Corrent màxima de posada a terra i temps màxim d’ eliminació del defecte 

 

En instal·lacions elèctriques d’ alta tensió de tercera categoria, s’ha de tenir present en el càlcul de la 

corrent màxima de fuga a terra en cas de falta en la xarxa d’alta tensió es el tractament del neutre de dita 

xarxa. En aquest cas, i segons l’informe tècnic d’enllaç de subministres en M.T. a 25kV, s’ha de prendre 

que el neutre de M.T. està unit a terra a través de reactància de 25 
�

. 

Quant es produeixi un defecte a terra, aquest s’elimina obrint un dispositiu de tall que actua per l’orde que 

li transmet un dispositiu que controla l’intensitat de defecte. A efectes de determinar el temps màxim                

d’eliminació de la corrent de defecte a terra, l’element de tall serà un interruptor que la seva desconnexió 
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estarà controlada per un relé que estableixi el seu temps d’apertura. Els temps d’apertura de l’interruptor, 

inclòs el d’ extinció d’ arc es consideraran inclosos en el temps d’ actuació del relé. 

 

6.2.3. Disseny preliminar de la instal·lació de terra 

 

El disseny preliminar de la instal·lació de posada a terra es realitza basant-se en les configuracions 

presentades en l’Annex 2 del mètode de càlcul d’ UNESA.  

 

Dades de partida: 

 

Tensió de servei: U = 25 kV. 

Posada a terra del neutre: Xn = 25Ω 

Duració falta: desconnexió inicial relé a temps independent t’ = 0,5s 

Nivell d’aïllament de les instal·lacions de BT del CT: Vbt = 8000 V 

Resistivitat del terreny: 300 ohms x m.  

 

6.2.3.1. Resistència màxima de la posada a terra de les masses dels Centres (Rt) i intensitat de defecte 

(Id). 

 

22)(·3 XnRtRn

U
Id

++
=  

 

VbtRtId ≤·  

 

Sent: 

 

Id = Intensitat de falta a terra en A. 

Rt =  Resistència total de posada a terra en ohms. 

Vbt = Tensió d’aïllament en BT en V. 

 

Sustituint valors, obtenim els valors preliminar que són: 

 

Id = 480,56 A 

Rt = 16,65 ΩΩΩΩ 
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6.2.3.2. Selecció de l’elèctrode tipus (d’entre els inclosos en les taules d’Annex del document UNESA 

“Mètode de càlcul i projecte d’ instal·lacions de posada terra per centres de transformació”). 

 

“Valor unitari” màxim de la resistència de posada a terra del elèctrode: 

 

ρ
Rt

Kr ≤  

Sent: 

 

Kr = Coeficient de l’elèctrode. 

Rt = Resistència total de posada a terra en ohms. 

ρ = Resistivitat del terreny en ohms x m. 

 

Substituint valors obtenim que: 

 

0555,0≤Kr  

 

6.2.3.3. La configuració adequada per aquest cas tenim les següents característiques 

 

 Configuració seleccionada:   30-35/5/88 

 Geometria del sistema:   Rectangle de 3 m x 3,5 m 

 Secció del conductor de coure nu:  50 mm2 

 Profunditat de l’elèctrode:   0,5 m 

 Número de piques:    8 

 Longitud de les piques:    8 

 

Paràmetres característics de l’elèctrode: 

 

 Resistència Kr = 0,049 

 Tensió de pas Kp = 0,0092 

 Tensió de contacte Kc = 0,0142 

 

6.2.3.4. Mesures de seguretat addicionals per evitar tensions de contacte 

 

Per a que no apareixien tensions de contacte exteriors i tampoc interiors, s’adopten les següents mesures 

de seguretat: 
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Les portes i reixes metàl·liques que donen l’exterior del Centre no tindran contacte elèctric amb masses 

conductores susceptibles de quedar sotmeses a tensió degut a defectes o avaries, i només en aquest cas es 

connectaran a terra. En aquest cas no es connectaran a terra. 

 

En el pis del CT s’instal·larà una malla cobert per una capa de 10 cm connectada a la posada a terra de 

protecció del CT. 

 

6.2.3.5. Valors de resistència de posada a terra (R’t), intensitat de defecte (I’d) una vegada aplicada la 

configuració de piques 

 

Resistència de posada a terra (R’t �  Rt): 

 

Ω=== 7,14300·049,0·' ρKrtR  

 

Sent: 

 

R’t = Resistència real de posada a terra en ohms. 

ρ = Resistivitat del terreny en ohms x m. 

Kr = Paràmetre característic elèctrode resistència. 

 

Intensitat de defecte real: 

 

A
XnRtRn

U
dI 69,497

257,14·3

25000

)(·3
'

2222
=

+
=

++
=  

 

Sent: 

 

U = Tensió de servei en V. 

Xn = Reactancia neutre en ohms. 

I’d = Intensitat real de falta a terra en A. 

Rt = Resistència total de posada a terra en ohms. 

Rn = Resistència neutre de posada a terra en ohms. 

 

6.2.3.6. Càlcul de les tensions de pas en l’exterior, en l’accés al CT i de defecte 

 

Tensió de pas en l’ exterior: 
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== dIKppV '··' ρ 0,0092·300·497,69=1.373,62V 

 

Sent: 

 

V’p = Tensió de pas en l’exterior en V. 

Kp = Paràmetre característic elèctrode tensió de pas. 

ρ = Resistivitat del terreny en ohms x m. 

I’d = Intensitat real de falta a terra en A. 

 

Tensió de pas en l’accés al CT: 

 

== dIKcaccpV '··)(' ρ 0,0142·300·497,69=2.120,16V 

 

Sent: 

 

V’p(acc) = Tensió de pas en l’accés al CT en V. 

Kc = Paràmetre característic elèctrode de contacte. 

ρ = Resistivitat del terreny en ohms x m. 

I’d = Intensitat real de falta a terra en A. 

 

 

Tensió de defecte: 

 

== dItRdV '·'' 14,7·497,69=7.316,04V 

 

Sent: 

 

V’d = Tensió de defecte en V. 

R’t = Resistència real de posada a terra en ohms. 

I’d = Intensitat real de falta a terra en A. 

 

6.2.3.7. Tensions màximes admissibles 

 

Els valors admissibles són per una duració total de la falta igual a: 

 

 t= 0,5 
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 K= 72 

 n= 1 

 

Sent: 

 

t = Duració total de la falta en segons. 

n = Valor en funció de t, que si 0,9 � t>0,1 n és igual a1. 

K = Valor en funció de t, que si 0,9 � t>0,1 K és igual a 72. 

 

Tensió màxima de pas en l’ exterior de la instal·lació admissible, Vp: 

 

)
1000
6

1·(
·10 ρ+= nt
K

Vp  

 

Sent: 

 

Vp = Tensió de pas en l’exterior, V. 

t = Duració total de la falta en segons. 

n = Valor en funció de t, que si 0,9 � t>0,1 n és igual a1. 

K = Valor en funció de t, que si 0,9 � t>0,1 K és igual a 72. 

� = Resistivitat superficial del terreny exterior en ohm x m. 

 

Substituint valors obtenim que Vp és 4.320 V. 

 

 

 

 

 

Tensió màxima de pas en el accés a la instal·lació admissible, Vp(acc) 

 

)
1000

'33
1·(

·10
)(

ρρ ++= nt
K

accVp  

 

Sent: 
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Vc = Tensió de contacte interior en V. 

t = Duració total de la falta en segons. 

n = Valor en funció de t, que si 0,9 � t>0,1 n es igual a 1. 

K = Valor en funció de t, que si 0,9 � t>0,1 K es igual a 72. 

� = Resistivitat superficial del terreny exterior en ohms x m. 

�'= Resistivitat superficial del terra interior en ohms x m. 

 

Substituint valors obtenim que Vp (acc) és 15.696V. 

 

6.2.3.8. Comprovació dels valors calculats pel cas d’aquest CT són inferiors als valors admissibles 

 

Tensió de pas a l’exterior: 

 

VVpVpV 320.462,373.1' =≤=  

 

Tensió de pas en l’accés al CT: 

 

VaccVpVaccpV 696.15)(16,120.2)(' =≤=  

 

Tensió de defecte o contacte: 

 

VVdVdV 000.804,316.7' =≤=  

 

 

 

 

6.2.3.9. Separació entre els sistemes de posada a terra de protecció i de servei 

 

Per garantir que el sistema de terres de protecció no transfereixi tensions al sistema de terra de servei, 

evitant així que afectin als usuaris, ha d’establir una separació entre els elèctrodes més pròxims dels dos 

sistemes, sempre que la tensió de defecte superi els 1000V. 

En aquest cas s’ha de mantenir una separació mínima perquè supera els 1000 V indicats. 

La distància mínima de separació entre els sistemes de terres ve donada per l’expressió: 

 

Π
=

2000
'· dI

D
ρ
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Sent: 

 

D = Distància en m. 

ρ = Resistivitat del terreny en ohms x m. 

I’d = Intensitat real de falta a terra en A. 

 

La distància mínima en aquest cas és de 23,76 m. 

 

6.3. Càlculs de les línies elèctriques 

 

6.3.1. Càlcul sistema 

 

Les fórmules utilitzades són les següents: 

 

Sistema trifàsic: 

 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R 

 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) 

 

Sistema monofàsic: 

 

I = Pc / U x Cosϕ x R 

 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ/ 1000 x U x n x R x Cosϕ) 

Sent: 

 

 Pc = Potència de càlcul en W. 

 L = Longitud de càlcul en m. 

 e = Caiguda de tensió en V. 

 K = Conductivitat. 

 I = Intensitat en A. 

 U = Tensió de servei en V (trifàsica o monofàsica). 

S = Secció del conductor en mm². 

 Cos ϕ= Cosinos de fi. Factor de potència. 

 R = Rendiment. (Per línies motor). 
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 n = Nº de conductors per fase. 

 Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 

 

6.3.2. Fórmula conductivitat elèctrica 

 

K = 1/ρ 

 

ρ = ρ20[1+α (T-20)] 

 

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 

 

Sent: 

 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

  Cu = 0.018  

  Al = 0.029  

α = Coeficient de temperatura:  

  Cu = 0.00392  

  Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambient (ºC):  

  Cables enterrats = 25ºC  

  Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

  XLPE, EPR = 90ºC  

  PVC = 70ºC  

I = Intensitat prevista pel conductor (A).  

Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 

6.3.3. Fórmules Sobrecàrregues  

 

Ib ≤ �In ≤Iz 

 

I2 ≤ �1,45 Iz 



 

 67

 

Sent: 

 

Ib = Intensitat utilitzada en el circuit. 

Iz = Intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 

In= Intensitat nominal del dispositiu de protecció. Pels dispositius de protecció    regulables, In és 

la intensitat de regulació escollida. 

I2= Intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la 

pràctica I2 és pren igual: 

- a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors automàtics (1,45 

In com màxim). 

- a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 

 

6.3.4. Fórmules Curt circuit 

 

IpccI = Ct U / √3 Zt 

 

Sent: 

 

IpccI = Intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 

Ct = Coeficient de tensió. 

U = Tensió trifàsica en V. 

Zt = Impedància total en ohms, aigües a dalt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit en 

estudi). 

 

IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 

Sent:  

 

IpccF = Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en kA. 

Ct = Coeficient de tensió. 

UF = Tensió monofàsica en V. 

Zt = Impedància total en ohms, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual a la 

impedància en origen més la pròpia del conductor o línia). 

 

La impedància total fins el punt de curt circuit serà: 
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Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

Sent: 

 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües a dalt fins el punt de 

c.c.)  

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les impedàncies de les línies aigües a dalt fins el punt de 

c.c.)  

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (ohm) 

X = Xu · L / n   (ohm) 

R = Resistència de la línia en ohm. 

X = Reactància de la línia en ohm. 

L = Longitud de la línia en m. 

CR = Coeficient de resistivitat. 

K = Conductivitat del metall. 

S = Secció de la línia en mm2. 

Xu = Reactància de la línia, en ohm per metre. 

n = nº de conductores por fase. 

 

tmcicc = Cc · S² /  IpccF² 

 

Sent: 

 

tmcicc = Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 

Cc = Constant que dependre de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 

S = Secció de la línia en mm². 

IpccF = Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 

 

 tficc = cte. fusible / IpccF² 

 

Sent: 

 

tficc = temps de fusió d’un fusible per una determinada intensitat de curt circuit. 

IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 

 

Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 



 

 69

 

Sent: 

 

Lmax: Longitud màxim de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció per fusibles) 

UF = Tensió de fase (V) 

K = Conductivitat 

S = Secció del conductor (mm²) 

Xu = Reactància per unitat de longitud (ohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 

n = nº de conductors per fase 

Ct = 0,8: Es el coeficient de tensió. 

CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

 

Corbes vàlides.(Per protecció d’ interruptors automàtics dotats de relé electromagnètic). 

 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 

 

6.3.5. Fórmules Embarrats  

 

Càlcul electrodinàmic: 

 

σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) 

 

Sent:  

 

σmax = Tensió màxim en les platines (kg/cm²)  

Ipcc = Intensitat permanent de c.c. (kA)  

L= Separació entre suports (cm)  

d = Separació entre platines (cm)  

n = nº de platines per fase  

Wy = Mòdul resistent per platina eix y-y (cm³)  

σadm = Tensió admissible material (kg/cm²)  

 

Comprovació per sol·licitació tèrmica en curt circuit:  

 



 

 70

Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) 

 

Sent:  

 

Ipcc = Intensitat permanent de c.c. (kA)  

Icccs = Intensitat de c.c. suportada pel conductor durant el temps de duració del c.c. (kA)  

S = Secció total de les platines (mm²)  

tcc = Temps de duració del curt circuit (s)  

Kc = Constant del conductor: Cu = 164, Al = 107  

 

Els càlculs de les línies elèctriques s’han realitzat amb el programa dm-ELEC. 

 

Als annexes es poden veure els càlculs justificatius de les línies elèctriques. 

 

6.3.6. Càlcul posada a terra 

 

El càlcul de la posada a terra s’ha realitzat mitjançant el programa dm-ELEC. 

  

La resistivitat del terreny és 300 ohms x m. 

El elèctrode  en  la  posada a  terra  de l’edifici, és constitueix amb els següents elements: 

 

 M. conductor de Cu nu   35 mm2  30 m.  

 M. conductor d’ Acer galvanitzat  95 mm2  

  

 Piques verticals de Coure  14 mm  

 D’ Acer recobert Cu      14 mm 1 piques de 2m. 

 D’ Acer galvanitzat   25 mm  

 

Amb el que s’obtindrà una resistència de 17,65 ohms 

 

Els conductors de protecció, s’han calculat adequadament i segons la ITC-BT-18, en l’ apartat del càlcul 

de circuits. 

Així mateix cal senyalar que la línia principal de terra no serà inferior a 16 mm2 en Cu, i la línia d’enllaç 

amb terra, no serà inferior a 25 mm2 en Cu. 

 
 
 
 



 

 71

6.4. Càlcul factor de potència 
 

El valor de la potència reactiva necessària per compensar el factor de potència mig de la nau, que és de 

0.8, fins un factor de potència que volem aconseguir que és de la unitat, és el següent: 

 

 ( ) ( ) kVArPQc 21,159075.092,273.212tantan 21 =−⋅=−⋅= ϕϕ  

 

6.5. Càlculs luminotècnics 

 

Per la realització d’aquests càlculs hem utilitzat el programa Dialux, on tindrem uns resultats òptims pel 

càlcul luminotècnic. 

Hem tingut en compte aspectes importants pel càlcul: 

 

• Que tipus d’activitat és realitza en cada zona pel càlcul. 

• Les dimensions de cada zona (longitud, ample i altura). 

• Tipus de color (material empleat) pel sostre, terra i parets. 

 

Ala nau industrial tenim una altura a la planta baixa de la zona de taller i zona de càrrega i descàrrega de 

4 m i la resta de zones l’altura es de 3 m. 

 

En la següent taula observarem els resultats obtinguts de l’enllumenat de les zones de la nau industrial: 

 

Zona Nº lluminària Tipus lluminària Potència 

total (W) 

Em (lx) Emin 

(lm) 

Emax (lx) 

Recepció/ 

entrada 

13 OMS Downlight 201 MAT 

2x26W 

624 398 237 464 

Zona taller 30 Sylvania SYLBAY 200 

HSL-SC 400W 

12750 736 204 1344 

Zona tintes 1 Sylvania SYLPROOF PRO 134 178 122 232 

Zona 

pre- impressió 

30 Silvana SYLPAC 

625x625 

2580 664 239 794 

Zona càrrega/ 

descàrrega 

6 Sylvania  SYLPROOF 

PRO 

804 313 191 385 

Serveis homes 4 OMS Downlight 201 MAT 

2x26W IP65 

192 178 150 219 

Serveis dones 4 OMS Downlight 201 MAT 

2x26W IP65 

192 178 150 219 

Despatx 4 Sylvania SYLPAC 

625x625 

344 468 321 584 

Distribuidor 2 OMS Downlight 201 MAT 96 178 158 219 
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2x26W 

Oficines 14 Sylvania SYLPAC 

625x625 

1204 677 448 877 

Oficines 1 6 Sylvania SYLPAC 

625x625 

516 651 446 755 

Exposició 13 OMS Downlight 201 MAT 

2x26W 

624 501 347 579 

Sala reunions 12 Sylvania SYLPAC 

625x625 

1032 635 421 740 

Serveis 2 OMS Downlight 201 MAT 

2x26W IP65 

96 178 150 219 

 

En els annexes del projecte es poden observar el càlcul amb el programa Dialux de les zones de nau 

industrial. 
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7. Càlculs instal·lació fotovoltaica 
 

7.1. Inclinació òptima dels pannells 

 

El càlcul de la inclinació òptima dels pannells s’ha realitzat amb el programa PVGIS European Comision. 

 

Introduint la nostra latitud i longitud, el programa ens ha calculat l’angle d’inclinació òptim. Per tant, 

l’angle d’inclinació òptim és de 35º. 

 

Resultats obtinguts: 

Location: 41°11'8" North, 1°28'59" East, Elevation: 51 m a.s.l, Nearest city: Vendrell (el), Spain (6 km 

away). 

Land cover class: agro-forestry areas (CLC244). 

Optimal inclination angle is: 35 degrees. 

Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 0.0 %. 

