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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:

Sí

No

PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)

La idea d’aquest projecte comença amb una experiència pròpia treballant a una editorial
de llibres. El magatzem d’aquesta editorial cada vegada era més petit per ubicar tants
llibres i els propietaris de l’empresa van pensar en la construcció d’una nova nau. S’ha
pensat per les necessitats presents i futures a llarg termini d’aquesta editorial.
El present projecte s’ubicarà al Polígon Salines del Terme Municipal de Sant Boi de
Llobregat.
Abans de començar he realitzat diverses visites a l’arquitecte tècnic de l’ajuntament per
informar-me de les normatives del municipi, a una obra al molt a prop de la ubicació del
meu projecte, on em va facilitar l’arquitecte tècnic un informe geotècnic detallat del
terreny per poder escollir el tipus de fonamentació i apart visites a diverses empreses
dedicades a la fabricació d’estructures de formigó prefabricat.
L’estructura és una nau a dues aigües de 1568 m² i fabricada amb formigó prefabricat. Al
seu interior s’ha fet la distribució de les seves instal·lacions: magatzem, oficines, serveis i
vestuaris.
Per tenir cura del medi ambient s’ha realitzat una instal·lació de plaques fotovoltàiques
per minorar les emissions de CO2 al medi ambient i s’ha realitzat la instal·lació Baixa
Tensió per les necessitats de la futura nau i amb l’ajuda de programes informàtics que
calculen les necessitats lumíniques i de potència.

També conté les instal·lacions de contra incendis, fontaneria i un estudi de seguretat i
salut.
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I. MEMÒRIA
1. Memòria descriptiva i justificativa:
1.1 Agents.
El promotor de la nau i de les instal·lacions és Jordi Sanz Clos amb N.I.F. 37.282.475L amb domicili
fiscal al carrer Josep Argemí, 65 pis 1 esc. B a Esplugues de Llobregat (Barcelona) CP. 08950.
L’enginyer projectista i director de l’obra és Sergio Gamero Pinilla amb domicili fiscal al carrer
Joaquim Prats, 16 Baixos a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) CP. 08980.

1.2 .Objectiu del projecte.
La finalitat d’aquest treball es projectar l’estructura d’una nau industrial de formigó pretensat perquè al
seu interior es puguin emmagatzemar llibres. Es realitzaran les seves instal·lacions d’aigua,
electricitat i d’incendis. Totes les instal·lacions es faran respectant les seves diferents normatives i les
del Municipi. Per tenir cura amb el medi ambient la instal·lació elèctrica serà amb plaques
fotovoltàiques.

1.3 Informació prèvia.
1.3.1. Antecedents.
L’empresa del sector d’arts gràfiques Edicions Tecla S.A., per problemes d’espai als seus magatzems
de lloguer a Palau de Plegamans, ha adquirit un solar al municipi de Sant Boi de Llobregat, on vol
ubicar una nova nau amb estructura de formigó armat.
Al mateix projecte vol que es realitzin les instal·lacions d’electricitat amb energia fotovoltàica, aigua i
d’incendis.
1.3.2. Emplaçament.
La nau industrial de formigó projectada és situarà Carretera del Prat 9-11 al Sector Industrial Salines
que pertany al Terme Municipal de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) CP. 08830.
Les instal·lacions projectades compliran el Pla de Millora Urbana d’aquest municipi.
1.3.3. Característiques del solar.
El solar està situat entre la Carretera del Prat 9-11 i el carrer Osca 11 i té forma perfectament
rectangular a excepció d’ un cantó que te un xamfrà.
La superfície total segons cartografia es de 7154,25 m² sense cap m² ni sobre, ni sota rasant i amb
cap m² edificat.
Referència cadastral de parcel·la: 9355205DF2795C
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Informació censal: districte 6, secció 3, illa 19.
Coordenades UTM d’un punt interior de la parcel·la (m): 420568,57 ; 4576636,9
1.3.4. Climatologia.
El clima al municipi de Sant Boi de Llobregat es de tipus mediterrani marítim. Els estius son càlids (
25-35 ºC)., els hiverns suaus (5-16 ºC) i la tardor normalment plujosa. Hi ha bastant humitat tot l’any.
Segons les indicacions de la CTE DB SE-AE es considera una zona eòlica C (situació topogràfica
normal). El grau sísmic de la zona es molt baix i per això no es té en compte.
1.3.5. Normativa Urbanística.
1.3.5.1. Àmbit Territorial.
L’àmbit d’aquest pla de millora urbana compren que la superfície de la parcel·la delimitada pels
carrers Carretera del Prat i carrer Osca..
1.3.5.2. Disposicions normatives d’aplicació.
A tot allò no específicament regulat per aquest document serà d’aplicació les ordenances del Pla
Especial Polígon Salines, les normes urbanístiques del P.G.M. i les ordenances reguladores del Pla
especial d’ordenació d’usos urbans vigents.
1.3.5.3. Parcel·lació.
La superfície mínima de parcel·la es de 800 m².
Es permet la divisió horitzontal de la edificació fins aconseguir el número màxim d’establiments definit
per la normativa.
1.3.5.4. Tipus d’edificació.
Es determina el tipus d’edificació aïllada, admetent la coexistència de varis establiments industrials
adossats a una edificació construïda sobre parcel·la única, en règim de propietat horitzontal. La
façana conjunta de la construcció no excedeix la longitud total màxima de 100 metres.
1.3.5.5. Ocupació.
La ocupació màxima de la parcel·la serà del 70%.
1.3.5.6. Edificabilitat.
La edificabilitat neta no podrà superar los 2m²t/m²s.
1.3.5.7. Alçada màxima.
Es manté la alçada màxima de la edificació en 15 metres, i es defineix que dins de aquesta alçada es
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podrà desenvolupar planta baixa i 3 plantes de pis (PB + 3P). La alçada màxima es determinarà a
cada punt a partir de la cota de paviment que tingui la consideració de la planta baixa.
Les altures lliures mínimes de planta seran:
-planta baixa:
-General:

3,50 metres

-Oficines:

2,50 metres’

-General:

3,00 metres.

-Oficines:

2,50 metres

-plantes pis:

Podran sobrepassar l’alçada reguladora elements com xemeneies, antenes, elements tècnics de les
instal·lacions, cossos d’accés a la coberta, instal·lacions especials, ròtols i elements decoratius.
Aquests elements estaran integrats al conjunt arquitectònic principal. El projecte de l’edificació
inclourà la definició precisa d’aquests elements, la seva posició i acabats i la seva estètica, que es
posaran d’acord amb els criteris municipals.
Les instal·lacions per infraestructures de telecomunicacions podran superar l’alçada màxima permesa
situades a qualsevol punt de la parcel·la.
1.3.5.8. Longitud de façana i profunditat mínima de solar.
Es determina una amplària mínima de solar de 16 metres i una profunditat mínima de 30 metres.
1.3.5.9. Separacions mínimes de les edificacions als límits.
Es determinen les següents separacions mínimes a l’edificació:
-A la boga amb el vial públic
-A les restants bogues

10 metres
4 metres

Les alineacions de les façanes de les edificacions seran les que es senyalin a la documentació gràfica
del pla.
L’espai lliure de parcel·la produït per la reculada a boga amb la parcel·la veïna podrà ésser ocupat per
les rampes d’accés a planta soterrani, fins un màxim del 20% de la superfície lliure de la parcel·la.
1.3.5.10. Soterranis.
La planta soterrani respectarà la ocupació màxima de parcel·la amb excepció de les rampes que
serveixin per donar accés a l’exterior de la parcel·la. Aquestes rampes tindran una pendent màxima
del 20%, excepte els 4 primers metres que la pendent serà del 4% màxim. L’amplària mínima
d’aquestes rampes es de 3,00 metres.
1.3.5.11. Espais lliures.
Els espais lliures no edificables de cada parcel·la confrontats a via pública només podran destinar a
aparcament, circulació de vehicles i àrees enjardinades. El projecte d’edificació contindrà la definició i
disseny d’aquests espais exteriors.
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Es prohibeix en aquest espai qualsevol ús que produeixi una imatge desordenada o bruta, com per
exemple el emmagatzematge de residus o embalatges.
L’espai destinat a estacionament es podrà cobrir amb elements de protecció que no impliquin una
obra permanent d’edificació.
Els espais lliures de cada parcel·la, encara registrament indivisibles, podran adjudicar-se per parts a
un o varis dels locals per a l’ús i gaudi de la part de pati annexa als mateixos.
Els accessos rodats a cada una de les naus seran a nivell des de la vialitat exterior, compartits entre
locals i amb una amplada mínima de 10 metres.
1.3.5.12. Tancaments de parcel·la.
El tancament de parcel·la a espai públic integrarà la funció de protecció i seguretat amb els següents
elements.
-Accés peatonal i rodat.
-Blocs tècnics per escomeses i centralització de comptadors
-Suport de senyal.
El projecte d’edificació definirà la solució que doti d’unitat estètica a tots aquests elements.
L’alçada màxima de les cerques opaques a les restants bogues serà tal que a cap punt rebassi
l’alçada de 1,50 metres des de la cota natural del terreny, i podrà elevar-se fins un màxim de 2,50
metres total sobre aquest punt, amb reixa, tela metàl·lica o elements vegetals.
1.3.5.13. Llicència I fases d’edificació.
Es presentarà projecte únic d’edificació per tota la parcel·la, que contindrà una definició unitària de les
façanes, tendint a la concentració de buits. El projecte d’edificació definirà el tamany i situació dels
ròtols a les façanes per les diferents activitats a implantar.
La construcció de les edificacions es desenvoluparà a la única fase d’execució. Tots els tancaments
verticals de les edificacions que vagin a quedar vistos tindran tractament de façana.
Es podrà sol·licitar llicència d’edificació per la totalitat de l’edificació a la parcel·la amb independència
de la definició i tramitació de les llicències necessàries per el desenvolupament de les activitats que
puguin implantar-ne a cada una de les naus.
1.3.5.14. Usos.
1.-Industrial.
Segons lo previst a les Ordenances de la segona modificació puntual del Pla Especial d´Ordenació
d´Usos urbans aprovat definitivament el mes d’abril de 2005 i les normes del PGM
s’admeten els segons usos:
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a. D1 (de superfície útil igual o superior a 300 m² (amb matís incorporat a l’article 10.2
del Pla Especial d´Usos)), D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 i D11 (definits al Pla Especial
d´Usos).
b. Les activitats comercials lligades a l’industria pròpia així com d’implantació d’establiments
comercials dedicats especialment a la venda d’automòbils i altres vehicles, de
maquinària, materials de la construcció, articles de sanejament, articles de ferreteria i
jardineria sempre que es compilin a cada cas les determinacions del Decret 211/2001 (…)
del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (…).
c.

Les activitats admeses i complementàries a l’industria principal, com son les
dependències administratives o comercials, les de manteniment de maquinària, les
accessòries o auxiliars de la principal, a pesar de que els seus titulars siguin diferents
persones físiques o jurídiques.

d. La vivenda exclusivament destinada al personal de vigilància.
e. Les agencies de transport que disposin de magatzem.
f.

Per part a les instal·lacions de radiocomunicació no seran d’aplicació les restriccions
establertes al planejament urbanístic respecte a una única activitat per parcel·la, podent
coexistir amb activitats de caràcter típicament industrial. En cas d’implantar-ne més d’una
d’aquestes instal·lacions, només s’admetrà amb un ús compartit.

No s’autoritzarà l’ús de la classe A1 (tanatoris).
1.3.5.15. Previsió d’aparcaments.
Es preveuen places d’aparcament a l’interior de la parcel·la amb un mínim de 1 plaça per cada 100 m²
de superfície útil, distribuïdes als espais lliures de parcel·la i soterrani.
Els espais reservats per aparcament que resultin obligatoris per donar compliment al paràmetre del
número mínim de places d’aparcament no tindran la consideració d’establiment amb activitat
independent de l’ús principal.
1.3.5.16. Numero màxim d’establiments.
El numero màxim d’establiments que es podran implantar en l’àmbit del pla es el que correspon al
numero de parcel·les mínimes en superfície de sòl de la parcel·la.
Per tant i donat que la parcel·la te una superfície de 7.154,25 m², es podran implantar un màxim de 7
establiments independents distribuïts segons documentació gràfica del pla.
La superfície construïda mínima per establiment es de 300 m². Tots els establiments independents
disposaran d’accés des de l’espai lliure comunitari i façana d’amplada major de 12 metres.
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1.3.5.17. Condicions d’ordenació urbanística.

PARÀMETRES URBANÍSTICS
SUPERFÍCIE ÀMBIT PMU

TIPUS D’ORDENACIÓ DE LA EDIFICACIÓ

7.154,25 m²
EDIFICACIÓ AILLADA 22a-1*

PARCELA MÍNIMA

800 m²

Nº. Màx. Parcel·les

7

OCUPACIÓ MÀXIMA

5007,97 m²

EDIFICABILITAT MÀXIMA

10.719,24 m²

ALÇADA MÀXIMA EDIFICACIÓ

15 m.

FAÇANA MÍNIMA SOLAR

16 m.

PROFUNDITAT MÍN. SOLAR

30m.

SEPARACIONS
MÍNIMES
EDIFICACIÓ

AMB EL CARRER

10 m.

RESTANTS LLINDARS

4 m.

SUP. MÍNIMA CONSTRUIDA PER
ESTABLIMENT
Nº MÀXIM D’ESTABLIMENTS
FAÇANA MÍNIMA PER ESTABLIMENT

300 m²
Sup. Parcel·la/ 800:

7

12 m.

SUPERFÍCIE MÍN. SEGREGACIÓ PARCELA

ALÇADA MÍN. P. BAIXA

3,50 m.

ALÇADA MÍN. P .PIS

3,00 m.

Taula 1.1. Detall dels paràmetres urbanístics al “Polígon Salines” de Sant Boi de Llobregat
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1.3.5.18. Deure de cessió d’aprofitament.
La propietat tindrà que cedir el 10% del increment d’aprofitament derivat del increment en el numero
d’activitats per parcel·la , en compliment de l’article 43 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
1.3.5.19. Gestió urbanística.
El desenvolupament d’aquest Pla de millora urbana no suposa la necessitat de cessió o urbanització
del vial públic o altres sistemes. Es tracta d’una actuació directa, subjecta a les llicències municipals o
sectorials d’aplicació.
1.3.5.20. Normativa sectorial de carreteres.
En aplicació de la normativa sectorial vigent de carreteres, el promotor està obligat al compliment de
les següent normes:
-

L’article 32 de la Llei 7/1993 de 30 de setembre de carreteres a totes les restriccions que
estableix respecte a la publicitat

-

No es permetran activitats al sector que generin fums, pols, vapors o qualsevol
altre residu que afecti a la seguretat viaria. Totes les activitats deuran complir amb
tot el que estableix la Llei 7/1998 de 237 de febrer de la intervenció integral de la
Administració Ambiental i el seu reglament, Decret 136/1999 de 18 de maig.

-

Llei 6/2001 de 31 de maig, de Ordenació Ambiental de la Il·luminació per la
Protecció del Medi Nocturn.
El sistema d’il·luminació no afectarà negativament als usuaris de la carretera del Prat. Si
es produeix enlluernament a la via, el promotor haurà
d’executar les mides corresponents per solucionar-lo dins dels costos finals de la
urbanització.

-

Llei 6/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

-

Per motius de seguretat viaria la distancia mínima a que es produiran els accessos a la
parcel·la de l’encreuament entre la carretera del Prat i el carrer Osca es:
a) 50 metres a la carretera del Prat
b) 8 metres al carrer Osca.

1.3.5.21. Xarxa d’aigües pluvials.
La xarxa de recollida d’aigües pluvials de la parcel·la deurà ser totalment independent del sistema de
drenatge existent a la carretera.
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1.4 Descripció del projecte.
1.4.1. Estructura.
L’edifici és una nau industrial de formigó prefabricat pretensat. La seva base té forma rectangular
perfecte amb una façana lateral de 56 m, la façana frontal de 28 m de llum i una alçada útil de 8 m.
Esta alineada amb els llindars nord i oest de la parcel·la a una distància de 15 m.
L’estructura de la nau consta de 18 pilars prefabricats de formigó prefabricat, 8 pilars a cada lateral
separats 8 m un de l’altre i 1 pilar central de subjecció de les bigues hastials frontal i del darrere.
Aquests pilars entre tindran una separació de 14 m amb els laterals. Tots els pilars seran de secció
quadrada de 50 x 50.
La façana esta sustentada per 6 jàsseres peraltades de formigó armat tipus delta de 28 m de llum,
amb 10% de pendent i per 2 jàsseres T-55 al frontal i 2 al darrere suportades per dos pilars laterals
i un central.
El recolzament jàssera amb els pilars es farà amb plaquetes de neoprè.
Sobre els pilars laterals aniran col·locats els canals de coberta tipus H-50 impermeabilitzats.
Els tancaments exteriors son prefabricats de formigó armat, es col·loquen verticalment i el seu
espessor serà de 240 mm.
La coberta estarà formada per 100 panells de.
1.4.2. Necessitats d’us característic de la nau.
La finalitat d`us d’aquesta nau és de magatzem i la mercancia emmagatzemada seran llibres.
També tindrà una part d’oficines, una part de serveis i una altre de vestuaris.
1.4.2.1. Personal.
A la nau hi treballaran un total de 13 persones, 4 al magatzem i 9 a l’oficina.
A l’oficina: un director, un cap d’oficina, un comptable, un responsable de recursos humans,
un comercial, un informàtic, dues secretaries i una recepcionista.
Al magatzem: un cap de planta, un conductor del toro i dos mossos de magatzem.
1.4.2.2. Matèria prima.
Els llibres vindran perfectament encaixats en caixes de cartró, retractilats amb plàstic adhesiu i
paletitzats.
Tota la mercancia del magatzem estarà paletitzada amb palets de fusta tipus europeu de dimensions
80 x 120 cm i col·locada a les diferents estanteries. La capacitat total de palets al magatzem es de mil
palets. Mai hi haurà cap llibre fora de cap caixa per evitar possibles humitats.
1.4.3. Condicionament del terreny.
Abans de començar l’obra es farà un replanteig per després poder realitzar les feines d’excavació
dels fonaments. Es realitzarà l’excavació de terres, per medis mecànics, per realitzar la obertura de
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les sabates i ubicació de les cimentacions, amb les dimensions indicades al plànol corresponent.
El material que es reculli es transportarà fins l’abocador complint les exigències de la normativa
vigent. S’utilitzaran una retroexcavadora, una mini carregadora i un camió porta container per
traslladar les terres i la runa.
1.4.4. Sanejament.
La xarxa de sanejament horitzontal tindrà una pendent superior o igual al 1,5%.
La conducció de les aigües pluvials es realitza des de la coberta als tubs de PVC. rígid de diàmetre
250 mm que es connectarà a la xarxa general.
L’arqueta sifònica serà de tipus enregistrable amb dimensions 60x120x120 cm,.
Al baixant de coberta, es construirà una arqueta de connexió de 60x60x60 cm no enregistrable, de
les igual que les anteriors.
1.4.5. Fonamentació.
La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates aillades rígides, que suportaran el pes dels pilars.
Disposarem de vigues de lligat perquè no es produeixi l’efecte lliscament entre aquestes.
1.4.6. Relació amb l’entorn.
La nau es troba en una zona delimitada com industrial, no produeix cap alteració amb l’entorn natural
i els possibles residus produïts a la obra es portaran a les diferents instal·lacions de gestió de residus.
Com que la funció d’aquesta nau és de magatzem principalment i d’oficines no es produeix cap tipus
de contaminació per fums i la contaminació acústica es mínima.
1.4.7. Ordenances municipals.
1.4.7.1. Ordenança reguladora de la previsió de places d’aparcament d’edificis
BOP. 16 Gener 1997