 

 
 

7.2. Distància mínima entre files  

 

Degut a que els pannells s’instal·laran en varies files, hi ha que determinar la distancia mínima a la que es 

tenen de col·locar els pannells per evitar que les files de pannells facin ombra a les files que s’instal·laran 

darrere. 

La I.D.A.E. ens proposa la següent manera de calcular aquesta distància: 
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tan(61 )
h

d
φ

=
−

 

 

 

Per tant, la distància de la primera fila serà:  

 

mmmd 8,245,2775
)185833,4161tan(

000.1 ==
−

=  

 

 

La distància de la resta de les files serà: 

 

mmmd 6,145,1576
)185833,4161tan(

568 ==
−

=  

 

7.3. Distribució dels pannells 

 

Amb l’orientació i la inclinació seleccionada la distribució dels pannells es farà en files, la primera fila 

estarà separada del mur a 2,8 m i les altres files tindran una distància entre files de 1,8 m. 

La distribució dels pannells es realitzarà d’acord amb les mides de la coberta de la nau i les dimensions 

dels pannells i l’obstacle de les màquines de ventilació que estaran col·locades a la part posterior de la 

coberta. La nau té una amplada de 24 m i cada placa fa 1,645 m, si deixem un passadís lateral a cada 

banda de la coberta d’1 metre com a mínim, hi haurà 14 pannells per fila. La nau té una llargada de 30,2 

metres, per tant, hi haurà 12 files en total. Amb aquesta distribució hi hauran 168 pannells en total. 

 

7.4. Elecció de l’inversor a utilitzar 

 

Per l’elecció de l’inversor s’ha tingut en compte diferents models que es troben al mercat, s’ha valora el 

preu total i que els seus valors estiguin entre els que ens interessen pels nostres pannells. 

S’ha escollit el model Powador 5000xi marca KACO, degut a que les característiques d’aquest s’adapten 

bé als nostres pannells. Aquest inversor té una potència nominal de 5.500 W. 

 

168 x 214 Wp = 35.952 Wp 

 

Amb aquest número de pannells tindrem una potència de 35.952 Wp. 
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inversors65367,6
500.5
952.35 ≈=  

 

Per tant, amb 126 pannells i 6 inversors: 

 

pannells28
6

168 =  

 

Realitzarem la connexió amb 6 inversors model Powador 5000xi de 5.500 W de potència nominal. 

Col·locarem 168 pannells instal·lats en 6 grups de 28 pannells per inversor. A cada fase és connectaran 2 

inversors, així el sistema serà simètric. 

 

7.5. Configuració dels pannells 

 

Per escollir quants pannells en sèrie i quants en paral·lel que anirem a instal·lar, haurem de realitzar-ho 

d’acord amb les característiques tècniques dels pannells solars i els inversors. 

Observant les característiques col·locarem 2 branques en paral·lel de 14 pannells en sèrie.  

Per tant, tindrem una tensió de 412,72 V en l’entrada de l’inversor, valor que esta dins del rang de tensió 

que ens facilitat el fabricant. 

 

7.6. Potència nominal de la instal·lació 

 

La potència instal·lada serà 35.952 W. La potència nominal de la nostra instal·lació serà de 33.000 W, 

aquesta potència l’obtenim amb els inversors de la instal·lació, tenim 6 inversors i cada un té una potència 

de 5.500 W.  

 

7.7. Càlcul de les seccions dels cables 

 

Càlcul d’intensitats: 

  

Pel càlcul de les intensitats absorbides per cada dispositiu per a posteriorment aplicar criteris de disseny, 

les fórmules són: 

 

• Per a càrregues monofàsiques (CC): 
V
P

I =  

• Per a càrregues monofàsiques (CA): 
cos
P

I
U ϕ

=
⋅
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• Per a càrregues trifàsiques (CA): 
3 cos

P
I

U ϕ
=

⋅ ⋅
 

 

  Sent:  I = Intensitat absorbida [A] 

   P = Potència consumida [W] 

   U = Tensió nominal [V] 

   cos � = factor de potència 

 

Càlcul de seccions: 

 

Pel càlcul de caigudes de tensió en els conductors, les fórmules utilitzades son: 

 

• Per a càrregues monofàsiques: 
u

Il
s

∆
=

·
·cos··2

ρ
ϕ

 

• Per a càrregues trifàsiques: 
u

Il
s

∆
=

·
·cos··3

ρ
ϕ

 

 

  Sent:  �u = Caiguda de tensió [V] 

   � = Resistivitat tèrmica del coure [
2mm

m
Ω� ] 

   l = Longitud del conductor [m] 

   I = Intensitat que circula pel conductor [A] 

   cos � = factor de potència 

   s = secció del conductor [mm2] 

 

7.7.1. Càlcul de la instal·lació 

 

La instal·lació la podem dividir en tres parts: 

 

• Secció entre mòduls i inversor (CC). 

• Secció entre inversor i caixa de connexions (CA monofàsic). 

• Secció entre caixa de connexions i la xarxa (CA trifàsic). 
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Secció entre mòduls i inversor: 

 

Tensió (V) Potència 

(W) 

Cos ϕ Intensitat  

(A) 

Longitud 

(m) 

Caiguda de 

tensió (V) 

Secció 

(mm2) 

Secció 

normalitzada 

(mm2) 

412,72 5.750 1 13.93 25 4,13 3,012 4 

 

 

Secció entre inversor i caixa de connexions: 

 

Tensió (V) Potència 

(W) 

Cos ϕ Intensitat  

(A) 

Longitud 

(m) 

Caiguda de 

tensió (%) 

Secció 

(mm2) 

Secció 

normalitzada 

(mm2) 

230 5.500 1 23,91 35 4,6 6,50 10 

 

 

Secció entre caixa de connexions i la xarxa: 

 

Tensió (V) Potència 

(W) 

Cos ϕ Intensitat  

(A) 

Longitud 

(m) 

Caiguda de 

tensió (%) 

Secció 

(mm2) 

Secció 

normalitzada 

(mm2) 

400 33.000 1 47,63 45 8 8,31 10 

 

7.8. Proteccions 

 

Les proteccions corresponents que protegiran aquesta instal·lació seran: 

 

En la part de corrent continua abans de l’inversor hi haurà instal·lat un interruptor magnetotèrmic bipolar 

de 16 A amb poder de tall de 6kA. 

En la part de corrent continua desprès de l’inversor hi haurà instal·lat un interruptor magnetotèrmic 

bipolar de 25 A amb poder de tall de 6kA. 

En la part de corrent alterna trifàsica hi haurà instal·lat un interruptor magnetotèrmic omnipolar de 50 A 

amb poder de tall de 6kA i també s’instal·larà un interruptor diferencial omnipolar de 63 A amb una 

sensibilitat de 300mA. 

 

7.9. Càlcul de la resistència de posada a terra 

 

En la part de continua no instal·larem interruptor diferencial calcularem una resistència de posada a terra 

bastant inferior a la que estableix el Reglament de Baixa Tensió d’acord amb la Instrucció ITC-BT-18 
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que per un cas amb un interruptor diferencial de sensibilitat 300 mA i una tensió de contacte de 24 V 

estableix una resistència de posada a terra de: 

 

Ω== 80
tatIsensibili

Vcontacte
Rterra  

 

 

La posa de a terra es realitzarà amb una pica de coure de 4 m, aquesta pica ens donarà una resistència de 

posada a terra de: 

 

Ω== 75
L

Rterra
ρ

 

Sent: 

  

 ρ = Resistivitat del terreny, en ohms x m. 

 L = Longitud de la pica, en metres. 
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8. Plec de condicions del Centre de Transformació 
 

8.1. Qualitat dels materials 

 

8.1.1. Obra civil 

 

Els embolcalls empleats en l’execució d’aquest centre de transformació compliran les condicions generals 

prescrites en el MIE-RAT 14, Instrucció primera del Reglament de Seguretat en Centrals Elèctriques, 

Subestacions i Centres de Transformació referent a la seva inaccessibilitat, pas i accés, conduccions i             

l’emmagatzematge de fluïts combustibles i d’aigua, clavegueram, canalitzacions, quadres i pupitres de 

control, celes, ventilació i pas de línies i canalitzacions elèctriques a través de parets, murs, etc., 

senyalització, sistemes contra incendis, enllumenat, primers auxilis, passadissos de servei i zones de 

protecció i documentació.   

 

8.1.2. Aparamenta de Mitja Tensió 

 

Les celes empleades seran prefabricades, amb embolcalls metàl·liques, i que utilitzen SF6 (hexafluorur de 

sofre)per complí dos missions: 

 

• Aïllament: l’aïllament integral en SF6 conte a l’aparamenta les seves característiques de 

resistència al medi ambient, bé sigui a la pol·lució de l’aire, a la humitat, o inclòs a l’eventual 

submersió del centre de transformació per efecte de riades. Per a ell, aquestes característiques és 

essencial especialment en les zones amb alta pol·lució, en aquestes zones amb clima agressiu 

(costes marítimes o zones humides) i en les zones més exposades a riades o entrades d’aigua en el 

centre de transformació. 

• Tall: el tall en SF6 resulta més segur que l’aire, degut a l’explicat per l’aïllament. 

 

Igualment, les celes empleades hauran de permetre l’extensibilitat in situ del centre de transformació, de 

forma que sigui possible afegir més línies o qualsevol altre tipus de funció, sense necessitat de canviar 

l’aparamenta prèviament existent en el centre. 

 

S’utilitzaran celes del tipus modular, de forma que en el cas d’avaria sigui possible retira únicament la 

cela danyada, sense necessitat de desaprofitar la resta de les funcions. 

Les celes podran incorporar proteccions que no necessitin imperativament alimentació externa. 

Igualment, aquestes proteccions seran electròniques, dotades de corbes CEI normalitzades, i entrada per a 

dispar per termòstat sense necessitat d’alimentació auxiliar. 
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8.1.3. Transformadors 

 

Els transformadors instal·lats en aquest centre de transformació serà trifàsic, amb neutre accessible al 

secundari i a més característiques segons indicat en la memòria. 

Aquest transformació s’instal·larà, en cas d’incloure un líquid refrigerant, sobre una plataforma ubicada a 

sobre d’una fosa de recollida, de manera que en cas de que s’incendi, el foc queda en la cela del 

transformador, sense difondre pels passos de cables n’hi cap altre obertura a la resta del centre de 

transformació, si aquest són de maniobra interior (tipus caseta). 

El transformació, per millor ventilació, estarà situats en la zona de flux natural d’aire, de manera que 

l’entrada d’aire estarà situada en la part inferior de les parets adjuntes a ell mateix, i les sortides d’aire en 

la zona superior d’aquestes parets. 

 

8.1.4. Equips de mesura 

 

Aquest centre incorpora els dispositius necessaris per la mesura d’energia al ser d’abonat o client, pel que 

s’instal·laran en el centre els equips amb les característiques corresponents al tipus de mesura prescrit per 

la companyia subministradora. 

Els equips utilitzats correspondran exactament amb les característiques indicades en la memòria, tant pels 

equips muntats en la cela de mesura com pels muntats en la caixa de comptadors. 

 

8.2. Normes d’ execució de les instal·lacions 

 

Els materials, aparells, màquines i conjunts integrats en els circuits de la instal·lació projectada 

compleixin les normes, especificacions tècniques i homologacions que les són establertes com d’obligat 

compliment pel Ministeri d’ Indústria i Energia.  

Per tant, la instal·lació s’ajustarà als plànols, materials i qualitats d’aquest projecte, excepte ordre 

facultativa en contrari.   

 

8.3. Proves reglamentaries 

 

Les proves i assaigs a que han sigut sotmesos les celes una vegada terminada la seva fabricació són els 

següents: 

• Prova d’operació. 

• Prova de dispositius auxiliars, hidràulics, pneumàtics i elèctrics. 

• Verificació del cablejat. 

• Assaigs a freqüència industrial, punt 24.4 UNE-20.099 

• Assaigs dialèctic de circuits auxiliars i de control, punt 24.5 UNE-20.099 
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• Assaigs a ona de xoc 1,2/50 msg. Punt 24.3 UNE-20.099 

• Verificació del grau de protecció, punt 30.1 UNE-20.099 

 

8.4. Condicions d’ús, manteniment i seguretat 

 

La instal·lació estarà sempre perfectament tancada de manera que impedeixi l’accés de les persones 

annexes al servei. També estarà correctament senyalitzada, i han de disposar de les advertències i 

instruccions necessàries per que s’impedeixi els errors d’interrupció, maniobres incorrectes i contactes 

accidentals amb els elements en tensió o qualsevol altre tipus d’accident. Junt a l’accionament de 

l’aparamenta de les celes, s’incorporarà de forma gràfica i clara, les marques i indicacions necessàries per 

la seva correcta manipulació. Cada grup de celes portarà una placa de característiques, amb les següents 

dades: 

• Nom del fabricant. 

• Tipus d’aparamenta i numero de fabricació. 

• Any de fabricació. 

• Tensió nominal. 

• Intensitat nominal. 

• Intensitat nominal de curta duració. 

• Freqüència nominal. 

 

Per la realització de les maniobres s’utilitzarà banquet, palanca d’accionament, guants, etc. que estaran 

sempre en perfecte estat. Es col·locaran les instruccions sobre els primers auxilis que han de prestar en cas 

d’accident en un lloc perfectament visible. 

 

Posada en servei: 

 

El personal encarregat de realitzar les maniobres, estarà degudament autoritzar. Abans de la posada en 

servei de la instal·lació es realitzarà les comprovacions de les resistències d’aïllament i de terra en els 

diferents components, i abans de la posada en carrega es realitzarà la posada en servei en buit. Una 

vegada realitzades les maniobres en alta tensió, es procedirà a connectar la xarxa de baixa tensió. 

 

Separació de servei: 

 

Aquestes maniobres s’executaran en sentit invers a les realitzades en la posada en servei i no es permetrà 

l’accés a l’interior de les celes mentre no estigui connectat al seccionador de posada a terra.  
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Manteniment: 

 

Per a dit manteniment es prendrà les mesures oportunes per garantir la seguretat del personal. Aquest 

manteniment consistirà en la neteja, engrassat i verificació de les connexions fixes i mòbils i de tots 

aquells elements que fossin necessaris. 

 

8.5. Reglament de servei 

 

• Queda prohibida l’entrada al centre a tota persona que no sigui del servei. 

• En tots els llocs on existeixi la instal·lació d’alta tensió, haurà de col·locar-se plaques amb                      

l’inscripció “PERILL DE MORT”. Especialment en la porta d’entrada al centre i a les de les 

celes. 

• Es prohibeix a tota persona tocar la instal·lació d’alta tensió, encara que de moment no existeixi 

aquesta, mentre no es pugui executar l’accionament necessari, actuant sobre aparells a la vista i a 

l’abast que deixa aïllada la part de la instal·lació a on es tingui que realitzar els treballs. 

• Quant es tingui que treballa en la cela d’entrada, la corrent no pot ser tallada des de el centre de 

recepció, serà sol·licitat el servei de la companyia elèctrica que el realitzarà des dels 

accionaments de que van prevists l’ entronc de la línia d’alimentació. 

• El personal encarregat dels serveis dels centres ha de complir les següents instruccions: 

 

- Tenir compte dels aparells, embarrats, aïlladors, etc. per a que es trobin en tot moment en 

perfecte estat de conservació i efectuar la neteja de ells mateixos una vegada al més. 

- Es prohibeix la neteja dels elements amb draps humits o mullats, s’haurà de realitzar amb 

draps secs o bé amb aire, traient prèviament el servei en totalitat de la instal·lació i 

col·locant a sobre de la banqueta aïllant. 

- Vigilar el nivell d’oli del transformador i a més aparells de la instal·lació, de manera que 

no s’enllaci les línies indicadores posades a aquest fi. 

 

• Es comprovarà periòdicament que els terres tinguin bona comunicació amb aquest. Per això es 

mantindrà constantment la comunicació amb el terra mitjançant un bon grau d’humitat sobre les 

plaques metàl·liques tirant aigua neta sobre el terreny, principalment en èpoques de sèquia. 

• En el cas d’incendi, queda terminalment prohibit l’ utilització d’aigua, extintors, etc. fins que no 

s’hagi tallat la corrent. Tallada la corrent només s’ utilitzarà terra, extintors de gas, i per últim 

aigua, ja que aquesta inutilitzaria els aparells. Totes les maniobres s’efectuaran sempre sobre la 

banqueta aïllant. 
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A part d’aquest reglament es compliran totes les ordres i disposicions exigides per la Delegació de 

Indústria. Es deixarà un exemplar d’aquest reglament com també de les ordres i disposicions exigides per 

la Delegació d’ Indústria a l’interior de la instal·lació. 

 

• Les contraversions de les disposicions d’aquest reglament i ordres exigides per la Delegació 

d’Indústria donaran origen a sancions que comportarà, d’acord amb la nostra Vigent Legislació 

Civil i Penal. 

 

8.6. Certificats i documentació  

 

S’aportarà per la tramitació davant els organismes públics la documentació següent: 

 

• Sol·licitud. 

• Projecte, firmat per un tècnic competent. 

• Protocol d’assaigs del transformador. 

• Certificat de tensions de pas i contacte. 

• Certificat de final d’obra. 

• Contracte de manteniment. 

 

8.7. Llibre d’ordres 

 

Es disposarà en aquest centre de transformació d’un llibre d’ordres, en el que es registrarà totes les 

incidències sorgides durant la vida útil del citat centre, incloent cada visita, revisió.  
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9. Plec de condicions de la instal·lació elèctrica 
 

9.1. Reglamentació i normativa d’ obligatori compliment 

 

Tota la instal·lació complirà amb el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i Instruccions Tècniques 

Complementaries segons Reial Decret 842/2002, 2 d’ agost, BOE núm. 224 del dimecres 18 de setembre 

de 2.002. També les Normes tècniques de la companyia subministradora.  

 

9.2. Conductors 

 

D’acord amb la Instrucció ICT-BT-19, apartat 2. Prescripcions de caràcter general es tindrà en compte el 

següent: 

 

Respecte als conductors actius, els conductors i cables que s’utilitzaran en aquesta instal·lació seran de 

coure. 

Els conductors flexibles seran de coure. Aquests la seva secció, per a instal·lacions industrials que 

s’alimentin directament en alta tensió mitjançant un transformador de distribució propi, es considerarà 

que la instal·lació interior de baixa tensió té l’origen a la sortida del transformador. En aquest cas les 

caigudes de tensió màximes admissibles han de ser del 4,5% per a enllumenar i del 6,5% per als altres 

usos. 