Article 1r.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Sant Boi de Llobregat.
Article 2n.- Determinacions de l’ordenança.
Aquesta ordenança incrementa les exigències mínimes establertes en matèria de previsió de places
d’aparcaments als edificis en sol urbà per les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
(endavant NUPGM), de conformitat amb el seu article 298.3 i amb l’article 101.4 de les Ordenances
Metropolitanes d’edificació. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial:
Una plaça d’aparcament per cada local de superfície superior a cent metres quadrats (100m²) amb el
mínim d’una plaça per cada cent metres quadrats (100m²) de superfície útil. Totes les places
d’aparcament hauran d’estar en un sol local, llevat que per qüestions de seguretat i protecció
d’incendis es tingui que autoritzar. En aquest cas, no s’admetrà cap sector amb capacitat inferior a 10
vehicles.
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1.4.7.2. Ordenança municipal reguladora de sistemes de captació solar per a usos tèrmics.
L’objecte d’aquesta ordenança és regular, en el marc de la competència municipal de protecció del
medi ambient, l’obligarietat d’incorporar sistemes de captació d’energia solar activa de baixa
temperatura per a la producció d’aigua calenta sanitària a les construccions situades al terme
municipal de Sant Boi de Llobregat. Per al projecte es consideraran consums d’aigua calenta a
temperatura de 45ºC o superior i en el cas d’una nau industrial el consum diari serà de 20 l/pers.
1.4.8. Compliment del CTE i altres normatives específiques.
Per realitzar la part d’obra d’aquest projecte es tindrà en compte el Codi Tècnic d’edificació, text
modificat per RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) i correcció d’errors
(BOE 25/01/2008).
Per realitzar la part elèctrica s’utilitzarà el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió del Reial Decret
842/2002, de 2 d’agost BOE núm. 224 del dimecres 18 de setembre.

1.4 Prestacions de la nau.
Entre el promotor i l’enginyer s’han acordat realitzar les obres de: construcció de la estructura de la
nau, instal·lació de baixa tensió de tota la nau, instal·lació fotovoltàica i la instal·lació de fontaneria.
Tot això anirà acompanyat d’un projecte contra incendis i un estudi de seguretat i salut.
Entre el promotor i l’enginyer s’ha acordat que la nau estarà projectada només per a ús de magatzem
de llibres.

2. Memòria constructiva:
2.1 Característiques geotècniques.
Es tractarà d’un terreny argilós semi dur, segons la NBE AE-88 al seu apartat 8.1, la seva pressió
admisible sera de 2 kg/cm², encara que per raons de seguretat considerarem una pressió de 1,75
kg/cm².

2.2 Sistema estructural.
Pràcticament tota l’estructura de la nau es realitzarà amb l’empresa de prefabricats Trumes que amb
les dimensions de la nau 28x56 m. i una alçada útil de 8 metres ens donen als seus catàlegs les
dimensions de tots els elements de forma tabulada .
El fabricant ha realitzat les taules tenint en compte les següents dades: Parets verticals recolzades
sobre la riostra de cimentació, sobrecàrrega de neu a coberta de 600 N/m² i càrrega de vent de 840
N/m².La part de tancaments de façana es realitzarà amb l’empresa prefabricats Pujol i els panells de
coberta amb l’empresa prefabricat Planas. Totes les dades es troben als catàlegs dels annexes.
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2.2.1. Fonamentació.
2.2.1.1 Càlcul de les sabates dels pilars dels pòrtics.
Calcularem les sabates, considerant les següents accions.
M=196681,2 Nm
N=41444,8 N
T=62540,4 N
Es realitzaran una sèrie de comprovacions que ens indicaran si el dimensionat de la sabata és
correcte:
2.2.1.2. Comprovació a la volcada.
Igualarem els moments estabilitzadors (M1) amb aquells que poden produir volcada de la sabata
(M2), i s’ha de complir:
M1≥M2

( N + P) ⋅

a
≥ ( M + T ⋅ h) ⋅ γ
2

On:
N:esforç axil característic
M:Moment flector característic
T: esforç tallant característic
P:per propi de la sabata ( γ vol)

γ :coeficient de seguretat a la volcada (1,5)
Primer de tot dimensionarem la sabata, agafant les següents dimensions:
a=6m
b=6m
h=5m
Per tant el pes de la sabata, tenint en compte que el pes específic del formigó que estem utilitzant es
de 2500 kg/m³, serà:
P= γ ·vol=2500·6·6·5=450000 kg
Comprovarem si es compleix la condició:
M1≥M2
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M1= (41444,8+450000)·

6
= 1474334,4 kg·m
2

M2=(196681,2+62540,4·0,7)·1,5= 360689,22 kg·m
1474334,4 kg·m≥360689,22 kg·m
COMPLEIX
Comprovarem si amb aquestes dimensions, compleix la condició de sabata rígida, es a dir, que al vol
màxim de la sabata sigui dos vegades el espesor.

V =

250 − 56
= 97cm
2

2 ⋅ h = 2 ⋅ 70 = 140 cm
V<2·h

COMPLEIX

2.2.1.3. Comprovació a l’enfonsament o de la tensió admissible del terreny.
Determinarem l’excentricitat dels valors verticals, classificant així el tipus de distribució de càrregas
que és semblant al nostre cas. Per això, es tindra en compte el pes de la sabata, ja que té unes
dimensions considerables.

e=

e=

M +T ⋅h
N+P

196681,3 + 62540,4 ⋅ 5
= 1,03 m
41444,8 + 450000
a/6=6/6=1

Com que l’excentricitat “e” , és més gran que a/6, la distribució de tensions es triangular i la càrrega
cau a fora del nucli central.
Perquè existeixi equilibri a la sabata, s’ha de complir que:

C=
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2.2.1.3. Càlcul d’armadures.
Segons la EHE al seu apartat 59.4.1. per sabates rígides, el càlcul de l’armadura es porta a terme
aplicant el mètode de biela i tirants.
L’esforç de càlcul serà:

Nd = ( N + P ) ⋅ γ = (41444,8+450000)·1,6 =786311,68 kg
Md = M ⋅ γ = 196681,3·1,6 = 314690,08 kg·m

Esforços de compressió:

Nld = Rld =

Nd Md 786311,68 314690,08
+
=
+
= 498052,53kg
6
2
a1 2
2
2

Una vegada obtingudes les dues magnituds, utilitzarem la fòrmula donada per la EHE en 59.1.1., la
qual s’ajusta al model proposat, per la determinació de la tracció al tirant.

Td =

498052,53
⋅ (78,83 − 0,25 ⋅ 55) = 5777756,45kg
0,85 ⋅ 66

As =

Td 5777756,45
=
= 162,95 cm²
fyd
3545,63

Per tant colocaremun total de 10 barres de 8 mm. de diàmetre.