Totes les intensitats màximes admissibles es regeixen pel que indiquen  la Norma UNE 20.460-5-523 i el 

seu annex nacional. 

Respecte als conductors de protecció, s’ha d’aplicar el que indica l’apartat 543 de la Norma UNE 20.460-

5-54. Aquests conductors tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula 2.  

La unió del secundari del transformador amb el quadre general de distribució en baixa tensió, es realitzarà 

amb cable 0,6/1 kV de tensió nominal d’aïllament. 

Els cables instal·lats sota tub tindran una tensió nominal d’aïllament de 450/750 V, per als cables que 

s’instal·lin enterrats o sobre safata la tensió nominal d’aïllament serà de 0,6/1 kV. 

 

9.3. Identificació dels conductors 

 

La identificació dels conductors es realitzarà d’acord amb la ITC-BT-19, apartat 2.2.4. 

 

Els conductors de la instal·lació hauran de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al 

conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin 

els seus aïllaments no susceptibles de coloració. Quan existeixi conductor neutre a la instal·lació, o es 

prevegi que un conductor de fase passi a conductor neutre, s’identificaran aquest pel color blau clar. El 
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conductor de protecció s’identificarà pel doble color groc - verd. Tots els conductors de fase 

s’identificaran pels colors marró o negre. Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, 

podrà utilitzar-se el color gris per la tercera. 

 

9.4. Tubs de protecció 

 

Els tubs utilitzats per protegir els diferents conductors de la instal·lació elèctrica compliran amb l’establert 

en l’ instrucció ICT-BT-21 sobre l’ instal·lació de tubs de protecció. 

 

Es tindrà en compte les següents prescripcions generals: 

 

- El traçat de les canalitzacions s’ha de fer seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles 

que limiten el local on s’efectua l’ instal·lació. 

- Els tubs s’han d’unir entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 

continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

- Els tubs aïllants rígids corbables en calent es poden acoblar entre si en calent, i s’ha de 

recobrir l’ empalmament amb una cola especial que calgui una unió estanca. 

- Les corbes dels tubs han de ser continues i poden originar reduccions de secció inadmissibles. 

Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tubs són els que especifica el fabricant 

d’acord amb la UNE-EN 50.086-2-2. 

- Haurà de ser possible introduir i retirar fàcilment els conductors en els tubs desprès de 

col·locar-los i que estiguin fixats i els seus accessoris, i per això cal col·locar els registres que 

es considerin convenients i en els trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. 

El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no ha de ser superior a 

3 m.  

- En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, s’ha de tenir en compte les 

possibilitats que es produeixin condensacions d’aigua interior, per aquest motiu s’ha d’elegir 

convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveure l’evacuació i establir una ventilació 

apropiada a l’interior dels tubs mitjançant el sistema adequat. 

- Els tubs metàl·lics s’han de connectar a terra, la seva continuïtat elèctrica ha de quedar 

assegurada convenientment. En el cas que es facin servir tubs metàl·lics flexibles, és necessari 

que la distància entre dues connexions a terra consecutives dels tubs no passi de 10 metres. 

- No es podran fer servir els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
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Quan els tubs els tubs es col·loquin en muntatge superficial s’ha de tenir en compte, a més, les 

prescripcions següents: 

 

- Els tubs es fixaran a les parets o sostre per mitjà de brides o abraçaderes protegides contra 

corrosió i subjectes sòlidament. La distància entre aquestes ha de ser com a màxim, de 0,50 

metres. S’han de col·locar fixacions d’una i una altra part en els canvis de direcció, als 

empalmaments i a la proximitat immediata de les entrades en caixes i aparells. 

- Els tubs s’han de col·locar adaptant-se a la superfície sobre la qual s’instal·len, corbant-se o 

usant els accessoris necessaris. 

- En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 

extrems no serà superiors al 2 per 100. 

- És convenient situar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2,50 metres 

sobre el terra, per tal de protegir-los de danys mecànics eventuals. 

 

Quan els tubs els tubs es col·loquin en muntatge fix encastat s’ha de tenir en compte, a més, les 

prescripcions següents: 

 

- A la instal·lació dels tubs a l’interior dels elements de la construcció, les regates no posaran 

en perill la seguretat de les parets o sostres en els quals es practiquin. Les dimensions de les 

regates han de ser suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d’1 centímetre 

d’espessor, com a mínim. Als angles, el gruix d’aquesta capa es pot reduir a 0,5 centímetres. 

- No s’instal·larà entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 

inferiors. Per a la instal·lació corresponent a la mateixa planta, es poden instal·lar únicament, 

entre forjat i revestiment, tubs que han de quedar recoberts per una capa de formigó o morter 

d’un centímetre de gruix, com a mínim, a més del revestiment. 

- Als canvis de direcció, els tubs han d’estar corbats o bé proveïts convenientment de colzes o 

“T” apropiats, però en aquest últim cas només s’admeten els proveïts de tapes de registre. 

- En el cas d’utilitzar tubs encastats en parets, és convenient col·locar els recorreguts 

horitzontals a 50 centímetres, com a màxim, de terra o sostres, i els verticals, a una distància 

dels angles de cantonades no superiors a 20 centímetres. 

 

9.5. Caixes d’entroncament i derivació 

 

D’acord amb la ITC BT-21, les connexions es realitzaran a l’interior de caixes apropiades de material 

aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques han d’estar protegides contra la corrosió. Les 

dimensions d’aquestes caixes han de permetre allotjar-hi amb comoditat tots els conductors que hagin de 

contenir. La profunditat serà com a mínim igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb 
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un mínim de 40 mm. El diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quant és vulguin fer estanques 

les entrades dels tubs en les caixes de connexió, deuran d’ emplear prensaestopa o ràcords adequats. 

 

En cap cas es permet unir conductors com empalmaments o derivacions per simple retorciment o 

enrotllament entre si dels conductors, sinó que s’ha de dur a terme sempre fent servir borns de connexió 

muntats individualment o constituint blocs o interlínies de connexió; pot permetre així mateix,                    

l’utilització de brides de connexió. Sempre es deuran realitzar en l’interior de caixes d’empalmaments o 

de derivació. 

 

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada 

finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la 

paret o del sostre quant no s’instal·lin en l’interior d’un allotjament tancat i practicable. 

 

9.6. Quadres elèctrics 

 

Per la centralització d’elements de mesura, protecció, comandament i control, es disposarà quadres 

elèctrics. Aquests quadres elèctrics hauran d’atenir-se totalment als requisits de les Normes UNE-EN-

60.439.1 I UNE 20.098-1 així com les Normes CEI -529 I CEI -144. 

L’estructura dels quadres elèctrics seran realitzada amb muntants en perfil d’acer i pannells de tancament 

en làmina metàl·lica d’espessor no inferior a 1,5 mm o 1 mm. 

Els quadres han de ser ampliables, els pannells perimetrals han de ser extraibles per mitja de cargols. 

Aquests cargols seran de classe 8/8 amb un tractament anticorrosiu a base de zinc. 

El pannell posterior ha de ser fix. La porta frontal estarà prevista de tancament amb clau; el revestiment 

frontal estarà constituït de vidre temprat. 

Per la previsió de possibilitat d’inspecció del resta del quadre, tots els components elèctrics seran 

fàcilment accessibles pel frontal mitjançant tapes acargolades. Sobre el pannell anterior estaran previstos 

forats pel pas d’òrgans de comandament. Tot l’aparellatge serà fixat sobre carrils DIN. 

D’acord amb la Instrucció ITC-BT-17, s’ubicaran en l’origen de tota la instal·lació, i el més a prop 

possible del punt d’alimentació d’aquesta instal·lació, es col·locarà un quadre de distribució en el que es 

disposarà un interruptor general de tall omnipolar, així com els dispositius de protecció contra curt 

circuits i sobre càrregues de cada un dels circuits que parteixen de dit quadre. 

Les entrades i sortides de canalitzacions elèctriques podran fer-se indistintament per la part superior com 

per la part inferior. 

Els subquadres de distribució es col·locaran, normalment en la superfície, si són de dimensions reduïdes, 

si són subquadres més grans s’ubicaran de peu, fixats a la paret. 

Si els elements ubicats en l’interior dels armaris produeixen gran quantitat de calor, es podran allotjar 

equips de condicionament tèrmic. 



 

 88

9.7. Dispositius de comandament i protecció 

 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció s’ajustaran segons la Instrucció                   

ITC-BT-17. 

 

9.7.1. Protecció magnetotèrmica 

 

Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir responent sempre a les seves 

característiques tècniques adequades. 

Hauran de tallar la corrent màxima del circuit en que estigui col·locat sense donar lloc a la formació d’arc 

permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermitja entre les 

corresponents a les apertures i tancaments. Quant s’utilitzin per la protecció contra curts circuits, la seva 

capacitat de tall estarà d’acord amb l’intensitat de curt circuit que pugui presentar-se en el punt de la 

instal·lació. 

Aquests interruptors automàtics podran utilitzar-se per la protecció de línies i circuits. Tots els 

interruptors automàtics hauran d’estar prevists d’un dispositiu de subjecció a pressió per a que puguin 

fixar-se ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat. 

Per la protecció de circuits monofàsics s’utilitzaran interruptors bipolars amb dos pols protegits. 

Els contactes dels interruptors automàtics hauran d’estar fabricats amb material resistent a la fusió. Tots 

els tipus d’interruptors mencionats hauran haver sigut sotmesos a les proves de tensió, aïllament, 

resistència al calor i als demés assaigs, exigits a aquesta classe de material en la norma UNE-EN 60.898-

1992.       

Els interruptors automàtics portaran marcada la seva tensió i intensitat nominal. 

 

9.7.2. Protecció diferencial  

  

Aquests interruptors evitaran les corrents de derivació a terra que puguin ser perilloses, i que han de ser 

independents de la protecció magnetotèrmica de circuits i aparells. 

Aquests dispositius han d’estar conforme amb la normativa vigent i protegits contra els dispars 

intempestius. 

Reaccionaran amb tota l’intensitat de derivació a terra que iguali o superi el valor de la sensibilitat de 

l’interruptor. 

La capacitat de maniobra a de garantir que es produeixi una desconnexió perfecte en cas de curt circuit i 

simultània derivació a terra. Per a ell han de passar tots els conductors que serveixin d’alimentació als 

aparells receptors, inclòs el neutre. 

Els diferencials a instal·lar seran de tipus i denominació d’acord indica els esquemes unifilars.    
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9.8. Motors 

 

D’acord amb la ITC-BT-47, els motors s’han d’instal·lar de forma que l’aproximació a les seves parts en 

moviment no pugui ser causa d’accident. Els motors no han d’estar amb contacte amb materials fàcilment 

combustibles i es situaran de manera que no puguin provocar la seva ignició. 

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d’estar dimensionats per a una intensitat del 

125 % de la intensitat a plena càrrega de motor. Els conductors de connexió que alimenten a varis motors 

han d’estar dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma del 125 % de la intensitat a plena 

càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega de tots els demés. 

Els motors han d’estar protegits contra curt circuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, 

aquesta última protecció ha de ser de naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la falta de 

tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb arrencador estrella - triangle, s’assegurarà la 

protecció, tant per la connexió en estrella com en triangle. 

 

Els motors han d’estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de la 

alimentació, quan l’arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la tensió, 

pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d’acord amb la norma UNE 20.460 –4-45. 

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l’arrencada, quan es puguin produir efectes que 

perjudiquin a la instal·lació o ocasionin pertorbacions inacceptables al funcionament d’altres receptors o 

instal·lacions. 

En general, els motors de potència superior a 0,75 kW han d’estar previstos de reostats d’arrencada o 

dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d’arrencada i el de 

marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega. 

 

9.9. Enllumenat 

 

La instal·lació d’enllumenat complirà d’acord amb la ITC-BT-44. 

 

Les lluminàries s’ajustaran en quant a la seva composició, muntatge, senyalització, rendiment i assaigs a 

l’especificat a la norma UNE-EN 60598. Estaran protegides contra la caiguda vertical d’aigua, IPX1 i no 

seran de classe 0. Els aparells d’enllumenat portàtils seran de classe II. 

 

La massa de les lluminàries sospeses excepcionalment de cables flexibles no han d’excedir de 5 kg. Els 

conductors seran capaços de suportar aquest pes, no han de presentar empalmaments intermedis i l’esforç 

s’ha de fer sobre un element diferent del born de connexió. La secció nominal total dels conductors dels 

que la lluminària està suspesa serà tal que la tracció màxima a la que estiguin sotmesos els conductors 

sigui inferior a 15 N/mm2.  
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Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de classe II o classe III, hauran de tenir 

un element de connexió per a la seva posta a terra, que anirà connectat de manera fiable i permanent al 

conductor de protecció del circuit. 

 

En instal·lacions d’il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els que funcionin 

màquines en moviment alternatiu o rotatiu ràpid, s’hauran de prendre les mesures corresponents per a 

evitar la possibilitat d’accidents causats per la il·lusió òptica originada per l’efecte estroboscòpic. 

 

Per a receptors amb làmpades de descarrega, la carrega mínima prevista en voltiampers serà d’1,8 

vegades la potència en vats de les làmpades. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor neutre 

ha de tenir la mateixa secció que els de fase. 

 

En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència 

fins un valor mínim de 0,9, i no s’admet la compensació en el conjunt d’un grup de receptors en una 

instal·lació de règim de carrega variable. 

 

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimentin amb tensions assignades de sortida en buit 

compreses entre 1 i 10 kV s’aplicarà el difós a la norma UNE-EN 50.107. 

 

La tensió assignada dels cables utilitzats ha de ser, com a mínim, la tensió d’alimentació i mai inferior a 

300/300 V. 

A més, els cables han de tenir les característiques adequades per a l’ús previst, i han de poder suportar la 

temperatura a la qual poden estar sotmesos. 

 

Quan el llum té la connexió a la xarxa al seu interior, cal que el calibratge extern que hi penetra tingui 

l’aïllament elèctric i tèrmic adequat. 

 

Les parts metàl·liques accessibles dels llums que no són de classe II o classe III han de tenir un element 

de connexió per a la seva posada a terra. S’entén com a accessibles les parts incloses dins del volum 

d’accessibilitat definit en la ITC-BT-24. 

 

9.9.1. Nivells mitjos d’il·luminació 

 

Els nivells mitjos d’il·luminació previstos per les diferents àrees de l’edifici són les següents: 

 

•  Despatx, oficines, sala de reunions, recepció i exposició:  500-700 lux 

•  Serveis i vestuaris:              200 lux 
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•  Zona de carrega i descarrega:             300 lux 

• Distribuïdor, escales i passadissos:            200 lux 

• Taller d’impressió:              700 lux 

• Taller de pre-impressió:             700 lux 

• Zona de tintes:                                                                                           300 lux 

 

9.9.2. Enllumenat d’emergència 

 

Seguint les prescripcions senyalades en la Instrucció ITC-BT-28, és disposarà d’enllumenat d’emergència 

i senyalització per preveure una eventual falta de l’enllumenat normal per avaria o deficiències en el 

subministre de la xarxa. L’enllumenat d’emergència i senyalització estarà constituït per aparells autònoms 

que compliran la norma UNE-EN 60 598.2.22. els aparells constituïts per làmpades incandescents seran 

conformes a la norma UNE 20 062-93, mentre que els constituïts per làmpades fluorescents seran 

conformes a la norma UNE 20 392-93. 

 

L’enllumenat d’emergència ha de permetre, en cas de fallada de l’enllumenat general, l’evacuació segura 

i fàcil de les persones cap a l’exterior de l’edifici i ha de funcionar durant una hora com a mínim 

proporcionant en l’eix dels punt principals una il·luminació adequada. L’enllumenat de senyalització ha 

de senyalar de manera permanent la situació de les portes, passadissos, escales i sortides de l’edifici i ha 

de proporcionar en l’eix dels passos principals una il·luminació mínima d’ 1 lux. 

 

L’enllumenat d’emergència i senyalització estarà constituït per aparells autònoms que la posada en 

funcionament es realitzarà automàticament al produir-se una fallada de tensió en la xarxa de subministre o 

quant aquest baixi del 70% del seu valor nominal. 

 

9.10. Posada a terra 

 

Es dissenyarà d’acord amb la ITC-BT-18. 

Realitzant la posada a terra aconseguim principalment és limitar la tensió que respecte a terra, puguin 

presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o 

disminuir el risc que suposa una avaria als materials elèctrics utilitzats. 

 

Punt de posada a terra, estarà situat fora del terra, s’utilitzarà l’ unió entre les línies d’enllaç amb terra i la 

línia principal de terra.  

La instal·lació de posada a terra és preveurà un born principal de terra, al que han d’unir-se els conductors 

de terra, de protecció d’unió equipotencial principal i de posada a terra funcional (si aquests són 

necessaris). 
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Sobre els conductors de terra i en lloc accessible s’ha de preveure un dispositiu que permeti mesurar la 

resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal 

de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d’un estri, ha de ser mecànicament segur i ha 

d’assegurar la continuïtat elèctrica. 

 

Resistència de terra, l’elèctrode es dimensiona de manera que la seva resistència de terra, en qualsevol 

circumstancia previsible, no sigui superior al valor especificat per a aquesta, en cada cas. 

Aquest valor de resistència de terra ha de ser tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de 

contacte superiors a: 

 

24 V en local o emplaçament conductor. 

50 V en els altres casos. 

 

9.11. Normes d’execució de les instal·lacions 

 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els documents següents: 

 

• Reglament Electrotècnic de baixa tensió i Instruccions Tècniques Complementaries segons Reial 

Decret 842/2002, 2 d’ agost, BOE núm. 224 del dimecres 18 de setembre de 2.002. 

• Normes tècniques de la companyia subministradora.  

• Normes UNE. 

• NTE, normes tecnològiques de la construcció. 

• Normativa de la Generalitat de Catalunya. 

• Normativa municipal. 

 

Per tant, tota la instal·lació elèctrica ha de complir amb el contingut d’aquest projecte, excepte ordre 

facultativa en contra. 