2.2.2. Pilars.
Hi hauran un total de 18 pilars, 8 a cada lateral, 1 al frontal i 1 al darrere. Tots els pilars tindran una
secció de 50x50 mm amb un pes de 6,25 kN/ml. Els seus materials constructius son formigó HA-35
(Fck=35 N/mm²) i acer armadura passiva B 500 SD. El seu comportament al foc és RF-120.
Els pilars laterals tindran el cap del pilar amb aletes tancades per Delta i Canal - H, la frontal i darrere
en canvi, tindran el cap del pilar amb riostra per façanes.
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2.2.3. Jàsseres.
S’utilitzaran jàsseres amb doble pendent del 10% tipus Delta T-1 per llums de 28 metres. Amb
aquestes característiques tindrem a la taula de dimensions una alçada central de 195 cm., una alçada
al recolzament de 55 cm. i un pes de 137,76 kN. S’utilitzaran sis jàsseres d’aquest tipus i només es
col·locaran a l’interior de la nau. Els seus materials constructius son formigó HA-45 (Fck=45 N/mm²) i
acer armadura passiva B 500 SD i armadura activa Y 1860 S7. El seu comportament al foc és RF-90.
2.2.4. Canal de riostra tipus H.
Es tracta d’una jàssera pretensada porta canaló per la recollida de les aigües pluvials, la seva missió
també és col·laborar amb l’arriostrament de l’estructura i la fixació dels panells de tancament. Els
seus materials constructius son formigó HA-45 (Fck=45 N/mm²) i acer armadura passiva B 500 SD i
armadura activa Y 1860 S7. El seu comportament al foc és RF-60.
S’utilitzarà el tipus H-50/50 amb un pes de 3,21 kN/ml, longitud de 8 m, capacitat de desguàs 825
cm², la superfície de coberta que aboca al tram es de 425 m² i el diàmetre de tub de baixada es de 20
cm.
2.2.5. Jàssera riostra T.
Es una jàssera pretensada de secció constant per solucionar els extrems, serveix per arriostrar
l’estructura i fixa els panells de tancament a la façana.
S’utilitzarà el tipus T-55 amb un pes de 3,20 kN/ml i un moment flector màxim positiu de servei 17500
kN x m. Els seus materials constructius son formigó HA-45 (Fck=45 N/mm²), acer armadura passiva B
500 SD i el seu comportament al foc és RF-90.

2.3 Sistema envolvent.
2.3.1. Corretges de coberta.
Per les necessitats d’aquesta obra s’utilitzaran corretges tipus I-25 que tenen un pes de 0,74 kN/ml i
un moment flector de 30,94 kN x m.
L’ancoratge de les corretges amb les jàsseres de coberta es farà amb platines de fixació. Els seus
materials constructius son formigó HA-45 (Fck=45 N/mm²), acer armadura activa
Y 1860 S7 i el seu comportament al foc és RF-60.
2.3.2. Tancaments de façana.
Els tancaments de la nau es projectaran amb panells de prefabricat de formigó pretensat.
Els panells tindran un espessor de 24 cm. Els panells s’encasten entre si, mitjançant uns sistemes
d’encadellat del que disposen a la seva part superior e inferior. Una vegada ja col·locats es segellen
les unions tant entre panells com entre aquests i els pilars.
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Es disposaran de panells especials a les zones de portes i finestres realitzant-se l’allotjament de les
mateixes. Els seus materials constructius son formigó HA-25 (Fck = 25 N/mm²), acer armadura activa
B 500 SD, la seva estabilitat i aïllament tèrmic al foc és EF-120 IF-120.
2.3.3. Accions.
El fabricant garanteix que els diferents elements de l’estructura (corretges, bigues delta, bigues
frontals, pilars....) sotmesos a les diferents accions compleixen en quant al seu comportament
resistent i estan tabulats a la taula següent:

Taula 2.2. Taula facilitada per l’empresa Trumes per dimensionar la nau.
2.3.3.1. Accions gravitatòries.
PES PROPI
•

Corretja tipus I-25:

0,74 KN/ml

•

Jàssera tipus T-55:

3,20 KN/ml

•

Panell 24 cm.:

3.90 KN/ml

•

Jàssera Delta T -1 28 m:

•

Panell de coberta:

15,80 KN/ml

•

Canal riostra H 50:

3,21 KN/ml

137,76 KN/ml

SOBRECÀRREGA DE NEU
El fabricant de la nau ha realitzat els càlculs de dimensionament de la nau amb una
sobrecàrrega de neu de 600 N/m².
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VENT
El fabricant de la nau ha realitzat els càlculs de dimensionament de la nau amb una càrrega de vent
de 840 N/m².
2.3.3.2. Comportament al sisme.
S’han analitzat les característiques sísmiques de la zona, seguint la “Norma de Construcció
Sismoresistent: Part General i Edificació (NCSE-02), segon lo establert al Reial Decret 997/2002, de
27 de Setembre (B.O.E. nº 244 de 11 d’Octubre de 2002).
La zona estudiada es troba dins de la “Zona Sísmica 1” que implica sismicitat baixa, a la isostata del
grau VI .La nau projectada es classifica amb importància normal.
2.3.4. Evacuació d’aigües.
La evacuació de les aigües pluvials es realitzarà des de la coberta fins als canals riostra tipus H ,
aquests desemboquen als baixants que es troben paral·lelament amb els pilars i aquests al
clavegueram.
2.3.5. Comportament davant d’humitat.
A sobre del cantell de la façana es troba una rematada de coronació prelacada i a sobre dels canals
riostra tipus H hi haurà una rematada bimbell per evitar les possibles humitats de canalització. La
coberta estarà unida hermèticament fent impossible cap filtració.

2.4 Sistema de compartimentació.
Dins de la estructura de la nau es troben els diferents compartiments: magatzem, oficines, serveis i
vestuaris. Per separar el magatzem de la resta de les instal·lacions es col·locaran uns panells de
tancaments de formigó prefabricat, per evitar sorolls, brutícia del magatzem i condicionar la
temperatura d’aquestes instal·lacions interiors.
2.4.1. Panells de tancament interior.
Els panells de tancament interior seran de tipus horitzontal de 12 cm. de grossor i diferenciaran el
magatzem de la resta de les instal·lacions de la nau. Aquestes instal·lacions seran 3 oficines, 1 zona
de secretaria, 1 recepció, 2 serveis i 2 vestuaris.
El tipus de tancament serà P-12, amb un pes de 2,88 kN/m² i sense compressió de calor (Kcal/m²
hC) els seus materials constructius son formigó HA-25
(Fck = 25 N/mm²) i acer armadura activa B 500 SD.
2.4.2. Comportament al foc.
La seva estabilitat i aïllament tèrmic al foc és EF-120 IF-120.
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2.4.3. Aïllament acústic.
Els panells de tancament de prefabricat formigó que separen oficines i magatzem tenen un aïllament
acústic de 49 dBA suficient perquè els sorolls de les tasques del operaris del magatzem no molestin
als treballadors de l’oficina que han de treballar en silenci.
2.4.4. Ventilació.
Es disposarà d’un sistema d’evacuació de fums dissenyat segons la norma UNE 23585/2004. Aquest
sistema de ventilació està detallat a l’apartat 6: “Prevenció contra incendis” d’ aquest projecte.

2.5 Sistema d’acabats.
2.5.1. Pavimentació exterior.
A l’exterior de la nau hi haurà un paviment de formigó amb fibres d’acer, dimensionat per una
intensitat de tràfic pesat màxima de 200 vehicles al dia.
2.5.2. Pavimentació interior.
2.5.2.1. Oficines, serveis i vestuaris.
A les oficines serveis i vestuaris es col·locarà terratzo interior d’us industrial de format 30x30 de gra
petit i d’espessor 29 mm.
2.5.2.2. Magatzem.
Al magatzem de la nau hi haurà un paviment de formigó amb fibres d’acer, tractament superficial i
capa amb agregats minerals de quars. El paviment esta dimensionat per les següents càrregues:
-Càrrega puntual de 6000 daN per emmagatzemar en 4 nivells sobre una platina de
140x140 mm.

-Càrrega uniformement repartida: 5000 daN/m²
.-Càrregues mòbils:
•

Càrrega de roda

2500 daN

•

Pressió de contacte

60 daN/cm²

•

Velocitat

12 km/h

•

Tràfic

200 passos/dia

•
2.5.3. Fusteria.
2.5.3.1. Tanca perimetral.
Hi haurà una tanca de tancament perimetral metàl·lica a tota la parcel·la amb dues portes d’entrada
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per a vehicles i una porta d’entrada de persones.
2.5.3.2. Portes de la nau.
Hi haurà una porta metàl·lica de persiana amb xapa nervada prelacada, amb dimensions
4,3 x 4,3 m. i tres portes metàl·liques de dos fulles basculants de dimensions 1,2 x 3 m.
La resta de les portes seran de fusta amb els seus marcs i amb dimensions de 0,8 x 2,10 m. menys
les de dins dels serveis que tindran unes dimensions de 0,6 x 2,10 m.
2.5.3.3. Finestres de la nau.
Les finestres seran de fusteria d’alumini amb vidre laminat.

2.6 Sistemes de condicionament e instal·lacions.
2.6.1. Protecció contra incendis.
Tots els elements necessaris per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions de la nau
davant el foc estan descrites a l’apartat 6: “Prevenció contra incendis” d’ aquest projecte.
2.6.2. Electricitat: Il·luminació i força.
Il·luminació de les diferents zones:
•

Zones d’aparcament i trànsit exterior:

•

Magatzem:

200 lux

•

Oficines:

500 lux

•

Serveis i vestuaris: amb lluminàries tipus fluorescents

•

Enllumenat d’emergència al magatzem i oficines

20 lux

A l’apartat 4 d’aquest projecte es detallen tots els components de la instal·lació elèctrica: “Instal·lació
de Baixa Tensió”.
2.6.3. Ventilació.
Sistema de ventilació natural a través de finestres.
2.6.4. Telèfon.
Tota la instal·lació complirà correctament les disposicions de la NTE IAT/87 i les Normes Generals de
la CTNE.
2.6.5. Energia solar tèrmica.
Hi haurà una placa d’energia solar tèrmica per garantir el submistrament de 260 l/dia d’aigua calenta
a la instal·lació.
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2.6.6. Energia solar fotovoltàica.
A la part sud de la coberta en direcció al sud es col·locaran plaques d’energia solar fotovoltàica per
produir electricitat a la nau. A l’apartat 3 d’aquest projecte es detallen tots els components de la
instal·lació d’energia solar fotovoltàica: “Instal·lació fotovoltàica”.
2.6.7. Equips d’aire condicionat amb bomba de calor.
Les oficines estaran equipades amb aparells d’aire condicionat amb bomba de calor.

2.7 Equipament.
2.7.1. Serveis.
Hi hauran quatre wàters als serveis de dones, tres al de homes més un urinari. Per cada servei hi
hauran tres rentamans amb peu i tots els elements dels servei seran de color blanc de la marca
“Roca” i de la gama “Victòria”. A sobre de cada rentamans hi haurà un mirall.
2.7.2. Vestuaris.
Als vestuaris hi hauran plats de dutxa de la marca “Roca” de porcellana tipus “Malta” de
1200 x 800 x 65 mm. extraplà. Per cada vestuari hi haurà tres plats tots de color blanc.

3. Instal·lació fotovoltaica.
3.1. Objectiu de la instal·lació.
L’objectiu d’aquesta instal·lació es per una part aportar energia elèctrica mitjançant uns panells
fotovoltàics que es col·locaran a la coberta sud d’una nau a dues aigües i l’altra part es realitzar la
connexió de la instal·lació a la xarxa elèctrica de baixa tensió.
Quan la nau no necessiti aquesta energia, la xarxa elèctrica es beneficiarà de la aportació d’energia
produïda per la nau i la companyia elèctrica subvencionarà econòmicament a l’empresa propietària de
la nau. Això ho regula el Reial Decret 436/2004 que estableix les condicions d'explotació per
productors d' energia en regim especial.
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3.2. Introducció a la energia solar fotovoltàica.
3.2.1. Efecte fotovoltàic.
Aquest efecte es produeix en materials semiconductors com el Silici, que davant de l’electricitat es
comporta d’una manera especial. Les cèl·lules fotovoltàiques es fabriquen amb materials
semiconductors. Quan la llum del Sol incideix sobre una cèl·lula fotovoltàica part d’aquesta energia
solar és transforma en energia elèctrica que circularà per el nostre circuït extern.

3.2.2. La radiació solar.
Abans de realitzar una instal·lació solar fotovoltàica hem pensar si serà o no una instal·lació amb un
rendiment òptim, o si en canvi, realitzarem unes despeses grans i poc amortitzades.
Per això primer de tot, realitzarem un estudi de la temperatura de funcionament i radiació solar de la
zona. Els instituts d’energia cada any realitza un atlas de radiació solar on es pot consultar la radiació
solar de la nostra província.

Figura 3.1. Mapa de les radiacions solars a l’estat espanyol.

H (Radiació Mitja Diària) en kWh/m²
ZONA II
Z0NA III
ZONA IV

ZONA I

3,8 ≤ H < 4,2

H < 3,8

4,2 ≤ H < 4,6

4,6 ≤ H < 5,0

Taula 3.1. Radiació mitja diària (H) segons zona a l’estat espanyol.
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Taula 3.2.Radiació solar global diària sobre superfícies inclinades (MJ/m²/dia). Estació: Barcelona
.

3.2.3. Avantatges e inconvenients de les instal·lacions fotovoltàiques.
3.2.3.1. Avantatges.
•

SOSTENIBILITAT : Contribueix a la reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO2) i
s’utilitza com alternativa a altres generadors d’electricitat més contaminants.

•

LLARGA DURACIÓ: La duració dels mòduls està estimada en mes de 40 anys, les bateries
10-20 anys i la resta de la instal·lació una durada mitja de 30 anys.

•

MANTENIMENT: El manteniment en molt baix, pràcticament mínim. Neteja de les superfícies
per tal de no perdre eficàcia a les plaques.

•

GRAN FIABILITAT: Disponibilitat operativa alta i fiabilitat pràcticament d’un 95%.

•

FUNCIONAMENT SILENCIÓS.

3.2.3.2. Inconvenients.
•

COSTOS: Una instal·lació d’aquestes característiques necessita una gran despesa
econòmica, ja que els equips son molts cars.

•

ESTÈTICA: Aquests tipus d’instal·lacions manquen d’una bona imatge arquitectònica.

Sergio Gamero Pinilla
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3.3. Instal·lació connectada a la xarxa de baixa tensió.
Existeixen dos tipus d’instal·lacions fotovoltàiques: les aïllades (llocs rurals) i les que es connecten a
la xarxa de baixa tensió. Aquesta instal·lació estarà connectada a la xarxa.
3.3.1. Introducció a les instal·lacions connectades a la xarxa.
Ja que disposem de xarxa elèctrica als voltants de la nau, connectarem la nostra instal·lació a la
xarxa elèctrica de B.T. i així contribuirem a la reducció d’emissions de diòxid de carboni (CO2) a
l’atmosfera.
L’energia generada pels panells fotovoltàics es independent del consum de la nau industrial. L’usuari
paga a la companyia l’electricitat que consumeix al preu que ha contractat i apart facturarà els KWh
generats a un preu superior, ja que a Espanya l’energia fotovoltàica esta subvencionada i per això
millora la seva rendibilitat econòmica.

3.4. Entorn de la nau.
3.4.1. Situació i emplaçament de la nau.
La nau industrial de formigó projectada és situarà Carretera del Prat 9-11 al Sector Industrial Salines
que pertany al Terme Municipal de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) CP. 08830.
La instal·lació solar fotovoltàica de la nau, estarà ubicada a una de les dues parts de la coberta que
està perfectament orientada al Sud.
3.4.2. Edificis i naus als voltants.
No hi ha cap edifici ni cap nau als voltants de la nostra nau que pugui provocar ombres i amb
conseqüència pèrdues d'energia per ombres.
3.4.3. Climatologia.
El clima al municipi de Sant Boi de Llobregat es de tipus mediterrani marítim. Els estius son càlids
( 25-35 ºC)., els hiverns suaus (5-16 ºC) i la tardor normalment plujosa. Hi ha bastant humitat tot
l’any.

3.5. Disseny de la coberta solar fotovoltàica.
3.5.1. Components de la instal·lació.
Els elements imprescindibles d’una instal·lació d’aquest tipus son:
•

Generador

•

Inversor

•

Estructura suport
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•

Comptadors

•

Quadre de proteccions
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3.5.1.1. Generador.
S’anomena generador al panell i es aquest el que produeix energia elèctrica de corrent continua. La
seva missió es transformar la energia solar que reben els fotons en energia elèctrica. Segons el
fabricant, cada panell produeix més o menys potencia, amb diferents valors de voltatge e intensitat.
Els panells tindran que complir la norma UNE-EN 61215 que regeix els panells fabricats amb silici
cristal·lí. El marc serà d’acer inoxidable o alumini i la caixa de proteccions serà de tipus
IP-65.Els panells solars de aquesta instal·lació seran de tipus A-120 del fabricant ATERSA amb una
potència de 120 W per panell.

Figura 3.2 Dibuix d’una placa solar fotovoltàica amb cotes.
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Característiques
Nº Cèl·lules

Descripció
36 de 6”

Poténcia

120 W

Intensitat en punt de màx. potència

7,10 A

Tensió en punt de màx. potència

16,9 A

Intensitat de curtcircuit

7,70 A

Tensió de circuit obert

21,0 V

Longitud

1593 mm

Amplada

790 mm

Espessor

50 mm.

Pes

11,9 kg.
Taula 3.3. Característiques d’una placa solar fotovoltàica de 120W de l’empresa Atersa.

3.5.1.2. Inversor
La seva funció es transformar la corrent continua que arriba dels panells en corrent altern. La corrent
alterna ja es pot utilitzar a la xarxa. Estarà instal·lat dintre d’un petit recinte aïllat amb escuma de
poliuretà.

Aquests tipus d’aparells han de complir els requisits següents:
•

Realitzaran el seguiment automàtic de la màxima potència del generador.