 

9.12. Proves reglamentaries 

 

Les verificacions prèvies a la posada en servei de la instal·lació tindran que ser realitzades per l’empresa 

instal·ladora que executi la instal·lació, segons ITC-BT-05. 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió tindrà que ser verificada, prèviament a la seva posada en 

funcionament i segons correspongui en funció de les seves característiques, seguint l’establert a la norma 

UNE 20.460-6-61. 

Serà objectiu d’inspeccions periòdiques, cada 5 anys, segons un procediment de desenvolupament amb un 

contracte de manteniment segons Reial Decret 614/2001, del 8 de juny. 
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9.13. Condicions d’ús manteniment i seguretat 

 

Es tindrà en compte l’establert en el Reial Decret 614/2001, del 8 de juny, sobre disposicions mínimes per 

la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric així com al que especificat en la 

ITC-BT-05. 

 

9.14. Certificacions i documentació 

 

Es presentarà els següents documents: 

 

• Fotocopia DNI o NIF del titular. 

• Projecte, signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers. 

• Model ELEC-1. 

• Model ELEC-5. 

• Model ELEC-4. 

• Certificat de la instal·lació elèctrica de baixa tensió 

• Certificat d’inspecció inicial, amb qualificació favorable. 

• Contracte de manteniment. 
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10. Plec de condicions instal·lació fotovoltaica 
 

10.1. Mòduls fotovoltaics 

 

Tots els mòduls han de satisfer les especificacions UNE-EN 61.215 per a mòduls de silici cristal·lí, o 

UNE-EN 61.646 per mòduls fotovoltaics capa fina, així com estar qualificats per algun laboratori 

reconegut (per exemple, Laboratori d’Energia Solar Fotovoltaica del Departament d’Energies Renovables 

del CIEMAT, Joint Research Centre Ispra, etc.), el que s’acredita mitjançant la presentació del certificat 

oficial corresponent. 

 

El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del fabricant, 

així com una identificació individual o número de sèrie a al data de fabricació. 

 

S’utilitzaran mòduls que s’ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació. En cas de 

variacions respecte d’aquestes característiques, amb caràcter excepcional, han de presentar-se en la 

memòria de sol·licitat justificació de la seva utilització i ha de ser aprovat per I.D.A.E.     

 

Els  mòduls han de portar els diodes de derivació per evitar les possibles avaries de les cèl·lules i els seus 

circuits per ombrats parcials i tindran un grau de protecció IP65. 

 

Els marcs laterals, si existeixen, seran d’alumini o acer inoxidable. 

 

Per que un mòdul resulti acceptable la seva potència màxima i corrent de curt circuit reals referides a 

condicions estàndards han de estar compreses en el marge del més menys 5 % dels corresponents valors 

nominals del catàleg. 

 

Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com esquerdes o taques en qualsevol 

dels seus elements així com falta d’alineació en les cèl·lules o bombolles en l’encapsulant. 

 

10.2. Inversors 

 

Serà del tipus connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d’entrada variable per a que sigui capaç 

d’extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pugui proporcionar al llarg de 

cada dia. 

 

 

 



 

 95

Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents: 

 

• Principi de funcionament: font de corrent. 

• Autocommutats. 

• Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. 

• No funcionarà en illa o mode aïllat. 

 

Els inversors compliran amb les directives comunitàries de seguretat elèctrica i compatibilitat 

electromagnètica (aquestes seran certificades pel fabricant) incorporant proteccions front a: 

 

• Curt circuit en alterna. 

• Tensió de xarxa de rang. 

• Freqüència de xarxa fora de rang. 

• Sobretensions mitjançant varistors o similars. 

• Pertorbacions presents a la xarxa com polsos, defectes de cicles, retorn de la xarxa, etc. 

 

Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació i incorporarà els 

controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva adequada supervisió i maneig. 

 

Cada inversor incorporarà, almenys, els controls manuals següents: 

 

• Encesa i apagat general del inversor. 

• Connexió i desconnexió del inversor a la interfaç C.A. 

 

Les característiques elèctriques dels inversors seran els següents: 

 

L’inversor seguirà donant potència a la xarxa de forma continuada en condicions d’irradiació solar d’un 

10% superiors a les CEM. A més suportarà pics d’un 30% superior a les CEM durant períodes de fins 10 

segons. 

 

Els valors d’eficiència al 25 i 100% de la potència de sortida nominal han de ser superiors al 85 i 88%, 

respectivament (valors mitjos incloent el transformador de sortida, si hi hagués). Per inversors de potència 

inferior a 5 kW i del 90 al 92% per inversors majors de 5 kW. 

 

L’ autoconsum dels equips (pèrdues en buit) en “stand-by” o “mode nocturn” ha de ser inferior a un 2% 

de la seva potència de sortida nominal. 
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El factor de potència de la potència generada ha de ser superior a 0,95, entre el 25 i el 100% de la 

potència nominal. 

 

L’inversor ha d’injectar en la xarxa, per potències majors del 10% de la seva potència nominal. 

 

Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP20 per inversors en l’interior d’edificis i llocs 

inaccessibles, IP30 per inversors en l’interior d’edificis i llocs accessibles i de IP65 per inversors 

instal·lats a la intempèrie. En qualsevol cas compliran la legislació vigent. 

 

Els inversors estaran garantits per l’operació en les següents condicions ambientals: entre 0ºC i 40ºC de 

temperatura i 0% a 85% d’humitat relativa. 

 

10.3. Estructura suports 

 

Les estructures suports compliran aquest apartat. En el cas contrari s’ha d’incloure en la memòria de 

sol·licitud i de disseny o projecte un apartat justificatiu dels punts objecte d’incompliment i la seva 

acceptació haurà de comptar amb l’aprovació expressa del I.D.A.E. En tots els casos és donarà 

compliment a l’obligat pel CTE i demés normes aplicables. 

 

L’estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del vent i neu, 

d’acord amb l’indicat en la normativa bàsica de l’edificació.     

 

El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetrà les necessàries 

dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a l’integrat dels mòduls, seguint les 

indicacions del fabricant. 

 

Els punt de subjecció pel mòdul fotovoltaic seran suficients en número, tenint en compte l’àrea de 

subjecció i posició relativa, de manera que no es produeixi flexions en els mòduls superiors a les 

permeses pel fabricant i els mètodes homologats pel model de mòdul. 

 

El disseny de l’estructura es realitzarà per l’orientació i l’angle d’inclinació especificat pel generador 

fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de substitució 

d’elements. 

 

L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents ambientals. La realització de taladres 

en l’estructura es portarà a cap abans de procedir, en el seu cas, al galvanitzat o protecció de l’estructura. 
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Els cargols és realitza en acer inoxidable, complint la norma MV-106. En el cas de ser l’estructura 

galvanitzada s’admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran 

d’acer inoxidable. 

 

Els topes de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no realitzaran ombra sobre els mòduls. 

 

En els cas d’instal·lacions integrades en coberta que facin a vegades de la coberta de l’edifici, el disseny 

de l’estructura i l’estanqueitat entre mòduls s’ajustarà a les exigències de les Normes Bàsiques de 

l’Edificació i a les tècniques usuals en la construcció de cobertes. 

 

L’estructura suports serà calculada segons la norma MV-103 per suportar càrregues extremes degudes a 

factors climatològics adversos, tal com vent, neu, etc. 

 

Si està construïda amb perfils d’acer laminat conformat en fred, compliran la norma MV-102 per garantir 

totes les seves característiques mecàniques i de composició química. 

Si és del tipus galvanitzat en calent, complirà les normes UNE 37-501 i UNE 37-508, amb un espessor 

mínim de 80 micres per eliminar les necessitats de manteniment i prolongar la seva vida útil. 

 

10.4. Connexió a la xarxa elèctrica  

 

La instal·lació complirà d’acord amb l’estipulat en el Reial Decret 1663/2000 (articles 8 i 9) sobre 

connexió d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. I amb l’esquema unifilar 

que apareix en la Resolució del 31 de maig de 2001. 

El punt de connexió disponible serà el més proper a l’ubicació de dita instal·lació. 

 

10.5. Mesures i facturació  

 

La instal·lació complirà d’acord amb l’estipulat en el Reial Decret 1663/2000 (article 10) sobre mesures i 

facturació d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 

10.6. Caixes de connexions 

 

Els materials situats a l’ intempèrie tindran almenys un grau de protecció de IP65. 
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10.7. Conductors 

 

Els conductors positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord a la 

normativa vigent. 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i calentament. Per 

qualsevol condició de treball, els conductors de la part de corrent de continua han de tenir la secció 

suficient per que la caiguda de tensió sigui inferior a 1% i els de la part de corrent altern sigui inferior al 

2%. 

Tot cablejat de continua serà de doble aïllament i adequat per l’ús a la intempèrie, a l’aire o enterrat, 

d’acord amb la norma UNE 21.123. 

 

10.8. Proteccions 

 

Totes les instal·lacions compliran amb l’estipulat en el Reial Decret 1663/2000 (article 11) sobre 

proteccions en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica i amb l’esquema unifilar que 

apareix en la Resolució del 31 de maig de 2001. 

 

Les proteccions necessàries per la instal·lació són les següents: 

 

• Interruptor magnetotèrmic en el punt de connexió. 

• Interruptor diferencial. 

• Interruptor automàtic de la interconnexió amb relé d’enclavament accionat per variació de tensió 

(0,85 – 1,1 Um o freqüència 49 – 51 Hz). 

• El rearmament de la connexió instal·lació fotovoltaica – xarxa ha de ser automàtica. 

• L’inversor ha de complir els nivells d’emissió i immunitat front a harmònics i compatibilitat 

electromagnètica. 

• Ha d’existir separació galvanitzada entre la xarxa i la instal·lació fotovoltaica. 

 

10.9. Posada a terra  

 

Totes les instal·lacions compliran amb l’estipulat en el Reial Decret 1663/2000 (article 12) sobre posada a 

terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica de baixa tensió. 

La instal·lació ha de disposar d’una separació galvanitzada entre la xarxa de distribució de baixa tensió i 

les instal·lacions fotovoltaiques, bé sigui per mitja d’un transformador d’aïllament o qualsevol altre mitja 

que compleixi les mateixes funcions, amb base el desenvolupament  tecnològic. 
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Les masses de la instal·lació estaran connectades a un terra independent de la del neutre de l’empresa 

distribuïdora d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió, així com de les masses del resta del 

subministre. 

  

10.10. Harmònics i compatibilitat electromagnètica 

 

Totes les instal·lacions compliran amb l’estipulat en el Reial Decret 1663/2000 (article 13) sobre 

harmònics i compatibilitat electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa 

elèctrica de baixa tensió. 

 

10.11. Certificació i documentació 

 

Es presentarà els següents documents: 

 

• Fotocopia DNI o NIF del titular. 

• Projecte, signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers. 

• Annex 1: Fitxa d’identificador i característiques de la instal·lació. 

• Annex 3: Justificant del compliment del procediment administratiu aplicable a les instal·lacions 

d’energia solar. 

• Certificat del instal·lador autoritzat. 

• Certificat de direcció i terminació d’obra. 

• Contracte de manteniment. 
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11. Condicions de protecció contra incendis 
 

11.1. Objectiu 

 

El present punt, té per objecte establir i definir els requisits que han de satisfer i les condicions que ha de 

complir la nau industrial per la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir la seva aparició i per donar la 

resposta adequada, en cas de produir-se, limitar la seva propagació i possibilitar la seva extinció, amb la fi 

d’anular o reduir els danys o pèrdues que l’incendi pugui produir a persones o bens, d’acord amb les 

directrius establertes en el Codi Tècnic d’Edificació DB-SI. 

 

11.2. Establiment 

 

En el nostre cas, l’establiment industrial ocupa totalment un edifici, que a més, té altres establiments, ja 

sigui aquests d’ús industrial o d’altres usos, és a dir, que té una configuració de TIPUS A. 

 

11.3. Risc intrínsec 

 

Com hem dit anteriorment el nostre establiment és de TIPUS A, estructura portant comú amb altres 

establiments, en horitzontal.  Es considera “sector d’incendi” on l’espai de l’edifici tancat per elements 

resistents al foc durant el temps que es estableixi en cada cas. 

 

11.4. Càlculs de nivell de risc intrínsec 

 

El nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d’incendis s’avaluarà, calculant la següent expressió, que 

determina la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de dit sector o àrea d’incendi: 

 

)/()/(·
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Sent: 

 

Qs = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi, en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

 

qi = Poder calorífic, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el 

sector d’incendi. 
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Ci = Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) de cada 

un dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi. 

 

Ra = Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’ activació) inert a 

l’activitat industrial que es desenvolupi en el sector d’incendi, producció, muntatge, 

transformació, reparació, emmagatzematge, etc. 

 

A = Superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi, en m2. 

 

Els valors del coeficient de perillositat per combustibilitat, Ci, de cada combustible es dedueixen de la 

taula 1.1, del catàleg CEA de productes i mercaderies. 

 

Els valors del coeficient de perillositat per activació, Ra, es dedueixen de la taula 1.2. els valors del poder 

calorífic qi de cada combustible, es dedueix de la taula 1.4. 

 

Sector incendi 1 Sala distribució, despatx, oficines, sala d’exposició i sala de reunions (planta primera 

altell) Ai = 297,03 m2. 

 

Activitat Poder calorífic 

(qsi) en Mcal/m2 

Coeficient de 

perillositat (Ci) 

Superfície de 

cada zona amb 

procés diferent 

(Si) en m2 

Ra qsi · Ci · Si · Ra 

en Mcal 

Distribuïdor 72 1,00 23,00 1,5 2.484 

Despatx 144 1,30 22,60 1,5 6.346 

Oficines 192 1,30 87,43 1,5 32.733,792 

Oficines 1 192 1,30 30,50 1,5 11.419,20 

Exposició 72 1,00 58,50 1,5 6.318 

Sala reunions 72 1,00 75,00 1,5 8.100 

 

    

[ ]

2
1 /916,22603,297/992,400.67

992,400.67·)··(
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Sector incendi 2 Sala recepció i entrada i zona preimpressió i zona càrrega i descàrrega (planta baixa)             

Ai = 259 m2. 
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Activitat Poder calorífic 

(qsi) en Mcal/m2 

Coeficient de 

perillositat (Ci) 

Superfície de 

cada zona amb 

procés diferent 

(Si) en m2 

Ra qsi · Ci · Si · Ra 

en Mcal 

Recepció i 

entrada 

72 1,00 37,00 1,5 3.996 

Preimpressió 192 1,30 137,00 1,5 51.292,80 

Càrrega i 

descàrrega 

409 1,60 85,00 2 111.248 

 

    

[ ]
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2 /00,643259/80,536.166

80,536.166·)··(

mMcalQ

McalRSCq

s

aiisi

==

=�
 

 

Sector incendi 3 zona de serigrafia (planta baixa) Ai = 328 m2. 

 

Activitat Poder calorífic 

(qsi) en Mcal/m2 

Coeficient de 

perillositat (Ci) 

Superfície de 

cada zona amb 

procés diferent 

(Si) en m2 

Ra qsi · Ci · Si · Ra 

en Mcal 

Serigrafia 96 1,60 328,00 1,5 75.571,20 

 

    

[ ]
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Sector incendi 4 Sala de tintes, zona d’offset i manipulats i acabats (planta baixa) Ai = 328 m2. 

 

Activitat Poder calorífic 

(qsi) en Mcal/m2 

Coeficient de 

perillositat (Ci) 

Superfície de 

cada zona amb 

procés diferent 

(Si) en m2 

Ra qsi · Ci · Si · Ra 

en Mcal 

offset i 

manipulats i 

acabats 

96 1,60 317,50 1,5 73.152 

Tintes 168 1,60 10,50 1,5 4.233,60 
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[ ]
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El nivell de risc intrínsec d’un edifici o conjunt de sectors d’incendis d’un mateix establiment industrial 

es determinarà a través de l’expressió: 
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Sent: 

 

Qe = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici industrial, en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

 

Qsi = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un dels sectors o àrees d’incendi, 

(i), que composen l’edifici industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 

Ai = Superfície construïda de cada un dels sectors o l’ àrees d’incendis, (i), que composen 

l’edifici industrial, en m2. 

 

Per tant, en aquest cas: 

 

2

2

/21,31903,212.1/592,894.386

03,212.1

592,894.386·

mMcalQ

mA

AQ

e

i

si

==

=

=

�

�

 

 

D’acord amb la taula 1.3 de l’apèndix 1º del R.S.C.I.E.I. el nivell de risc de la nau industrial d’impressió 

de serigrafia i d’offset és mitjà de nivell 4 per tenir una densitat de càrrega al foc ponderada i corregida 

entre 300 Mcal/m2 i 400 Mcal/m2. 
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11.4.1. Sectorització de l’establiment  

 

Tot establiment industrial constituirà, al menys, un sector d’incendi, quant adopti en el nostre cas el tipus 

A. A partir de la taula 2.1, màxima superfície construïda admissible de cada sector d’incendi,  R.S.C.I.E.I. 

podem deduir quines zones compleixen els requisits. Els sectors d’incendis són: 

 

Sector incendi 1 Sala distribució, despatx, oficines, sala d’exposició i sala de reunions (planta primera 

altell) Ai = 297,03 m2. 

 

226,916 Mcal/m2 

 

Sector incendi 2 Sala recepció i entrada i zona preimpressió i zona càrrega i descàrrega (planta baixa)             

Ai = 259 m2. 

 

643,00 Mcal/m2 

    

Sector incendi 3 zona de serigrafia (planta baixa) Ai = 328 m2. 

 

230,40 Mcal/m2 

 

Sector incendi 4 Sala de tintes, zona d’offset i manipulats i acabats (planta baixa) Ai = 328 m2. 

 

235,93 Mcal/m2 

2/21,319 mMcalQe =  

 

En la següent taula podem observar la sectorització de l’establiment industrial. En el que els sectors 

d’incendi tenen un total de 1.212,03 m2. 