•

Disposaran de fàbrica com a mínim:
- Interruptor de marxa i parada de l’inversor.
- Interruptor de ON/OFF de la xarxa de corrent alterna.

•

Seran auto commutats.

•

Incorporaran protecció contra:
- Curtcircuits en corrent alterna.
- Sobretensions.
- Freqüència de la xarxa quan aquesta es troba fora de rang.
- Tensió de la xarxa fora de rang.

•

Han d’injectar a la xarxa quan les potencies superin el 10% de la seva nominal.

•

Si l’inversor esta a l’interior la seva protecció ha de ser IP 30.
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Figura 3.3. Foto inversor SolarMax 6000C

Característiques

Descripció

Tensió màxima d’entrada

600

Rang MPP

90..560V

Màxima potència entrada

6600 Wp

Màxima tensió entrada

22 A

Potència de sortida

4600 W

Factor de potència

>0,98

Màxima eficiència

97%

Eficiència mitja

96,2%

Temperatura de treball

-20ºC...+50ºC

Índex de protecció

IP 54

Dimensions

550 x 250 200 mm

Pes

15 kg.
Taula 3.4.Característiques de l’inversor SolarMax 6000C

3.5.1.3. Estructura suport.
Els panells es col·locaran a sobre de la façana enfocades al sud i en fileres. Entre el panell i la façana
es col·locarà una estructura suport que fixarà cada panell amb la subjecció necessària per suportar
les inclemències del temps i garantir un angle de 35º perquè el rendiment de la instal·lació sigui òptim.
Com que la façana ja té 10º d’inclinació, l’estructura suport tindrà 15º.
S’utilitzaran perfils d’acer galvanitzat per la subjecció i connexió dels mòduls, garantint un correcte
contacte elèctric entre el marc dels mòduls i els perfils de suport, per seguretat davant possibles
pèrdues d’aïllament al generador.
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3.5.1.4. Comptadors.
Es necessitaran dos comptadors per realitzar dos tasques diferents. Un serà el comptador principal
que serà el que comptabilitzi l’energia produïda per d’instal·lació per enviar a la xarxa i l’altre serà un
comptador secundari que amidi els consums dels equips fotovoltàics per descomptar-los del total
d’energia produïda.
3.5.1.5. Quadre de proteccions.
En aquest quadre es troben les alarmes i les proteccions d’un mal funcionament de la instal·lació.
Aquest quadre serveix principalment per garantir sempre la seguretat tant de les persones com de les
instal·lacions.
3.5.2. Dimensionat del camp fotovoltàic.
3.5.2.1. Inclinació i orientació.
La inclinació necessària per als panells solars serà de 35º (com a referència el terra) i han d'estar
perfectament orientats cap al Sud per evitar pèrdues de rendiment. La nau es troba perfectament
orientada al Sud.
3.5.2.2. Nombre de panells.
Els panells es col·locaran al la vessant sud, en 5 fileres horitzontals, en mòduls de 55 en 4 fileres i en
una filera només hi hauran 50 panells. Es deixarà per seguretat com a mínim un metre al voltant dels
límits de la vessant.
En total el nombre de panells serà 270.
3.5.2.3. Distància entre panells.
La separació entre fileres de panells es imprescindible ja que si es produeixen ombres disminueix
considerablement el rendiment i no s’ha de tenir mes del 5% de la superfície útil de captació solar
coberta per ombres. En el cas de tenir 20% de la superfície amb ombres el panell es inoperant.
La distancia necessària s’estableix calculant el migdia solar del dia més desfavorable, que al nostre
cas es el 21 de desembre. Aquest dia l’alçada solar es mínima i el migdia solar es calcula amb la
fórmula:
H = ( 90º - latitud de la nau) – 23,5º

Per cobertes inclinades el càlcul de la distància entre fileres de panells és el següent:


sen(α − β ) 
d min = l ⋅ cos (α − β ) +
tg (H + β ) 
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On:
•

dmin es la distància entre mòduls perquè no es produeixin ombres

•

l es la longitud del mòdul (amb marc i suport)

•

H alçada solar al migdia més desfavorable

•

α és el grau d’inclinació dels mòduls respecte a l’horitzontal

•

β és la inclinació de la coberta

Al nostre cas:
•

Latitud de la nau: 41,20º

•

Alçada solar al migdia del dia més desfavorable (hivern):
H = ( 90º - 41,20º) – 23,5º = 25,3º

•

Longitud de la placa solar: L= 1,593 m

•

Inclinació òptima dels panells: α = 35º

•

Inclinació de la coberta β = 10º

Per això la distància entre fileres serà


sen(35 − 10 ) 
d min = 1,593 ⋅ cos (35 − 10 ) +
= 2,39 m
tg (25,3 + 10 ) 

cat = cos (α- β) x hip = cos (35-10) x 1,593 = 1,44 m
distància entre fileres = dmin – cat = 0,95 m.

Figura 3.4. Dibuix acotat per explicar les distàncies entre plaques.
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3.5.2.4. Dimensionat d’inversors.
S’ha seleccionat per aquesta instal·lació l’inversor SOLARMAX 6000C de la marca SPUTNIK amb
potència nominal de 4600 W i la seva potència al generador fotovoltàic pot arribar fins a 6600 Wp
amb una tensió màxima de 600V.
Com es tracta d’una instal·lació de més de 5000 W es realitzarà una connexió a xarxa trifàsica
connectant els 6 inversors de 4600 W de potència nominal, un per cada fase com estableix el R.D.
1663 de 29 de Setembre de 2000.
Hauran 6 inversors i per cada inversor es connectaran 45 panells, això farà un total de 270 panells
solar fotovoltàics. Per cada inversor hi hauran 3 blocs de 15 panells connectats en sèrie i entre els
blocs es connectaran en paral·lel.
Potència produïda per la instal·lació:
Vinv = Ns x Vp = 15 x 16,9 = 253,5 V
On:
Vinv = Tensió de treball de l’inversor (V)
Ns = nº de mòduls en sèrie
Vp = Tensió màxima que proporciona el panell (V)
Intensitat que generen els mòduls fotovoltàics:
Idc = Pinv / Vinv = 6600 / 253,5 = 26,03 A
On:
Idc = Intensitat d’entrada a l‘inversor (A)
Pinv = Poténcia d’entrada a l‘inversor (W)
Vinv = Tensió d’entrada a l‘inversor (V)
Número de mòduls en paralel:
Np = Idc / Im= 26,03/ 7,1 = 3,66 (3 branques en paral·lel)
On:
Np = nº de moduls en paral·lel
Idc = intensitat d’entrada a l‘inversor (A)
Im = intensitat màxima proporcionada per un mòdul (A)
Al connectar els 3 mòduls en paral·lel trobem la intensitat de cada inversor:
Inst = Np x Im = 3 x 7,1= 21,3 A
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Potencia de la instal·lació per inversor:
Pins = Inst x Vinv =21,3 x 253,5 = 5399,55 Wp
Com que tenim que instal·lar un total de 6 inversors, calculem la potència global produïda per la
instal·lació:
Pp = Ninv x Pinv = 6 x 5399,55 = 32397,3 Wp = 32,40 kWp
3.5.3. Esquema unifilar de la instal·lació.

Figura 3.5. Detall d’esquema unifilar per situar les connexions.
3.5.4. Proteccions de la instal·lació.
Com tota instal·lació elèctrica s’ha de garantir la seguretat a les persones i a les instal·lacions. Perquè
això es compleixi a la instal·lació fotovoltàica es necessitarà un armari general de protecció i una
pressa de terra.
3.5.4.1. Armari general de protecció.
El sistema disposa de diferents element de protecció per garantir la seguretat. L’armari de seguretat
ha de contenir en aquest ordre els següents elements:
•

Un interruptor magnetotèrmic amb una intensitat de curtcircuit superior a la del punt de
connexió indicada per la companyia elèctrica.

•

Un interruptor diferencial per protegir les persones en el cas de possible derivació a
qualsevol element de la instal·lació.
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Un comptador de la energia produïda per la instal·lació solar i un altre que amidarà el
consum del sistema fotovoltàic. Independentment d’aquests comptadors es troba el que
amida en consum elèctric de l’usuari. Tots tres es poden allotjar al mateix armari.

•

Fusible seccionador de control el qual uneix el circuit de consum elèctric convencional, en
paralel amb el circuit de generació, amb la xarxa de distribució de la companyia i a la vegada
tanca tots els elements de amidament i control.

3.5.4.2. Presa de terra de la instal·lació.
La presa de terra es farà sempre sense que s’alteri les condicions de la presa de terra de la xarxa de
la companyia elèctrica, garantint que no es produeixin defectes a la xarxa de distribució.
Les masses de la instal·lació fotovoltàica estaran connectades a una terra independent de la del
neutre de la companyia elèctrica, així com les masses de la resta del subministrament.

3.6. Producció energètica.
Amb l’ajuda del programa de software PVSyst 3.0, donant les dades del nº de panells i tipus,
nº d’inversors i tipus, i emplaçament ens facilita el resultats següents:
GlobHor

T Amb.