 

Configuració de l’establiment Tipus A (m2) 

Nivell de risc intrínsec 

Sector incendi Baix Mitjà Alt 

Sector 1  500  

Sector 2  300  

Sector 3  500  

Sector 4  500  
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11.5. Elements de construcció 

 

Segons pel CTE-DB-SI i seguint les indicacions del R.S.C.I.E.I. els elements estructurals compleixen els 

següents requisits en quant el comportament del foc: 

 

• Forjat: R 120  

• Medianera: R 120  

• Coberta: R 120  

 

Reacció al foc dels materials de revestiment: 

 

• Parets i sostres: M2 

• Terres: M2 

• Instal·lacions fals sostre: M1 

• Conductes d’aire condicionat, calefacció i ventilació: M1 

• Revestiment façana: M2 

 

Estabilitat del foc dels elements constructius portant: 

 

• Forjat: R 120 (EF-120) 

• Pilars: R 120 (EF-120) 

• Murs i envans: R 180 (EF-180) 

• Coberta: R 120 (EF-120) 

 

Tots els sectors són de nivell intrínsec mitjà, per tant compleixen un valor de nivell mitjà per aquest 

casos.  

 

11.6. Evacuació de l’establiment industrial que està ubicat en edificis de tipus A 

 

11.6.1. Càlcul del personal de l’empresa al realitzar una evacuació 

 

Per l’aplicació de les existències relatives a l’evacuació de l’establiment industrial, es determina la seva 

ocupació, P, deduïda de les següents expressions: 

 

P = 1,10·p, quant p < 100 
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Sent p representa el número de persones que ocupa el sector d’incendis, d’acord amb la documentació 

laboral que legalitzi el funcionament de l’activitat. 

Els valors obtinguts per P, segons les anteriors expressions, es redondeix a l’enter immediatament 

superior. 

 

Per tant, en el nostre cas considerem P com el total de la plantilla degut a que, puntualment, podem estar 

en qualsevol sector d’incendi: 

 

P = 18 persones 

 

P = 1,10 x 18 = 19,8 ≈ 20 persones 

 

11.6.2. Avaluació de les consideracions d’evacuació 

 

Com es tracta d’un establiment de tipus A i coexisteixen activitats industrials i no industrials, l’evacuació 

dels espais ocupats per tots els usos que es realitzin a través dels elements comuns ha de satisfer les 

condicions establertes per la norma bàsica de l’edificació. 

 

Elements d’evacuació: 

 

A més, en aquest establiment tindrem en compte els elements d’evacuació on es defineix d’acord amb el 

CTE-DB-SI. 

 

Origen d’evacuació: 

 

Per l’anàlisis d’ evacuació del nostre establiment considerem tot punt ocupat com origen d’evacuació.  

Amb el recinte com oficines, exposició, despatx, sala de reunions, sala de tintes i serveis l’origen 

d’evacuació podrà ser considerat situat en la porta de sortida a espais generals de circulació. 

 

Longitud dels recorreguts d’ evacuació pels passadissos i escales: 

 

Es mesurarà sobre l’eix. Els recorreguts en els que estiguin present maquinària, etc. no els considerem a 

efectes d’evacuació. 

La longitud del recorregut d’evacuació serà de 50 metres ja que hi ha dos sortides alternatives en la nau 

industrial i el nivell és de grau mitjà. 
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Altura d’evacuació: 
 

Altura d’evacuació és la major diferencia de cotes entre qualsevol origen d’evacuació i la sortida de 

l’edifici que li correspongui. 

L’altura d’evacuació del nostre establiment industrial és de quatre metres. 

 

11.6.3. Número i disposicions de sortida 

 

Considerem un tipus de sortida  d’evacuació, ja que compleix amb l’estipulat del CTE-DB-SI. 

La sortida del recinte serà tot espais que els seus elements delimitats, tant horitzontals com verticals, 

impedeixin la propagació del fum cap a altres espais immediats. 

Les sortides seran les portes i passadissos que condueixin cap a la sortida en planta i en últim cas a una 

sortida de la nau industrial. La sortida de planta seran les escales de la planta altell. 

 

11.6.4. Disposició d’escales 

 

Les escales que es prevegin per l’evacuació descendent compliran amb el CTE-DB-SI. 

A més, seran protegides d’acord amb el CTE-DB-SI quant s’utilitzi per l’evacuació d’establiment 

industrial, en funció del seu nivell de risc intrínsec amb una altura d’evacuació de 15 m de risc mitjà. 

 

11.6.5. Dimensionat de sortides, passadissos i escales 

 

Aquest apartat complirà d’acord amb el CTE-DB-SI. 

 

Sector incendi 1 Sala distribució, despatx, oficines, sala d’exposició i sala de reunions (planta primera 

altell) Ai = 297,03 m2. 

 

Ocupació màxim prevista: P = 297,03 ( 1 persona / 4 m2) = 75 persones 

Amplada de càlcul de les portes d’ evacuació: P/200 = 75/200 =0,375 m 

Amplada mínima de les portes d’ evacuació: 0,8 m 

 

Sector incendi 2 recepció / entrada, preimpressió i zona càrrega i descàrrega (planta baixa) Ai = 259 m2. 

 

Ocupació màxim prevista: P = 259 ( 1 persona / 4 m2) = 65 persones 

Amplada de càlcul de les portes d’ evacuació: P/200 = 65/200 = 0,325 m 

Amplada mínima de les portes d’ evacuació: 0,8 m 

 

Sector incendi 3 zona serigrafia (planta baixa) Ai = 328 m2. 
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Ocupació màxim prevista: P = 328 ( 1 persona / 20 m2) = 17 persones 

Amplada de càlcul de les portes d’ evacuació: P/200 = 17/200 = 0,085 m 

Amplada mínima de les portes d’ evacuació: 0,8 m 

 

Sector incendi 4 zona offset, manipulats i acabats i zona tintes (planta baixa) Ai = 328 m2. 

 

Ocupació màxim prevista: P = 328 ( 1 persona / 20 m2) = 17 persones 

Amplada de càlcul de les portes d’ evacuació: P/200 = 17/200 = 0,085 m 

Amplada mínima de les portes d’ evacuació: 0,8 m 

 

A més, les escales d’evacuació descendent compleixen també amb l’ample mínim calculat segons 

l’apartat 7.3.1. 

 

A = P/160 =  75/160 = 0,469 m 

 

11.6.6. Amplada mínima i màxima 

 

L’amplada lliure en portes, passadissos i forats previstos com a sortida d’evacuació serà igual o major que 

0,80 m. L’amplada de la fulla serà igual o menor que 1,20m i en portes de dos fulles igual o major que 0,6 

m. 

L’amplada lliure de les escales i dels passadissos previstos com a recorreguts d’evacuació serà igual o 

major que 1 m. Pot considerar-se que els passamans no redueixen l’amplada lliure dels passadissos o de 

les escales. 

 

11.6.7. Característiques de les portes i passadissos 

 

Les característiques de les portes i passadissos compleix amb el CTE-DB-SI. 

 

Les portes de sortida seran abatibles amb eix giratori vertical i fàcilment operables. Les portes previstes 

per l’evacuació de més de 100 persones obriran en sentit de l’evacuació. 

Tota porta d’un recinte que no sigui d’ocupació nul·la situada en la zona d’escala, es disposarà de manera 

que a l’obrir-se no ocupi la superfície necessària d’aquesta zona per l’evacuació. I quant estigui situada en 

la paret d’un passadís, es disposarà de manera que en la zona del passadís escombrada per la porta, no es 

disminueixi l’amplada d’ell mateix més de 15 cm. 

Els passadissos que siguin de recorregut d’evacuació no hi hauran obstacles, encara que en ells puguin 

existir elements sortints localitzats en les parets, sempre que, excepte extintors, es respecti l’amplada 

lliure mínima establerta en aquesta norma bàsica i que no es redueixi més del 10 cm l’amplada calculada. 
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No obstant, l’excepció de l’articulat, es recomanable disposar els extintors en els angles morts dels 

passadissos. 

 

11.6.8. Característiques de les escales 

 

Aquest apartat complirà d’acord amb el CTE-DB-SI.  

 

En la nostra indústria només disposem d’una escala, i aquesta està construïda en dos trams, cada tram 

salvarà dos metres i consten de set esglaons cada tram i la zona intermitja de les escales és de 2 metres. 

 

La penjada i la contrapenjada de l’escala seguirà la següent expressió: 

 

60<2C + H 

 

Sent: 

 

C = és la dimensió de la contrapenjada, 16 cm. 

H = és la dimensió de la penjada, 30 cm. 

 

60<2c + h = 60<2 · 16 + 30 = 60 < 62 

 

Per tant, la penjada i la contrapenjada compleixen amb l’expressió, d’acord amb el reglament vigent. 

 

11.6.9. Senyalització i il·luminació 

 

Aquest apartat complirà d’acord amb el CTE-DB-SI. 

 

11.6.9.1. Senyalització d’evacuació 

 

Les  sortides del recinte, planta o edifici estarà senyalitzades, excepte en edificis d’ús habitatge i en altre 

cas, quant es tracti de sortides de recintes que no excedeixi de 50 m2, siguin fàcilment visibles des de tot 

punt de dit recinte i els ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici. 

Es aconsellable que el número de senyals sigui imprescindible per satisfer les condicions que 

s’estableixin en l’articulat; un número excessiu de senyals poden confondre els ocupants. 

S’ha de disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts que s’han de seguir des de tot origen 

d’evacuació fins un punt des de que el que sigui directament visible la sortida o la senyal que l’indica. 
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En els punts dels recorreguts d’evacuació que hagin de ser senyalitzats en els que existeixi alternatives 

que puguin provocar error, també és disposarà de senyals anteriorment dites. 

Dits recorreguts, les portes que no siguin de sortida i poden conduir a error en l’evacuació, s’han de 

senyalar amb la senyal corresponent definida en la norma UNE 23 033, en lloc visible i pròxim a la porta. 

No es convenient col·locar la senyal en la fulla de la porta, ja que si està oberta no serà visible. 

Les senyals es disposaran de manera coherent amb l’assignació d’ocupants a cada sortida per indicar les 

sortides, d’ús habitual o d’emergència, s’utilitzaran les senyals definides en la norma UNE 23 034. 

El contingut de l’articulat pretén que les condicions dels medis d’evacuació que s’estableixen en aquesta 

norma bàsica no resulti    

El Reial Decret 1403/1986 del 9 de maig, sobre senyalització de seguretat en centres i locals de treball 

exigeix que les senyals d’ evacuació sigui simbòliques en tot cas, mentre aquesta norma bàsica admet tant 

les senyals simbòliques com les literals definides per la norma UNE 23 034. 

 

11.6.9.2. Senyalització dels medis de protecció 

 

S’ha de senyalitzar-se els medis de protecció contra incendis d’utilització manual, que no siguin fàcilment 

localitzables des d’algun punt de la zona protegida per dit medi, de manera que des de dit punt la senyal 

resulti fàcilment visible. 

Les senyals seran les definides en la norma UNE 23 033 i el seu dimensionat serà l’indicat en la norma 

UNE 81 501. 

La norma UNE 81 501 estableix que la superfície de cada senyal en m², sigui al menys igual al quadrat de 

la distància d’ observació, en m, dividida per 2.000. 

 

11.6.9.3. Il·luminació 

 

En els recorreguts d’ evacuació, en els locals de risc especial que s’ indiquen en l’article 19 i en els que 

alberguen equips generals de protecció contra incendis, la instal·lació normal deu proporcionar, al menys, 

els mateixos nivells d’ il·luminació que s’estableix en l’ article 21 per la instal·lació d’enllumenat 

d’emergència. 

La condició de l’article pretén evitar que en algunes zones de les indicades, l’enllumenat normal pot 

dissenyar-se de manera que, en hores d’escassa utilització de dites zones, el nivell d’il·luminació que 

aporti sigui inferior, inclòs al mínim que s’exigí per l’enllumenat d’emergència, com pugui passar en 

passadissos d’oficines, etc. en horari nocturn o d’ assistència reduïda. 

Les senyals a les que es fa referència  en els apartats 12.1 i 12.2 tenen de ser visibles, inclòs en cas de 

falta en el subministre a enllumenat normal. Disposarà de fonts lluminoses incorporades externa o 

internament a les pròpies senyals, o be seran autollumiscents i les seves característiques d’emissió 

lluminosa han de complir l’establert en la norma UNE 23 035 Part 1. 
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11.6.10. Sistemes emmagatzematge prestatges metàl·liques operades manualment 

 

En cas de disposar de sistemes de ruixant automàtics, respectar els espais pel bon funcionament dels 

sistemes d’extinció. 

Les dimensions de les prestatges no tindrà limitació que la corresponent al sistema d’emmagatzematge 

dissenyat. 

Els passos longitudinals i els recorreguts d’evacuació han de tenir una amplada lliure igual o major d’un 

metre. 

Els passos transversals entre prestatges han d’estar destinats entre sí en longituds màximes de 10 metres 

per l’emmagatzematge manual, i son longituds que podran ser duplicades si l’ocupació en la zona 

d’emmagatzematge es inferior a 25 persones. L’ample de pas serà igual o major que un metre. 

 

 

11.7. Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis dels 

establiments industrials 

 

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 amb l’establert en el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/1993, del 5 de novembre, i en l’Ordre del 16 d’abril de 1998, 

sobre normes de procediment i desenvolupament d’aquest. 

 

Els instal·ladors i els de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis a que es refereix 

l’apartat anterior, complirà els requisits que, per ells, estableix el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/1993, del 5 de novembre, i disposicions que el 

complementen. 

 

11.7.1. Sistemes automàtics de detecció d’incendi 

 

S’instal·laran sistemes automàtics de detecció d’incendi, en els sectors 3 i 4, ja que l’establiment 

industrial es de tipus A i la seva superfície total construïda es de 300 m2 o superior. Per una major 

seguretat s’instal·laran també en els sectors 1 i 2. 
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11.7.2. Sistemes manuals d’alarma d’incendi 

 

La nau industrial disposarà de sistemes manuals d’alarma d’incendi, en els sectors 1 i 2, ja que en aquests 

sectors, el R.S.C.I.E.I. diu que sinó es requereix sistemes automàtics de detecció d’incendi es tenen 

d’instal·lar aquest sistema manual. 

S’ha instal·lat sistemes manuals d’alarma d’incendi que estaran constituïts per un conjunt de polsadors 

que permetran provocar voluntàriament i transmetre una senyal a una central de control i senyalització 

permanent vigilada, de tal manera que sigui fàcil identificable la zona en que s’ha detectat el polsador. 

Els polsadors d’alarma es situaran de manera que la distància màxima a recorre, des de qualsevol punt 

fins arribar a un polsador, no superi els 25 metres. 

 

11.7.3. Sistemes de comunicació d’alarma 

 

No s’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma, ja que la suma de tots els sectors d’incendi construïts 

és inferior a 10.000 m2.  

 

11.7.4. Sistemes abasts d’aigua contra incendis 

 

El sistema d’abast d’aigua pel sistema de protecció contra incendis ha de ser dissenyat tenint en compte el 

tipus de risc, el temps d’autonomia i capacitat, cabal i pressió efectiva que el sistema demani. 

Disposarem d’una xarxa d’aigua pública de contra incendis per les necessitats d’aigua de la nau 

industrial. Donarem dos sistemes de lluita contra incendis, una serà la xarxa de boques d’incendi 

equipades (BIE) i l’altre la xarxa d’hidrants exteriors.  

Com que en el nostre cas consisteixen en dos sistemes de lluita contra incendi, el cabal i la reserva 

d’aigua es calcularan considerant la simultaneïtat d’operació mínima que s’estableix en el Reglament.  

 

11.7.5. Sistemes d’hidrants exteriors 

 

S’instal·laran hidrants exteriors, ja que segons la taula 3.1 apartat 7 de l’ annex 3 del Reial Decret 

2267/2004, en aquest cas l’establiment és de tipus A, superfície del sector d’incendi és superior i el nivell 

intrínsec és mitjà, és d’obligat compliment de la instal·lació d’hidrants exteriors.  

Constarà de dos hidrants exteriors. Situarem un hidrant a l’entrada de la nau industrial i un altre a la part 

esquerra de la nau i tindran una sortida de 100 mm.  

La zona protegida per cada un d’ells és la coberta per un radi de 40 m, mesurats horitzontalment des de 

l’emplaçament de l’hidrant. 

La distància entre emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l’edifici, mesurada 

perpendicularment a la façana, ha de ser almenys de 5 m.  



 

 113

El cabal d’aigua requerit pel sistema d’hidrants és de 1.000 l/min i ha tenir una autonomia de 60 minuts. 

La pressió mínima en les boques de sortida dels hidrants serà de cinc bar quant s’estigui descarregant els 

cabals indicats. 

 

11.7.6. Extintors d’incendi 

 

S’instal·laran extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi dels establiments industrials. 

En el nostre establiment industrial existeix combustibles classe A en la taula 3.1 del R.S.C.I.E.I. podem 

elegir l’eficiència mínima de l’extintor i àrea màxima protegida.   

Per una major seguretat més correcta hem utilitzat un número més elevat d’extintors. 

En les següent taula podem observar el número d’extintors que hi ha en cada zona: 

 

Zona Classe de foc Nº extintors portàtils Agent extintor 

Recepció / entrada A 2 Pols ABC 

Preimpressió A 2 Pols ABC 

Taller A i B 6 Pols ABC 

Tintes B 1 Pols ABC 

Càrrega/descàrrega A 1 Pols ABC 

Distribuïdor A 1 Pols ABC 

Despatx A 1 Pols ABC 

Oficines A 2 Pols ABC 

Sala reunions A 1 Pols ABC 

Exposició A 1 Pols ABC 

 

El tipus d’extintor ha utilitzar en aquesta instal·lació és el PI-6 i els extintors que s’ubicaran el els quadres 

de distribució i subquadres seran del tipus PI-6S. 

Estaran situats en la paret, ben fixats, i sempre amb l’extrem superior a una distància fins el terra menor a 

1,70 m. 

 

11.7.7. Sistemes de boques d’incendi (BIE) 

 

En el nostre establiment és obligatori instal·lar boques d’incendi ja que ens diu que s’instal·laran en 

establiments de tipus A i la seva superfície total és de 300 m2 o superior. 

Al tenir sectors de nivell mitjà s’ha instal·lat BIEs de diàmetre nominal de 40 mm i pel càlcul de 

necessitat d’aigua de les BIEs es prendrà el funcionament simultani de 2 i amb un temps de 60 minuts. La 

pressió que tindrà serà de 3,5 kg/cm2, regulada per reductors de pressió. 

Aquest mitjà és de primera intervenció i està formada per una pressa d’aigua fixada en un punt fix d’una 

xarxa d’incendis que consta dels següents elements: un armari, suport de la manega, vàlvula, manometre, 

manega i llançadora. 
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Les boques d’incendi es tenen que situar a prop de les portes o sortides. Es considera com a zona de 

protecció la de la longitud de la manega de més de 5 metres per tenir en consideració l’aigua projectada. 

Instal·larem en total 5 equips de BIE, repartits 3 en la planta baixa i 2 en la planta primera. Els BIEs que 

s’instal·laran són del model PETTY45. 

 

11.7.8. Sistemes de columna seca 

 

Com l’altura d’evacuació és de 4 m i és menor de 15 m no es necessària la instal·lació de dit sistema 

d’extinció. 

 

11.7.9. Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua 

 

En el nostre cas l’establiment és de tipus A i el seu nivell intrínsec és mitjà però la superfície total 

construïda del sector d’incendi és inferior a 500 m2, no s’instal·laran sistemes de ruixadors automàtics 

d’aigua. 

 

11.7.10. Sistemes d’aigua polvoritzada 

 

No serà necessària sistemes d’aigua polvoritzada, per la configuració, contingut, procés i ubicació dels 

riscos, ja que l’estabilitat de l’estructura no corre perill si basant-se en el nivell intrínsec mig amb el que 

contem, i per tant dita estructura no tindrà la necessitat d’una refrigeració. 

 

11.7.11. Sistemes d’espuma física 

 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema d’extinció per espuma física. 

 

11.7.12. Sistemes d’extinció per pols 

 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema d’extinció per pols. 

 

11.7.13. Sistemes d’extinció per agents exteriors gasosos 

 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema d’extinció per agents exteriors gasosos. 
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11.7.14. Sistemes d’enllumenat d’emergència 

 

En el nostre cas, constarà d’aquest sistema, ja que l’establiment està situat en planta baix rasant i està 

situat en planta sobre rasant i l’ocupació és superior a 10 persones i és de risc intrínsec mitjà. 

Constarà un sistema d’enllumenat d’emergència en zones on estiguin instal·lats quadres, centres de 

control o comandament de les instal·lacions tècniques de serveis o dels processos que es desenvolupin en 

l’establiment. També s’instal·laran on hi hagin equips centrals o els quadres de control dels sistemes de 

protecció contra incendis.   

 

La instal·lació d’emergència complirà amb les següents condicions: 

 

Serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se 

una falta del 70 per cent de la seva tensió nominal de servei. 

Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, de el moment en que es produeixi la 

falta. 

Proporcionarà una il·luminacia d’un lux, com a mínim, en el nivell del terra en els recorreguts 

d’evacuació.  

La il·luminancia serà, com a mínim, de cinc lux en els espais definits en l’apartat 16.2 de l’annex 3 del 

Reial Decret 2267/2004. 

La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona serà tal que el 

coeficient entre la il·luminancia màxima i la mínima sigui menor que 40. 

Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió de parets i 

sostres i contemplant un factor de manteniment que comprengui la reducció del rendiment lluminós degut 

a l’envelliment de les làmpades i la brutícia de les lluminàries.  

 

11.7.15. Senyalització 

 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com la dels medis de 

protecció contra incendis d’utilització manual, quant no sigui fàcilment localitzables des de algun `punt 

de la zona protegida, tenint en compte l’establert en el Reglament de senyalització dels centres de treball, 

aprovat pel Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

 

En el nostre cas, tots els equips de lluita contra incendis estaran senyalitzats per mitja de plaques foto 

luminiscents d’alumini. A més, en els recorreguts d’evacuació s’han col·locat cartells de sortida indicant 

els recorreguts i en les portes de sortida de cada sector d’incendis també s’han col·locat cartells 

indicadors. 
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En aquesta nau industrial disposem de la següent senyalització: 

 

• Polsador manual d’alarma: 5 unitats 

• Boques d’incendis: 5 unitats. 

• Extintors d’incendis: 18 unitats. 

• Cartell de senyalització de recorregut d’evacuació: 22 unitats. 

• Cartell de sortida d’emergència: 2 unitats. 

• Cartell de sortida:15 unitats. 

• Cartell d’hidrant: 2 unitats. 
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12. Pla de seguretat de l’empresa 
 

12.1. Introducció 

 

Les operacions que es porten a terme a la Imprenta Pau S. L., comporten riscos de la més variada 

naturalesa, que han de ser ben coneguts pels operaris. D'aquest coneixement deu derivar-se la prevenció 

de tals riscos, en nom d’evitar els danys a la salut que puguin dimanar de l'exposició a ells. L’utilització 

de productes químics perillosos, la manipulació de màquines i equips de treball diversos, el maneig 

d'eines manuals i màquines portàtils són alguns exemples característics de les operacions i activitats que 

es realitzen en el citat recinte. 

Aquest present manual intenta acostar plantejaments preventius a les operacions més representatives que 

es porten a terme en les àrees del taller, pretenent amb això servir de guia per millorar les condicions de 

treball, sense interferir en l'esperit creatiu que deu sempre inspirar el desenvolupament de les esmentades 

activitats. 

 

12.2. Objectiu 

 

L’objectiu d’aquest pla de seguretat serà el següent: 

 

• Conèixer l’establiment i les instal·lacions, la perillositat dels diferents sectors i els medis de 

protecció disponibles, les carències existents segons la normativa vigent i les necessitats que han 

de ser ateses primer. 

• Garantir la viabilitat de tots els medis de protecció i les instal·lacions generals. 

• Evitar les causes que són origen de les emergències. 

• Disposar de personal organitzada i formada, que garanteixin l’eficàcia i rapidesa en les accions de 

situacions d’emergència. 

• Informa i ensenya al personal de la nau com s’ha d’actuar davant una emergència. 

• Conèixer els productes químics, aparells i maquinària utilitzats en aquesta activitat. 

• Prevenir lesions als operaris davant el perill d’aquestes instal·lacions.  

 

12.3. Responsabilitats 

 

D’acord amb la Llei de riscos laborals article 20, l’empresari tenint en compte el dimensionat i l’activitat 

de l’empresa, així com la possible presència de persones annexes a la mateixa, haurà d’analitzar les 

possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries els camps de primers auxilis, lluita 

contra incendis i evacuació dels operaris de la mateixa empresa, designat per a ell el personal encarregat 

de posar en pràctica mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu bon funcionament. El citat 
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personal tindrà la formació necessària, ser suficient en número i disposar del material adequat, en funció 

de les circumstàncies abans comentades. 

La responsabilitat de l’implantació del pla de seguretat recau sobre el titular de l’empresa. Tot personal de 

l’empresa han de participar en el procés l’implantació. 

Serà responsabilitat d’aquells treballadors seleccionats forma part dels equips d’intervenció en 

emergències, col·laborar amb la resolució de les emergències que es presentin així com en la realització i 

pràctica de simulacions, rebre formació prevista en extinció de focs i primers auxilis i coneixeran el pla 

de seguretat i com hauran d’actuar. També supervisarà la situació i contingut dels equips de primers 

auxilis existents. 

 

12.4. Situació d’emergència 

 

Les situacions d’emergència que es poden produir són l’incendi, terratrèmol, amenaces externes i la 

gravetat d’aquests fenòmens es poden classificar en accident d’emergència, emergència parcial i 

emergència general. 

 

• Incendi: el foc en el cas més freqüent en aquest sector, i existeixen una sèrie de circumstancies i 

llocs on hi ha més possibilitat de que es produeixi. 

• Terratrèmol: donada la baixa activitat sísmica de la zona, la probabilitat que es produeixi sigui 

mínima, però el pla de seguretat d’evacuació és aplicable en aquest cas. 

• Amenaça externa: són riscos imprescindibles i de naturalitza molt variada. 

 

Gravetat de les emergències en funció de la gravetat: 

 

• Accident d’emergència: accident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel 

personal i medis de protecció del local, dependència o sector. Aquest estat ha de ser resolt sense 

majors complicacions per la resta d’usuaris i sense la necessitat d’evacuació. 

• Emergència parcial: accident que per ser dominat requereix l’actuació dels equips especials del 

sector. 

• Emergència general: accident que precisa l’actuació de tots els equips i mitjans de protecció de 

l’establiment i l’ajuda dels mitjans d’emergència exteriors i s’efectuarà l’evacuació del personal 

de la nau. 
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12.5. Parts del pla d’emergència 

 

12.5.1. Organització pel cas d’emergència 

 

Els encarregats d’actuar en cada cas, seran el propi personal de la nau, per això es necessari que hi hagi 

una bona organització per la situació d’emergència i aquesta evolucioni de la forma més favorable. 

Bàsicament aquests equips d’emergència estan formats per un gerent d’emergència, gerent d’intervenció i 

equips de primer i segona intervenció. 

  

El gerent d’emergència  assumeix el màxim comandament d’emergència, declararà si requereix 

l’emergència de planta, coordinarà les accions enviant a la zona afectada, les ajudes internes i externes 

necessàries pel control del succés. En aquesta empresa constarà d’un gerent d’emergència. 

 

El gerent d’intervenció és el gerent dels equips de la primera intervenció. Dins l’empresa la seva és un 

gerent de sectors. En el nostre cas hi haurà un gerent que dirigirà l’equip de primera intervenció. 

 

L’equip de primera intervenció és el conjunt de persones de l’empresa que especialment estan entrenades 

per la prevenció i actuació en situacions en cas d’emergència dins l’àmbit de les instal·lacions de 

l’empresa. Per realitzar aquestes actuacions d’una forma segura, necessitaran comptar amb procediments 

d’actuació en cada situació, una adequada formació, adequats equips d’intervenció i realitzar simulacres 

periòdicament.  

L’equip de segona intervenció els membres d’aquest equip són els encarregats d’intervenir en tots els 

punts de l’establiment i d’utilitzar tot tipus de medis d’auxili de l’empresa que disposa. 

 

En la nostra empresa només hi haurà un equip d’intervenció que els seus integrants constarà d’un 

personal seleccionat, amb una formació més completa i avançada. Es sotmetran a entrenament regular i 

freqüent, i coneixeran tot tipus de medis d’intervenció que l’empresa disposa. 

 

12.5.2. Sistemes d’avis d’emergència  

 

Persona que detecti accident d’emergència, donarà alarma i avisarà al gerent encarregat de la zona en el 

que es localitza el succés. Cas que l’accident no es pugui controlar avisarà el gerent i aquest accionarà el 

sistema d’alarma previst per aquest fi. 

Per això en aquesta nau industrial comptarà amb un sistema acústic per avisar el personal. 
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12.5.3. Pla d’evacuació 

 

Quant el gerent doni ordre d’evacuació, es posarà en funcionament el pla d’evacuació. En el mateix 

s’indicarà les vies d’evacuació i les zones de concentració del personal, tot ell sobre equips d’evacuació. 

L’equip d’evacuació la seva missió es prepara i facilitar l’evacuació del personal cap a les zones de 

concentració definides, les seves funcions són, la conducció de  les persones cap a les vies d’evacuació, 

controlar la velocitat d’evacuació i impedir aglomeracions en les portes, controlar el flux de persones en 

l’accés de les escales, impedir les aglomeracions de subjectes, evacuats a prop de les portes, en les 

sortides a l’exterior i controlar les faltes de concentració en les zones de concentració una vegada que 

s’hagi realitzat l’evacuació. 

Les vies de circulació és essencial un moviment ordenat del personal per les vies previstes amb sortides 

d’emergència, aquestes han d’estar senyalitzades, il·luminades amb llums d’emergència que indiquin la 

sortida i quant soni l’alarma tot personal de l’àrea afectada i no sigui dels equips d’intervenció, sortiran de 

les instal·lacions per aquestes vies d’evacuació i aniran a les zones de concentració. 

Aquestes zones de concentració es comprovarà que estigui tot el personal per intentar detectar per falta de 

personal, l’existència de possibles víctimes o persones atrapades que s’haurien de rescatar. Quant el 

gerent d’emergència doni l’ordre d’evacuació tot el personal inclòs els d’intervenció aniran a la zona de 

concentració per les vies d’evacuació. 

Tota la informació necessària per la correcta actuació en cas d’emergència s’indicarà sobre plànols de les 

instal·lacions, això es durà a terme mitjançant el manual d’autoprotecció, guia pel desenvolupament del 

pla d’emergència contra incendis i evacuació de locals i edificis. 

 

12.5.4. Llistat d’emergència de telèfons 

 

Constarà un llistat de telèfons d’emergència que la seva ubicació serà en els llocs més adequats. Aquests 

telèfons constaran amb un cartell que els distribuiran per tota l’empresa i es situaran en llocs estratègics, 

aquest llistat de telèfons serà revisat periòdicament per la persona que la direcció de l’empresa atorgui, 

per això i en aquestes llistes s’indicaran telèfons interns i externs. 

Aquesta llista de telèfons constarà de telèfons dels bombers, d’emergència, ambulàncies, mossos 

d’esquadra, policia local, mútua d’accidents, etc. 

 
12.6. Actuació en cas d’emergència 

 

En cas de produir-se una emergència durant la jornada laboral, el personal més proper donarà l’alarma i 

avisarà al gerent d’intervenció de l’àrea afectada. Aquest, junt amb els membres de l’equip de primera 

intervenció, actuarà en els primers auxilis. 

En una situació d’emergència, qualsevol personal de l’empresa podrà actuar contra l’incendi mitjançant 

els equips contra incendis que disposa la nau industrial. 
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En una emergència parcial, l’empresa tindrà quatre persones encarregades amb una formació adequada 

per aquestes situacions que seran el gerent i tres encarregat. 

En una emergència general, es precisen de tots els dispositius, medis de protecció i exteriors que seran 

policia, bombers i equips sanitaris. I es realitzarà l’evacuació del personal de la nau mitjançant els 

personal anomenats anteriorment. 

 

12.7. Organització de la nau industrial 

 

Aquest apartat es realitzarà l’evacuació del personal: 

 

Planta baixa: 

 

• En la zona de taller, el personal de zona de serigrafia evacuarà per la zona de càrrega i descàrrega 

i passaran per la sala de recepció i sortiran per la porta principal.  

• En la zona de taller, en la zona d’offset i manipulats, evacuaran per la zona de preimpressió i 

arribaran a la sala de recepció que sortiran per la mateixa porta.  

• La zona de preimpressió realitzarà l’evacuació passant per la recepció i sortint per l’entrada 

principal. 

• La zona de tintes passarà per la zona d’offset, de manipulats, per preimpressió i arribarà a la zona 

de l’entrada per on evacuaran. 

• La zona de càrrega i descàrrega podran evacuar per la sortida dels vehicles. 

 

Aquesta sortida exterior de la nau industrial donarà al carrer Sénia. 

 

Planta altell: 

 

Les sales de reunions, exposició, despatx, oficines, distribuïdor i serveis, el personal evacuarà per les 

escales i arribaran a la planta baixa on hi haurà la recepció i allà directament sortiran per la sortida 

principal que dona al carrer Sénia. 

 

12.8. Comprovació dels equips d’emergència 

 

Anualment es realitzaran proves, per assegurar-se que tots els equips d’emergència estiguin en perfecte 

funcionament per a la seva utilització quant sigui necessari.  

 

Les comprovacions que es realitzaran seran, els nivells de càrrega de tots els extintors d’incendis i l’estat 

de les boques d’incendi i els seus components que els formen, l’estat dels sistemes de detecció automàtica 
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del foc, l’estat de les vies d’evacuació, l’estat de la senyalització i il·luminació i la comprovació dels 

equips d’intervenció i auxili. 

 

12.9. Simulacions 

 

Es realitzaran assaigs i es corregiran els errors d’actuació i d’organització que es puguin detecta. Amb 

això obtindrem una resposta ràpida i efectiva de les emergències redueixin els danys i les pèrdues 

accidentals i la conseqüència motivades per una mala actuació o una actuació a des temps. Això es dura a 

terme tal i com indica el pla d’emergència.   

 

12.10. Primers auxilis 

 

Es formarà en primers auxilis al personal necessari de l’empresa, amb objecte de comptar alb la capacitat 

suficient per atendre ràpidament i adequadament als possibles ferits, en els moments de desprès d’un 

accident, mentre arribi l’ajuda especialitzada.  

 

En aquesta empresa tenim una persona en la planta primera i tres a la planta baixa, totes elles qualificades 

pels primers auxilis. 

 

12.11. Senyalització 

 

En els llocs de treball en general i en els centres destinats a realitzar activitats (zona taller) en particular, 

la senyalització contribueix a indicar aquells riscos que per la seva naturalesa i característiques no han 

pogut ser eliminats. Considerant els riscos més freqüents en aquests locals, els senyals que s'ha de tenir en 

compte són els anomenats a continuació. 

 

12.11.1. Senyals d'advertència d'un perill 

 

Tenen forma triangular i el pictograma negre sobre fons groc. Les que amb major freqüència deuen 

utilitzar-se són:      

 

Materials inflamables: En les àrees de serigrafia, offset i zona tintes s'usen habitualment dissolvents i 

tintes que responen a aquesta mena de risc. 

 

Risc elèctric: Aquest senyal ha de situar-se en tots els armaris i quadres elèctrics del taller i àrees de 

treball on es trobin els esmentats elements.  
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Risc de caigudes a diferent nivell: A emplaçar en llocs on es realitzin treballs en altura. 

Quan en el local existeixin desnivells, obstacles o altres elements que puguin originar riscos de caigudes 

de persones, xocs o cops susceptibles de provocar lesions, o calgui delimitar aquelles zones dels locals de 

treball a les quals hagi d'accedir el treballador i en les que es presentin aquests riscos, es podrà utilitzar 

una senyalització consistent en franges alternes grogues i negres. Les franges hauran de tenir una 

inclinació d'uns 45º. 

 

12.11.2. Senyals de perill 

 

De manera rodona amb pictograma negre sobre fons blanc. Presenten la vora del contorn i una banda 

transversal descendent d'esquerra a dreta de color vermell, formant aquesta amb l'horitzontal un angle de 

45º. 

Sempre que s útilitzin materials inflamables, el senyal triangular d ádvertència d áquest perill ha d ánar 

acompanyat d áquella que indica expressament la prohibició de fumar i d éncendre foc, que es mostra a 

continuació:  

 

12.11.3. Senyals d’obligació 

 

Són també de manera rodona. Presenten el pictograma blanc sobre fons blau. Atenent al tipus de risc que 

intenten protegir, cal assenyalar com més freqüents en aquests establiments, les següents: 

 

Protecció obligatòria de la vista: S útilitzarà sempre que existeixi un risc de projecció de partícules als 

ulls.  