GlobInc

GlobEff

EArray

EOutIv

EffArrR

EffSysR

kWh/m²

ºC

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

%

Gener

53,0

9,70

76,9

74,7

2041

1963

9,85

9,47

Febrer

69,0

9,90

91,0

88,4

2393

2305

9,76

9,40

Març

117,0

11,30

139,3

135,3

3649

3519

9,72

9,37

Abril

142,0

12,90

148,9

144,4

3851

3713

9,60

9,25

Maig

168,0

16,20

159,2

154,1

4018

3871

9,39

9,02

Juny

188,0

20,10

170,2

164,7

4186

4035

9,12

9,79

Juliol

200,0

23,70

185,4

179,7

4454

4294

8,91

8,59

Agost

175,0

23,50

176,7

171,5

4293

4139

9,01

8,69

Setembre

133,0

21,30

152,2

147,9

3780

3648

9,21

8,89

Octubre

93,0

17,00

119,5

116,2

3043

2933

9,45

9,10

Novembre

58,0

12,70

82,4

80,1

2158

2077

9,71

9,35

Desembre

48,0

10,80

75,4

73,2

1986

1910

9,77

9,45

1444,0

15,80

1577,1

1530,1

39852

38407

9,46

9,20

Total
anual

Taula 3.5. Resultats del programa de software PVSyst 3.0
GlobHor:

Irradiació Global Horitzontal.

T Amb:
GlobInc:

Temperatura ambient.
Irradiació Global sobre el pla a 35º.

GlobEff:
Earray:

Irradiació Global Corregida (efecte d’ombres)
Energia Efectiva a la sortida dels mòduls.

EoutInv:

Energia disponible a la sortida dels inversors.
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EffArrR:

Eficiència a la sortida dels mòduls.

EffSysR:

Eficiència a la sortida del sistema.
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L’energia elèctrica total produïda durant un any es de 38407 kWh

3.7. Estudi econòmic.
El mecanisme de la venda de l’energia produïda on la compra es vinculant per l’empresa
distribuïdora, queda regulat al Reial Decret 436/2004 on:
•

Durant els primers 25 anys l’energia produïda es vendrà al 575% de la tarifa elèctrica mitja o
de referència, que per l’any 2008 es de 0,0776449 €/kWh
575% x 0,0776449 €/kWh = 0,446 €/kWh

•

A partir de llavors el percentatge es redueix al 460%.

En general la despesa a una connexió a xarxa s’amortitza en un termini de 10 anys aproximadament.
COMPROVACIÓ D’AMORTITZACIÓ:
El pressupost del total de la instal·lació fotovoltàica es de: 186420,5 €
L’ energia elèctrica produïda en un any es de 38407 kWh
El quilovat subvencionat es vendrà a: 0,446 €/kWh
38407kWh/any x 0,446 €/kWh = 17129,52 €/any
186420,5 € / 17129,52 €/any = 10,88 Anys per amortitzar la instal·lació

3.8. Normativa aplicable.
•

Reial Decret 1663/2000 de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltàiques
connectades a la xarxa de Baixa Tensió.

•

Reial Decret 1433/2002 del 27 de desembre, s’estableixen els requisits de Baixa Tensió de
consumidors i centrals de producció en Règim Especial.

•

Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost, s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

•

Reial Decret 841/2002 del 2 d’agost, es regulen les instal·lacions de producció d’energia
elèctrica en Règim Especial per incentivar la seva producció, obligació d’informar les seves
previsions de producció i comercialitzar la energia produïda.
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•

Resolució de 31 de maig de 2001 on s’estableix el model de factura a les instal·lacions solars
fotovoltàiques connectades a la xarxa de Baixa Tensió i s’estableix un model de contracte.

•

Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre, en el qual es regulen les activitats de
comercialització, distribució, transport, subministrament i autorització de les instal·lacions
elèctriques.

•

Reial Decret 436/2004 de 12 de març, on s’estableix els mètodes d’actuació, sistematització
del règim jurídic i econòmic de l’activitat de la producció d’energia elèctrica en règim especial.

•

Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Elèctric.

•

UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltàicos (FV) de silicio cristalino para aplicació terrestre.
Cualificación del diseño y aprobación tipo”.

4. Instal·lació de Baixa Tensió:
4.1. Objectiu de la instal·lació.
El objecte d’aquesta instal·lació es dissenyar les instal.lacions elèctriques necessàries d’un magatzem
de llibres conjuntament amb les seves oficines, serveis i vestidors.
4.1.1. Reglamentació.
•

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost) publicat al
BOE el 18 de setembre de 2002 amb revisió a l’any 2003.

•

Normes UNE.

•

Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials (R.D. 2267/2004 de 3
de desembre)

•

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut als Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 de abril.

4.2. Classificació de la instal·lació.
Als vestuaris s’aplicarà la ITC-BT-27 sobre els locals que contenen dutxa.
4.2.1. Locals humits.
La zona dels vestuaris on hi hi ha dutxes es considera local humit i per això les canalitzacions tindran
una protecció especial contra les possibles caigudes verticals de gotes d’aigua.
Les parts d’accionament dels elements elèctrics en aquest tipus de locals com son els interruptors no
seran metàl.lics.
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4.2.2. Locals mullats.
Les dutxes es consideren local mullat i per això les canalitzacions seran estanques amb un grau de
protecció corresponent a possibles projeccions d’aigua. Mai es col·locaran aparells de comandament i
protecció en aquests locals segons recomana el R.E.B.T. Els fluorescents estaran protegits contra les
possibles projeccions d’aigua. Els tubs per allotjar als conductors seran exteriors, estancs i aïllants.

4.3. Característiques de la instal·lació.
4.3.1. Disseny de la instal·lació.
S’ha optat per un esquema de distribució tipus TT, on el neutre del transformador es connecta a terra
, totes les masses dels equips elèctrics estaran protegides per el mateix element de protecció i unides
per un conductor de protecció connectat a terra. Aquest tipus de connexió no necessita manteniment
de les instal·lacions i permet l’ampliació de les mateixes.
La instal·lació constarà de diverses línies per evitar en cas d’avaria, de la desconnexió de tot el
sistema. Cada traçat d’aquestes línies es realitzarà de la manera més curta possible fins als
subquadres.
4.3.2. Conductors elèctrics.
Tots els conductors que s’utilitzaran a la instal·lació seran de coure aïllats. Totes les fases tindran la
mateixa secció. Els elements situats a l’interior dels falsos sostres tindran que ser de classe B-s3 d0
(M1) o més favorable (Art. 3.3 Annex II R.S.C.I.E.I.). Els cables no seran propagadors d’incendi i
tindran una emissió de fum reduïda.
La identificació dels conductors s’ha de realitzar per mitjà dels colors que presenten al seu exterior als
aïllaments, segons la ITC-BT 19. El colors seran els següents:
•

Neutre de color blau fluix.

•

Fase de color marró i negre.

•

Conductor de protecció de color verd groc.

•

Per diferenciar tres fases diferents la tercera serà de color gris.

4.3.3. Canalitzacions.
4.3.3.1. Línies amb tub rígid.
Les línies generals de distribució de la nau, preses de corrent i caixes de connexió es realitzarà amb
tub rígid de PVC que anirà grapat sobre la paret.
4.3.3.1. Línies amb tub flexible.
Les línies d’alimentació d’endolls i lluminàries a l’interior de la nau es realitzarà amb tub flexible de
PVC classe M1 per evitar propagació en cas d’incendi. La línia d’alimentació anirà grapada sobre
paret o mur a l’interior del fals sostre.
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4.3.4. Llums.
4.3.4.1. Magatzem.
Per disposar d’una perfecta il·luminació al magatzem s’instal·laran llums de vapor de mercuri de
400W a una alçada de 8 metres. Estaran col·locades per sota de les jàsseres delta per garantir una
perfecta il·luminació a tots els passadissos.
Les lluminàries triades son Philips HPK150 1xHPI-P400W-BU SGR/740.
4.3.4.2. Recinte exterior.
Al recinte exterior s’instal·laran llums de vapor de mercuri de 400W per cobrir les necessitats mínimes
d’il·luminació exterior als recintes tancats (20 lux). Aquests llums estaran perfectament protegits
contra els efectes climàtics: pluja, humitat, etc.
Les lluminàries triades son Philips Metronomis II CDS 502 PC 1XHPI-TP400W/643 CON A P6X. La
il·luminació mitja prevista serà de 83,5 lux.
4.3.4.3. Recepció, zona secretaria, direcció, RR.HH. i despatx comptabilitat.
Tota la zona d’oficines disposarà de fluorescents de 58W, segons l’àrea de cada part, es col·locaran
el nombre necessari per cada necessitat.
Les lluminàries triades son:

•

Recepció, Zona secretaria i comptabilitat: Philips Indolight TBS330 2xTL- D58W/840 CON L1.
La il·luminació mitja prevista serà de 350 lux.

•

Direcció i RR.HH: Philips X-tendolight TCS398 WH 2xTL-D58W/840 CON C6. La il·luminació
mitja prevista serà de 350 lux.