 

Protecció obligatòria per la oïda: Aquest senyal es col·locarà en aquelles àrees de treball on s árribin a 

superar els 85 dB (A) de nivell de soroll o l équivalent a els 137 dB (C) de pic, d ácord amb el que 

disposa a l'article 7 del Reial decret 286/2006, de 10 de març. 

 

Protecció obligatòria dels peus: Obligatori en aquells casos que existeixi un risc de caiguda d óbjectes 

pesats, susceptible de provocar lesions de major o menor consideració en els peus de qualsevol 

treballador. 

 

Protecció obligatòria de les mans: Aquesta senyal es obligatòria en aquells llocs de treball on es realitzin 

operacions que comportin riscos de lesions en les mans i no es requereixi una gran sensibilitat tàctil per al 

seu desenvolupament. 
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12.12. Característiques relatives al desenvolupament del treball 

 

12.12.1. Elevació i maneig de les càrregues 

 

El treball en àrees on es realitzen activitats requereix, en ocasions, maniobrar amb peces més o menys 

pesades que impliquen operacions d'elevació i maneig de càrregues, aquest és el cas del transport de 

primeres matèries i productes acabats. 

El maneig de càrregues pot realitzar-se de manera manual, si les peces no són molt pesades, o mitjançant 

equips mecànics. 

 

12.12.2. Manipulació manual de càrregues 

 

Per manipulació manual de càrrega s'entén, qualsevol operació de transport o subjecció d'una càrrega per 

part d'un o diversos treballadors, com l'aixecament, la col·locació, l'empenta, la tracció o el desplaçament, 

que per les seves característiques o condicions ergonòmiques inadequades comporti riscos, en particular 

dorsolumbars, per als treballadors. 

Es considera que la manipulació manual de tota càrrega que pesi més de 3 kg pot comportar un potencial 

risc dorsolumbar no tolerable, ja que a pesar de ser una càrrega bastant lleugera, si es manipula en unes 

condicions ergonòmiques desfavorables (allunyada del cos, amb postures inadequades, molt freqüentment 

en condicions ambientals desfavorables, amb sòls inestables, etc.,) podria generar un risc. 

La manipulació manual és una de les causes més freqüents d'accidents laborals amb un 20 – 25% del total 

dels produïts. Les lesions més freqüents són entre d'altres: contusions, corts, ferides, fractures, i sobretot 

lesions múscul-esquelètiques. Es poden produir en qualsevol zona del cos, però són més sensibles els 

membres superiors i l'esquena, en especial la zona dorsolumbar. 

Encara que no són mortals, aquestes lesions poden tenir llarga i difícil curació, i en molts casos 

requereixen un prolongat període de rehabilitació, originant grans costos econòmics i humans, ja que el 

treballador queda moltes vegades incapacitat per realitzar el seu treball habitual i la seva qualitat de vida 

pot quedar deteriorada. 

Com norma de caràcter general, sempre que sigui possible, la manipulació de càrregues es portarà a terme 

amb mitjans mecànics adequats. No obstant això, quan per les característiques  pròpies del treball degui 

realitzar-se de manera manual, es tindran en compte les prescripcions establertes en el Reial decret 

487/1997, de 14 d'abril. El citat text legal exigeix avaluar el risc considerant els següents factors: 

 

• Característiques de la càrrega. 

• Esforç físic necessari. 

• Característiques del mitjà de treball. 

• Exigències de l'activitat. 
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• Característiques individuals del treballador. 

 

A més d'avaluar el risc, deuran adoptar-se les mesures apropiades per realitzar el treball de manera segura 

i es garantirà l'adequada vigilància de la salut dels treballadors afectats. 

 

El pes de la càrrega és un dels principals factors a l'hora de avaluar el risc en la manipulació manual. A 

manera d'indicació general, el pes màxim que es recomana no sobrepassar, en condicions ideals de 

manipulació, és de 25 kg.  

No obstant això, si la població exposada són dones, treballadors joves o majors, o si es vol protegir a la 

majoria de la població, no es deurien manejar càrregues superiors a 15 kg. En circumstàncies especials, 

treballadors sans i entrenats físicament podrien manipular càrregues de fins a 40 kg, sempre que la tasca 

es realitzi de manera esporàdica i en condicions segures (taula IV). 

Així mateix, es facilitarà informació i formació als treballadors sobre la forma correcta de manipular les 

càrregues i es fomentarà la seva participació en la proposta de millores orientades al seu maneig de la 

manera més segura possible. 

 

S'utilitzaran tècniques d'aixecament que tinguin com principi bàsic mantenir l'esquena recta i fer l'esforç 

amb les cames, com s’indica seguidament: 

 

• Recolzar els peus fermament. 

• Separar els peus a una distància aproximada de 50 cm un d'un altre. 

• Doblegar els malucs i els genolls per agafar la càrrega ben enganxada al cos. 

• Mantenir l'esquena recta i utilitzar la força de les cames. 

 

Si la càrrega és massa pesada o voluminosa, utilitzar l'ajuda de mitjans mecànics o alçar-la entre diverses 

persones. 

 

12.13. Manipulació de productes químics perillosos 

 

12.13.1. Identificació 

 

A la Impremta Pau S. L. s'utilitzen diverses substàncies i preparats químics com vernissos, àcids, 

fixadors, adhesius, tintes, dissolvents, etc., molts dels quals poden ser perillosos.  

Per minimitzar els riscos  que comporta la seva manipulació i emmagatzematge cal identificar-los 

adequadament, tenint en compte la senyalització que estableix el Reial Decret 363/1995, de 10 de març, 

pel que s'aprova el Reglament sobre declaració de substàncies noves i classificació, envasament i 

etiquetatge de substàncies perilloses, modificat pel Reial decret 99/2003, de 24 de gener. 
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En aquest text legal es distingeixen 15 categories diferents de substàncies perilloses: 

 
Acompanyant els pictogrames, apareixen les indicacions de perill pertinents. 

 

12.13.2. Fitxes de seguretat 

 

Juntament amb l'etiquetatge, les fitxes de dades de seguretat proporcionen una valuosa informació sobre 

les característiques del producte químic. L’obligació legal de lliurar aquestes fitxes a l'usuari, per part del 

fabricant o importador de tals productes, està recollida en el Reial decret 255/2003, de 28 de febrer. 

La fitxa de dades de seguretat deu redactar-se, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat, incloent 

obligatòriament els següents 16 epígrafs: 

 

1. Identificació del preparat i del responsable de la seva comercialització. 

2. Composició/informació sobre els components. 

3. Identificació dels perills. 

4. Primers auxilis. 

5. Mesures de lluita contra incendis. 

6. Mesures que han de prendre's en cas d'abocament accidental. 

7. Manipulació i emmagatzematge. 

8. Controls d'exposició/protecció individual. 

9. Propietats físiques i químiques. 

10. Estabilitat i reactivitat. 

11. Informacions toxicològiques. 

12. Informacions ecològiques. 

13. Consideracions sobre l'eliminació. 

14. Informacions relatives al transport. 

15. Informacions reglamentàries. 

16. Altres informacions. 
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12.13.3. Emmagatzematge 

 

Tenint en compte la informació que proporcionen l'etiquetatge, les fitxes de dades de seguretat, així com 

les incompatibilitats d’emmagatzematge de substàncies i productes perillosos, aquests deuen 

emmagatzemar-se, per classes, separadament, evitant quantitats màximes. 

A manera d'exemple, no deuen emmagatzemar-se junts productes combustibles i oxidants, perquè el seu 

contacte provoca reaccions exotèrmiques molt violentes que poden ocasionar incendis.; tampoc deuen 

emmagatzemar-se productes tòxics amb productes inflamables. 

 

Com a mesures de seguretat addicionals cal tenir en compte aquelles que estan orientades a la prevenció 

d'incendis, com: 

 

• Prohibició de fumar. 

• Prohibició d'utilitzar flames obertes o fonts d'ignició. 

• Utilitzar únicament equips elèctrics autoritzats 

 

12.13.4. Gestió de productes químics 

 

L'eliminació de residus requereix tenir en compte la naturalesa físicoquímica d'aquests i algunes 

recomanacions pràctiques per evitar la generació de nous riscos, entre les quals estan les següents: 

 

Disposar d'informació i instruccions precises per a la classificació i eliminació segura dels residus. 

 

Minimitzar la generació de residus a l'origen i reciclar-los com matèries primeres en els casos que sigui 

possible. 

 

No utilitzar recipients comunament destinats a begudes i aliments com contenidors de residus. 

 

No acumular residus de cap tipus en llocs diferents als destinats a aquest fi. 

 

En cas de vessis o abocaments accidentals, es pot procedir de manera general, de la següent forma: 

 

• Si es tracta d'un sòlid, es recollirà per aspiració, evitant l’escombrat, ja que podria originar la 

dispersió del producte en l’atmosfera de la zona afectada. 

• Si és un líquid, es protegiran els desaigües, es tractarà amb materials absorbents i es 

dipositarà en recipients adequats per eliminar-lo com residu. Quan calgui, abans de tractar-lo amb 
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absorbent, es procedirà al seu inertización, pel qual cosa es consultarà la fitxa de seguretat 

corresponent i en cas de dubte, es tractarà amb el proveïdor. 

 

Els residus perillosos que no puguin inertizarse hauran de ser retirats per un gestor autoritzat. 

 

12.13.5. Consells pràctics generals 

 

A continuació s'ofereix un decàleg de recomanacions per a els usuaris de productes químics: 

 

1. Davant la compra d'un producte químic, cal sol·licitar al proveïdor el seu fitxa de seguretat, qui la 

facilitarà de manera gratuïta. La citada fitxa ha d'estar redactada, almenys, en la llengua 

espanyola oficial de l’Estat i contenir obligatòriament la informació requerida en els 16 epígrafs. 

2. Informar-se, a través de la fitxa de seguretat i de l'etiqueta, dels riscos per a la salut i el medi 

ambient que comporta el producte químic manipulat. 

3. Rebutjar aquells productes químics sense etiqueta normalitzada, conforme a allò establert en la 

reglamentació vigent, així com els que se subministrin en envasos inadequats. L'etiqueta que deu 

figurar en l'envàs del producte conté valuosa informació sobre els riscos derivats del seu maneig i 

de com prevenir-los. 

4. Utilitzar les peces de protecció recomanades en les fitxes de seguretat i en l'etiqueta del producte i 

seguir estrictament les instruccions d'ús, per a la correcta manipulació de la substància o preparat. 

5. No omplir envasos de begudes (aigua mineral, refrescos, etc.) amb substàncies líquides d'ús 

industrial o domèstic (dissolvents, combustibles, detergents, etc.). 

6. No reutilitzar els envasos que hagin contingut productes químics, omplint-los amb begudes o 

qualsevol altra substància o preparat diferent de l'original. 

7. Quan calgui transvasar el producte a un altre contenidor diferent de l'original, utilitzar sempre 

recipients especials per a productes químics. 

8. Etiquetar els recipients que continguin productes transvasats amb la mateixa etiqueta i dades de 

seguretat que l'envàs original. 

9. Evitar menjar, beure i especialment fumar, mentre es manipulin productes químics i no oblidar 

rentar-se les mans a l'acabar el treball. 

10. Si accidentalment s'entra en contacte amb un producte químic, canviar-se d'immediat la roba 

contaminada i rentar-se les parts del cos que s'hagin impregnat. En cas de dubte, acudir al metge. 

 

12.14. Mitjans de protecció individual 

 

Quan els riscos laborals no es poden evitar o no poden limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció 

col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball, es recorre a dotar al 
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treballador d'una sèrie d'elements que es denominen equips de protecció individual (EPI) i finalitat és 

protegir-lo dels diferents riscos laborals. 

 

Els equips de protecció individual de major ús es poden agrupar de la següent forma: 

 

• EPI per a la protecció de les mans. 

• EPI per a la protecció dels ulls. 

• EPI per a la protecció respiratòria. 

 

Per portar a terme la seva funció, és a dir, impedir una lesió o un dany l’usuari, els EPI han de complir els 

següents requisits: 

 

• Ser adequats al risc i per tant eficaços, idonis i innocus. 

• Ser còmodes i estètics. 

• D'ús fàcil, individual, generalitzat i continuat. 

• Conservació adequada. 

• Deu proporcionar-se l'adequada formació i informació al treballador sobre la utilització dels EPI 

que ha de portar durant el seu treball. 

• Estar homologats. 

• Han de ser proporcionats gratuïtament per l'empresari. 

 

12.15. Protecció maquinària 

 

Les màquines d’arts gràfiques han de complir els mateixos requisits legals de disposició del 

mercat CE o, en el seu defecte, posada en conformitat amb l’establert en el Reial Decret 

2177/2004, del 12 de novembre. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels 

treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats al mateix, de 

manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l’utilitzar els esmentats equips de treball. 

Quan no sigui possible garantir d'aquesta manera totalment la seguretat i la salut dels treballadors durant 

l’utilització dels equips de treball, l'empresari prendrà les mesures adequades per reduir tals riscos al 

mínim. 

 

12.15.1. Comprovació dels equips de treball 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè aquells equips de treball que la seva seguretat 

depengui de les seves condicions d'instal·lació se sotmetin a una comprovació inicial, després de la seva 
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instal·lació i abans de la posada en marxa per primera vegada, i a una nova comprovació després de cada 

muntatge en un nou lloc o emplaçament, per tal d'assegurar la correcta instal·lació i el bon funcionament 

dels equips. 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè aquells equips de treball sotmesos a influències 

susceptibles d'ocasionar deterioraments que puguin generar situacions perilloses estiguin subjectes a 

comprovacions i, en el seu cas, proves de caràcter periòdic, per tal d'assegurar el compliment de les 

disposicions de seguretat i de salut i de remeiar a temps els esmentats deterioraments. 

 

Igualment, s'hauran de realitzar comprovacions addicionals de tals equips cada vegada que es produeixin 

esdeveniments excepcionals, com ara transformacions, accidents, fenòmens naturals o falta prolongada 

d'ús, que puguin tenir conseqüències perjudicials per a la seguretat. 

 

Les comprovacions seran efectuades per personal competent. 

 

Els resultats de les comprovacions deuran documentar-se i estar a disposició de l'autoritat laboral. Els 

esmentats resultats deuran conservar-se durant tota la vida útil dels equips 

 

Quan els equips de treball s'utilitzin fora de l'empresa hauran d'anar acompanyats d'una prova material de 

la realització de l’última comprovació. 

 

Els requisits i condicions de les comprovacions dels equips de treball s’ajustaran a allò disposat en la 

normativa específica que els sigui d’aplicació. 

 

12.15.2. Obligacions en matèria de formació i informació 

 

D'acord amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari haurà de garantir 

que els treballadors i els representants dels treballadors rebin una formació i informació adequades sobre 

els riscos derivats de la utilització dels equips de treball, així com sobre les mesures de prevenció i 

protecció que hagin d’adoptar-se en aplicació del present Reial Decret. 

 

La informació, subministrada preferentment per l’escrit, haurà de contenir com a mínim les indicacions 

relatives a: 

 

1. Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les 

instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que 

puguin preveure’s. 
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2. Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització 

dels equips de treball. 

3. Qualsevol altre informació d’utilitat preventiva. 

La informació haurà de ser comprensible per als treballadors als quals va dirigida i incloure o 

presentar-se en forma de fullets informatius quan calgui pel seu volum o complexitat o per la 

utilització poc freqüent de l'equip. La documentació informativa facilitada pel fabricant estarà a 

disposició dels treballadors. 

 

Igualment, s'informarà als treballadors sobre la necessitat de prestar atenció als riscos derivats dels equips 

de treball presents en el seu entorn de treball immediat, o de les modificacions introduïdes en els 

mateixos, encara que no els utilitzin directament. 

 

Els treballadors als quals es refereixen els apartats 4 i 5 de l'article 3 d'aquest Reial Decret hauran de rebre 

una formació específica adequada. 

 

12.15.3. Prudència en el maneig de les màquines 

 

Els treballadors de la nau industrial hauran de seguir els següents punts per tal de prevenir la seva 

seguretat: 

• L'usuari haurà d'utilitzar només aquelles màquines per a les que hagi estat degudament entrenat. 

• Abans d'utilitzar qualsevol màquina, aquesta ha de ser revisada, prestant especial atenció que 

estiguin col·locats tots els dispositius de protecció. 

• Abans de posar en funcionament la màquina, assegurar-se que l’eina, i producte a elaborar estan 

adequadament ven col·locades per procedir a la realització del producte. 

• Mantenir l'entorn de la màquina lliure de qualsevol objecte i evitar la presència d'altres 

treballadors al costat de la màquina, mentre aquesta es troba en funcionament. 

• Quan es realitzin operacions de manteniment (neteja, ajust o modificació de peces) deu parar-se 

la màquina prèviament i desconnectar el comandament principal, assegurant-se durant el 

manteniment contra una possible posada en marxa. 

• En cas d'absència, encara que sigui per un curt període de temps, deu desconnectar-se la màquina 

per evitar possibles accidents a altres persones. 

• En cas d'avaria, cal avisar a l'especialista de manteniment de la màquina i no intentar reparar-la 

amb els mitjans propis. 

• En treballs amb formació pols de fusta, metalls, usar ulleres o pantalla protectora. No retirar 

l'encenall amb la mà. Utilitzar per a això els útils adequats. 

• Utilitzar guants resistents al tall per la manipulació de productes a elaborà que siguin de metall. 

• No portar roba solta o descordada, ni anells, rellotges, cadenes, etc. 
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13. Pressupostos 

 

13.1. Pressupost centre de transformació 

 

13.1.1. Obra civil 

 

Mesura Descripció Preu unitari 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

1 Unitat. Edifici de transformació PUF-3/36 6.000,00 6.000,00 

Total instal·lació Obra civil 6.000,00 

 

13.1.2. Aparamenta alta tensió 

 

Mesura Descripció Preu unitari 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

2 Unitat. Cela CGM – CML – 36 amb embolcall metàl·lic, 

fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de                 

Vn = 36 kV i In = 400 A 

2.500,00 5.000,00 

1 Unitat. Cela CGM – CMIP – 36 amb embolcall metàl·lic, 

fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de                       

Vn = 36 kV, In = 400 A 

2.500,00 2.500,00 

1 Unitat. Cela CGM – CMP – V – 36 amb embolcall metàl·lic, 

fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de                     

Vn = 36 kV, In = 400 A. Incorpora un relé de protecció 

RPGM. 

12.000,00 12.000,00 

1 Unitat. Cela CGM – CMM - 36 amb embolcall metàl·lic, 

fabricada per Ormazabal, formada per un mòdul de                        

Vn = 36 kV, In = 400 A 

5.000,00 5.000,00 

1 Unitat. Pont trifàsic, interconnexió conductors amb les celes 

corresponents, cela de mesura cap al transformador  

750,06 750,06 

Total instal·lació aparamenta alta tensió 25.250,06 

 

13.1.3. Equip de potencia 

 

Mesura Descripció Preu unitari 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

1 Unitat. Transformador trifàsic, amb neutre accessible en el 

secundari, de 630 kVA, refrigeració natural per oli, de tensió 

primària 25 kV i tensió secundaria 420 V, grup de connexió 

Dyn11 

3.000,00 3.000,00 

Total instal·lació equip de potència 3.000,00 
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13.1.4. Equip de baixa tensió 

 

Mesura Descripció Preu unitari 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

1 Unitat. Subministe, col·locació i connexionat interruptor 

automàtic de baixa tensió. 

400,00 400,00 

1 Unitat. Joc de ponts de cables de baixa tensió de 1x240 

alumini 

650,00 650,00 

1 Unitat. Conjunt de mesura d’energia, que inclou tot els 

aparells corresponents d’acord amb la companyia 

subministradora d’energia 

2.000,00 2.000,00 

Total instal·lació equip de baixa tensió 3.050,00 

 

13.1.5. Sistema posada a terra 

 

Mesura Descripció Preu unitari 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

1 Unitat. Instal·lació de posada a terra de protecció, 

degudament muntada i connexionada, empleat conductor de 

coure nu 

600,00 600,00 

1 Unitat. Instal·lació exterior amb coure aïllat 500,00 500,00 

1 Unitat. Instal·lació interior de terra de protecció en l’edifici 

de transformació, amb el conductor de coure nu grapat en la 

paret. Així com una caixa general de terra de protecció 

400,00 400,00 

Total instal·lació posada a terra 1.500,00 

 

13.1.6. Pressupost total del centre de transformació 

 

Pressupost Obra civil...................................................................................................    6.000,00 � 

Pressupost Aparamenta alta tensió .............................................................................  25.250,06 � 

Pressupost Equip de potencia ......................................................................................    3.000,00 � 

Pressupost Equip de baixa tensió ................................................................................    3.050,00 � 

Pressupost Sistema posada a terra................................................................................    1.500,00 � 

Pressupost projecte C. T. .............................................................................................    1.800,00 � 

 

Pressupost total del centre de transformació........................................................... 40.600,06 � 
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13.2. Pressupost instal·lació elèctrica 

 

13.2.1. Pressupost aparamenta de protecció 

 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

7 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

diferencial tetrapolar 25 A i de 30 mA 

210,25 1.471,75 

20 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

diferencial bipolar 40 A i de 30 mA 

115,50 2.310,00 

17 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

diferencial tetrapolar 40 A i de 30 mA 

220,50 3.748,50 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

diferencial tetrapolar 63 A i de 30 mA 

298,41 298,41 

9 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat relé i transf. 

40 A i de 30 mA 

90,22 811,98 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat relé i transf. 

100 A i de 300 mA 

120,00 120,00 

18 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic bipolar 10 A 

35,80 644,40 

50 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic bipolar 16 A 

36,90 1.845,00 

3 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic bipolar 20 A 

37,50 112,50 

2 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic bipolar 25 A 

38,00 76,00 

9 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic bipolar 30 A 

38,50 346,50 

24 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 16 A 

40,00 960,00 

2 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 20 A 

43,20 86,40 

5 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 25 A 

45,85 229,25 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 30 A 

47,80 47,80 

14 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 32 A 

48,90 684,60 

5 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 38 A 

50,44 252,20 

3 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 45 A 

62,70 188,10 

2 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar 63 A 

65,40 130,80 
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3 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

automàtic tetrapolar 100 A 

115,89 347,67 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

automàtic tetrapolar 160 A 

125,46 125,46 

Total aparamenta de protecció 14.837,32 

 

13.2.2. Pressupost subquadres 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat quadre de 

distribució 

295,56 295,56 

9 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat subquadres 235,85 2.122,65 

Total subquadres 2.418,21 

 

13.2.3. Pressupost Enllumenat 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

30 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat làmpades de 

vapor de mercuri de 400W 

280,00 8.400,00 

66 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat pantalla 

fluorescent 4x18W 

48,30 3.187,80 

7 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat pantalla 

fluorescent 2x58W 

51,00 357,00 

49 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat lluminària 

2x26W 

49,50 2.425,50 

33 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat lluminàries de 

22W 

79,00 2.607,00 

Total enllumenat 16.977,30 

 

13.2.4. Pressupost mecanismes 

 
Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

30 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

monobloc IP 55 IK 07, marca Legrand  

11,50 345,00 

12 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat commutador 

monobloc IP 55 IK 07, marca Legrand 

11,50 138,00 

Total interruptors i commutats 483,00 
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13.2.5. Pressupost presses de corrent 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

31 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat presses de 

corrent  

10,50 325,50 

7 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat presses de 

corrent variada 

12,00 84,00 

Total presses de corrent 409,50 

 

13.2.6. Pressupost conductors elèctrics 
 

Mesura Descripció Preu x km 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

435 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable 

ES07Z1-K(AS) de Cu, unipolar de 1,5 mm2 fabricant 

Prysmian 

652,32 283,75 

950 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable 

ES07Z1-K(AS) de Cu, unipolar de 2,5 mm2 fabricant 

Prysmian 

1.047,10 994,75 

120 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable      

RZ1-K(AS) de Cu, unipolar de 95 mm2 fabricant Prysmian 

27.883,50 3.346,02 

80 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable        

RZ1-K(AS) de Cu, unipolar de 150 mm2 fabricant Prysmian 

50.400,10 4.032,00 

265 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable       

H07V-K de Cu, unipolar de 2,5 mm2 fabricant Prysmian 

3.258,66 863,37 

5 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable      

H07V-K de Cu, bipolar de 2,5 mm2 fabricant Prysmian 

3.520,00 17,60 

26 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable          

H07V-K de Cu, tetrapolar de 2,5 mm2 fabricant Prysmian 

4.100,45 106,61 

9 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable         

H07V-K de Cu, unipolar de 6 mm2 fabricant Prysmian 

6.402,90 57,63 

55 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable           

H07V-K de Cu, bipolar de 6 mm2 fabricant Prysmian 

6.507,41 357,91 

60 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable        

H07V-K de Cu, tetrapolar de 6 mm2 fabricant Prysmian 

6.924,14 415,45 

60 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable           

H07V-K de Cu, unipolar de 10 mm2 fabricant Prysmian 

15.185,47 911,13 

277 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable        

H07V-K de Cu, tetrapolar de 10 mm2 fabricant Prysmian 

18.193,70 5.039,65 

5 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable              

H07V-K de Cu, unipolar de 25 mm2 fabricant Prysmian 

25.201,92 126,01 

295 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, unipolar de 1,5 mm2 fabricant Prysmian 

652,32 192,43 
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45 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, bipolar de 1,5 mm2 fabricant Prysmian 

1.047,10 47,12 

210 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, tetrapolar de 2,5 mm2 fabricant Prysmian 

4.258,66 
 

894,32 

97 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, unipolar de 2,5 mm2 fabricant Prysmian 

3.158,66 
 

306,39 

48 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, bipolar de 2,5 mm2 fabricant Prysmian 

3.558,66 170,82 

15 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, bipolar de 4 mm2 fabricant Prysmian 

5.608,45 84,13 

95 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, tetrapolar de 4 mm2 fabricant Prysmian 

5.908,45 570,00 

325 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, unipolar de 6 mm2 fabricant Prysmian 

6.008,45 1.952,6 

158 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, bipolar de 6 mm2 fabricant Prysmian 

6.208,45 980,94 

57 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, tetrapolar de 10 mm2 fabricant Prysmian 

7.110,55 405,27 

16 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, tetrapolar de 16 mm2 fabricant Prysmian 

8.589,65 137,42 

65 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, unipolar de 35 mm2 fabricant Prysmian 

16.374,74 
 

1.064,36 

70 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable VV-K 

de Cu, unipolar de 70 mm2 fabricant Prysmian 

22.202,84 
 

1.554,20 

410 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 1,5 mm2 fabricant Prysmian 

1.769,85 725,64 

912 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 2,5 mm2 fabricant Prysmian 

3.288,66 
 

2.999,26 

108 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 4 mm2 fabricant Prysmian 

5.908,45 638,06 

400 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 6 mm2 fabricant Prysmian 

6.218,45 2.487,20 

350 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 10 mm2 fabricant Prysmian 

7.110,55 2.488,50 

33 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 16 mm2 fabricant Prysmian 

8.589,65 283,44 

17 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 35 mm2 fabricant Prysmian 

15.394,74 
 

261,71 

30 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 50 mm2 fabricant Prysmian 

21.201,84 
 

636,03 

20 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable TT de 

Cu, unipolar de 185 mm2 fabricant Prysmian 

70.774,04 
 

1.415,54 

Total conductors elèctrics 36.802,25 
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13.2.7. Pressupost tubs i canalitzacions 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

201 Metres. Subministre, col·locació i connexionat safata 

perforada 

10,85 2.180,85 

409 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 16 mm 

0,25 102,25 

670 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 20 mm 

0,35 234,50 

400 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 25 mm 

0,45 180,00 

295 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 32 mm 

0,50 147,50 

20 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 50 mm 

0,60 12,00 

20 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 63 mm 

0,63 12,60 

30 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 125 mm 

0,90 27,00 

20 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub de pvc de 

diàmetre 160 mm 

1,00 20,00 

Total tubs i canalitzacions 2.916,70 

 

13.2.8. Pressupost bateria condensadors 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat bateria de 

condensadors de 160 kVAr 

4.250,00 4.250,00 

Total posada a terra 4.250,00 

 

13.2.9. Pressupost posada a terra 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat piques 

verticals de Cu de 2 metres 

22,30 22,30 

30 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable nu de 

Cu de 35 mm2  

8,50 255,00 

1 Unitat. Caixa seccionadora de IDS protecció, totalment 

instal·lada 

54,00 54,00 

Total posada a terra 331,00 
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13.2.10. Pressupost total de la instal·lació elèctrica 

 

Pressupost aparamenta de protecció ........................................................................... 14.837,32 � 

Pressupost subquadres .................................................................................................   2.418,21 � 

Pressupost Enllumenat ................................................................................................ 16.977,30 � 

Pressupost mecanismes ...............................................................................................      483,00 � 

Pressupost presses de corrent ......................................................................................      409,50 � 

Pressupost conductors elèctrics .................................................................................. 36.802,25 � 

Pressupost Tubs i canalitzacions .................................................................................   2.916,70 � 

Pressupost bateria condensadors .................................................................................  4.250,00 � 

Pressupost posada a terra ............................................................................................      331,00 � 

Pressupost projecte instal·lació elèctrica ....................................................................   2.000,00 � 

 

Pressupost total de la instal·lació elèctrica ..............................................................82.425,28 � 
 

13.3. Pressupost Instal·lació solar 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

168 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat mòdul 

fotovoltaics Atersa model A-214P 

750,00 126.000,00 

168 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat estructura 

suports 990x1645x50 (inclòs accessoris) 

98,00 16.464,00 

6 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat inversor 

Powador 5.500xi marca KACO connexió xarxa 

2.800,10 16.800,60 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat transformador 

aïllament per exterior 

1.200,00 1.200,00 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat comptador 

homologat amb normativa vigent companyia 

450,00 450,00 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat caixa general 

de protecció 

158,50 158,50 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat armari de 

connexions protecció IP66 ABB 

100,00 100,00 

6 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat armari 

d’inversors protecció IP66 ABB 

90,00 540,00 

6 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

automàtic de 16 A 

36,90 221,40 

6 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

automàtic de 25A  

38,00 228,00 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 

automàtic de 50A 

70,89 70,89 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat interruptor 298,41 298,41 
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diferencial de 63A sensibilitat 300 mA 

25 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable de 

0,6/1 kV de Cu de PVC 6 mm2 

1,50 37,50 

80 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable de 

0,6/1 kV de Cu de PVC 10 mm2 

3,50 280,00 

30 Metres. Subministre, col·locació i connexionat cable de 35 

mm2 de terra 

8,50 255,00 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat pica de 

posada a terra de 4 metres  

2,50 2,50 

120 Metres. Subministre, col·locació i connexionat tub protector 

cable 

0,70 84,00 

1 Projecte instal·lació i tràmits a realitzar  1.500,00 1.500,00 

Total instal·lació solar 164.690,20 

 

Pressupost total de la instal·lació fotovoltaica ...................................................... 164.690,20 � 

 

 

13.4. Pressupost d’elements de protecció contra incendis 
 

Mesura Descripció Preu unitat 

(euros) 

Preu total 

(euros) 

5 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat Boques 

d’incendis marca PETTY 45 20 m 

394,00 1.970,00 

11 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat Extintors 

d’incendis portàtils ABC PI-6 

38,00 418,00 

7 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat Extintors 

d’incendis portàtils ABC PI-6S 

47,00 329,00 

2 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat Hidrant 1.250,00 2.500,00 

1 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat centraleta 

convencional 

410,48 410,48 

2 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat bateries B12 

2A   

20,25 40,50 

3 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat sistema 

alarma interior 

27,59 82,77 

5 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat sistema 

polsadors sèrie G 

61,80 309,00 

44 Unitat. Subministre, col·locació i connexionat sistema 

automàtic de detecció d’incendis DX90G 

75,89 3.339,16 

22 Unitat. Subministre i col·locació cartell de senyalització de 

recorregut d’evacuació material luminiscent 

6,50 143,00 

2 Unitat. Subministre i col·locació cartell de sortida 

d’emergència material luminiscent 

6,50 13,00 

15 Unitat. Subministre i col·locació cartell de sortida material 

luminiscent 

6,50 97,50 
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5 Unitat. Subministre i col·locació del cartell de senyalització 

per la B.I.E. material luminiscent 

6,50 32,50 

2 Unitat. Subministre i col·locació del cartell de senyalització 

per l’hidrant material luminiscent 

6,50 13,00 

1 Projecte instal·lació contra incendis 1.200,00 1.200,00 

Total d’elements de protecció contra incendis 10.897,91 

 

 

Pressupost total de la instal·lació contra incendis .................................................. 10.897,91 � 

 

13.5. Resum pressupost   
 

Pressupost total del centre de transformació............................................................ 40.600,06 � 

Pressupost total de la instal·lació elèctrica .............................................................. 82.425,28 � 

Pressupost total de la instal·lació fotovoltaica ...................................................... 164.690,20 � 

Pressupost total de la instal·lació contra incendis ..................................................  10.897,91 � 

 

Pressupost total de la instal·lació ......................................................................... 298.613,45 � 
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Conclusions 
 

El disseny de la instal·lació elèctrica projectada en aquest projecte, requereix en primer lloc un 

coneixement del procés productiu concret de l’empresa. Això permet determinar on és necessari ubicar 

els diversos punts de llum, presses de corrent, recorregut del cablejat, nivell d’il·luminació, etc. 

Aquesta instal·lació ha sigut dissenyada de manera que permeti satisfer les necessitats de l’empresa, i en 

determinades ocasions és més el sentit pràctic que els coneixements teòrics els que permeten decantar-se 

per una o altres alternatives. Simultàniament s’ha vigilat que en tot moment la instal·lació compleixi amb 

les especificacions imposades pels reglaments tècnics, normatives i legislacions vigents. 

 

Durant el desenvolupament de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica 

s’han analitzat aspectes normatius, econòmics i medi ambientals. També s’ha pogut constatar que 

l’energia solar fotovoltaica ofereix l’oportunitat, a un cost raonable, d’utilitzar una energia renovable 

generant una energia elèctrica respectuosa amb el medi ambient. 

Les possibilitats d’integració d’aquesta  tecnologia en una nau industrial són molt diverses i avui en dia 

existeixen diferents opcions arquitectòniques, així com una gran varietat d’acabats, pel que el mòdul solar 

deixa de tenir una funció purament energètica per convertir-se en un element constructiu de gran valor 

estètic. En aquest projecte hem optat per integrar un sistema fotovoltaic fix inclinat en la coberta de la nau 

industrial, ja que permet un major aprofitament del camp solar.  

Aquesta instal·lació encara que el seu cost inicial  sigui elevat, cal esmentar que és un bon moment per 

invertir en una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa, ja que amb l’aprovació del Reial Decret 

661/2007, el preu del kWh és de 44,0381 c�/kWh els primers 25 anys i a partir de llavors un preu de 

35,2305 c�/kWh  per instal·lacions fotovoltaiques de categoria b.1.1. potència inferior o igual a  100 kW. 

Això fa que el període d’amortització de la inversió es redueixi considerablement i es pugui arribar ha 

obtenir a mig i llarg plaç beneficis econòmics.   

 

Per altra banda, la nau industrial presenta un nivell de protecció contra incendis adequat i en algun cas 

superior, a l’exigit pel reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials en vigor. 

Mitjançant els diferents sistemes de detecció contra incendis proposats, s’ha aconseguit una millora del 

nivell de seguretat davant un incendi que afecta als ocupants de la nau industrial, la integritat de la pròpia 

nau i de les instal·lacions. 

 

S’ha considerat un pla de prevenció de riscos en el desenvolupament de l’activitat industrial, que permet 

als operaris d’aquesta empresa tenir una seguretat en el treball adequat i correcta segons la normativa 

vigent.   
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Finalment es recomana realitzar un pla de manteniment i supervisió adequat de les instal·lacions 

dissenyades, pel compliment de la normativa vigent. 
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perquè gràcies a ells he pogut realitzar aquest projecte. 
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Els programes de suport utilitzats en aquest projecte són: 

 

• Dm-ELEC: Càlcul de les seccions de la instal·lació elèctrica. 

• Dialux: Càlcul de les lluminàries.  

• PVGIS European Comision: Càlcul de la inclinació òptima dels pannells solars fotovoltaics. 