4.3.4.4. Serveis i vestuaris.
Als serveis i vestuaris disposaran de fluorescents de 58W amb tapeta de protecció per evitar mullades
i possibles perills de curtcircuit. Les lluminàries triades son:

•

Als serveis: Philips Pacífic TCW216 1xTL-DR58W/840 CON. La il·luminació mitja prevista
serà de 200 lux.

•

Als vestuaris: Philips Pacífic TCW596 2xTL-D58W/840 CON R. La il·luminació mitja prevista
serà de 250 lux.
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4.3.5. Preses de corrent.
4.3.5.1. Magatzem.
Les preses de corrent estaran col·locades a dins de caixes de superfície, de material de doble
aïllament sintètic injectat amb un grau de protecció IP 55. Les preses de corrent aniran muntades a
una alçada mínima de 1,5 metres sobre el nivell del paviment interior. Hi hauran endolls trifàsics
(400V) i monofàsics (230V).
4.3.5.2. Recepció, zona secretaria, direcció, RR.HH. i despatx comptabilitat.
Les preses de corrent a les oficines seran monofàsiques (230V) i es muntaran a una alçada de 30
cm. del terra i estaran protegides contra curtcircuit i contra contactes indirectes.
4.3.5.3. Serveis i vestuaris.
Les preses de corrent tant als serveis com als vestuaris tindran un grau de protecció mínim IP 55.
4.3.6. Interruptors.
4.3.6.1. Magatzem.
Per comandar els llums instal·lades al magatzem hi haurà un interruptor que estarà protegit amb
contactors per evitar el pas de corrents elevades.
4.3.6.1. Recinte exterior.
Per comandar els llums instal·lades a l’exterior hi haurà un interruptor que estarà protegit amb
contactors per evitar el pas de corrents elevades.
4.3.6.3. Recepció, zona secretaria, direcció, RR.HH. i despatx comptabilitat.
Es col·locaran interruptors de muntatge superficial a una alçada de 1,2 m del terra de tipus unipolar
amb intensitat de funcionament màxima de 10 A i amb possibilitats de treballar fins a 250V.
4.3.6.4. Serveis i vestuaris.
Es col·locaran interruptors de muntatge superficial a una alçada de 1,2 m del terra de tipus unipolar
amb intensitat de funcionament màxima de 10 A , amb possibilitats de treballar fins a 250V i amb un
grau de protecció mínim IP 55.
4.3.7. Aparells de maniobra i protecció.
4.3.7.1. Interruptor diferencial.
S’utilitzarà per protegir les persones i les instal·lacions en cas de fuites a terra. Per ell circularà la
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intensitat nominal del circuit. Per protegir a les persones tindran una sensibilitat igual o menor a
30 mA i per protegir les màquines una sensibilitat igual a 300 mA o inferior.
4.3.7.2. Interruptor magnetotèrmic.
Al principi del circuit elèctric es col·locarà un interruptor magnetotèrmic que funcionarà per sota de
límit de la intensitat del corrent admissible del conductor per protegir contra els curtcircuits.
4.3.7.3. Protecció contra contactes directes.
Per evitar contactes directes, a cada armari secundari de distribució, s’utilitzarà un interruptor
diferencial de protecció amb sensibilitat 30 mA per presses de corrent i enllumenat. Per força motriu
300 mA.
Es recobriran les parts actives amb aïllants que limitin el corrent de contacte com a màxim de 1 mA.
Per realitzar la protecció s’ha seguit l’ITC-BT-24.

4.3.7.4. Protecció contra contactes indirectes.
Segons l’ITC-BT-24 s’utilitzarà un tall automàtic d’alimentació. Es connectaran a terra les línies i la
terra tindrà com a màxim una resistència de 15,39 Ohms. S’utilitzarà un interruptor diferencial amb
una sensibilitat de 300mA col·locat al quadre general.
Les masses dels receptors elèctrics estaran connectades a terra per evitar contactes superiors a:
•

24 V. en locals humits.

•

50 V. en locals secs.

En aquesta instal·lació, els interruptors diferencials a les instal·lacions d’enllumenat tindran una
sensibilitat de 30mA , a les instal·lacions de força 30 mA a excepció del carregador del toro que tindrà
300 mA.
S’ha de complir:

Is <

24 V
24
=
= 1,56 A
Rterra 15,39

Is <

50 V
50
=
= 3,25 A
Rterra 15,39

On:

Rterra = Valor resistència al terra (Ω)
Is = Valor mínim sensibilitat interruptor
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Com que s’utilitzaran interruptors diferencials de Is=0,03A i Is=0,3A, es compleix la condició anterior
amb molt marge. Per realitzar la protecció s’ha utilitzat les normes ITC-BT-24 I ITC-BT-18.
4.3.7.5. Protecció contra sobrecàrregues.
Per evitar les sobrecàrregues s’utilitzaran interruptors automàtics per davant de totes les línies de la
instal·lació i s’utilitzaran com element de maniobra per protegir instal·lacions i aparells.
Com a protecció contra les sobrecàrregues s’utilitza el Interruptor General Automàtic (I.G.A.) que
protegeix tota la instal·lació.
Per protegir contra els curtcircuits s’utilitzen els fusibles generals de protecció, que es troben dins de
la Caixa General de Protecció (C.G.P.) amb calibre necessari per protegir tota la instal·lació.

4.4. Necessitats de la instal·lació
4.4.1. Potència elèctrica instal·lada
La potència total instal·lada és de 74,77 kW de la següent manera:
19,48 kW enllumenat
40,50 kW endolls
14,79 kW màquines
4.4.2. Potència màxima de la instal·lació.
La potència màxima admissible d’aquesta instal·lació es de 69,28 kW
4.4.3. Nivell mínim de llum exigit.
Segons el Reial Decret 486/1997 s’ estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de
treball i obliga instal·lar un mínim de lux segons les característiques del lloc de treball:

Zona

Nivell d’il·luminació

Magatzem

200 lux

Oficines

500 lux

Serveis

150 lux

Vestuaris

150 lux

Exterior

20 lux

Taula 4.1. Normativa de il·luminació mínima segons zona.
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4.4.4. Potència elèctrica simultània.
Abans de contractar una potència a la companyia elèctrica subministradora, realitzarem una previsió
de la potència necessària un dia de treball i pensant que no s’utilitzaran tots els receptors a la vegada.
S’ha fet un plantejament teòric per resoldre aquest coeficient de simultaneïtat.
La potència deguda a les màquines que hi ha a tota la nau aplicant un coeficient de simultaneïtat
de 1. La potència serà 14,7kW.
Als endolls apliquem un coeficient de simultaneïtat de 0,5 i a l’enllumenat 1. Per això, la potència als
endolls serà 20,25 kW i a l’enllumenat 19,48 kW.
La potència total consumida serà la suma de la de les màquines, enllumenat i endolls i
és 54,43 kW.
4.4.5. Potència a contractar i característiques equip de mesura.
La potència a contractar a la companyia serà 59,5 KW i ella serà qui digui com seran els comptadors
a instal·lar i estaran aprovats per la Delegació d’Indústria i Energia.

4.5. Descripció de la instal·lació
4.5.1. Línies de força.
4.5.4.1. Línia de força L.F.1.
Aquesta línia alimentarà de manera trifàsica 400V el carregador del toro de 2,2 kW . El cablejat serà
tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi conductor de coure (tres fases, neutre i terra) amb aïllant de baixa
emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 78 metres. El muntatge es farà amb tub rígid
de PVC i es graparà amb la paret. La secció de la línia de força L.F.1. és de 3x1,5mm²+TTx1,5mm²
4.5.4.2. Línia de força L.F.2.
Aquesta línia alimentarà de manera trifàsica 400V quatre endolls del magatzem. El cablejat serà tipus
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi conductor de coure (tres fases, neutre i terra) amb aïllant de baixa emissió
de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 82 metres. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC
i es graparà amb la paret. La secció de la línia de força L.F.2. és de 3x6 mm²+TTx6 mm²
4.5.4.3. Línia de força L.F.3.
Aquesta línia alimentarà de manera monofàsica 230 V quatre endolls del serveis i vestuaris. El
cablejat serà tipus H07ZZ-F 450/750 V multi conductor de coure (fase, neutre i terra) amb aïllant de
baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 18 metres fins al quadre secundari 1
(C.S.1).
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Del quadre hi hauran dos derivacions, la primera L.F.3.1. alimentarà un endoll al servei d’homes, i la
segona L.F.3.2., alimentarà un endoll al vestuari d’homes, un endoll al vestuari de dones i un endoll al
servei de dones. La longitud de la derivació L.F.3.1 és de 10 m. i de la L.F.3.2.és de 18 m.
La secció de la línia de força L.F.3. fins al quadre secundari (C.S.1.) és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.3.1. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.3.2. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
Els conductors es col·locaran dins de tub flexible de PVC de 16 mm², aquest tub complirà amb la
norma ITC-BT-21.
4.5.4.4. Línia de força L.F.4.
Aquesta línia alimentarà de manera monofàsica 230 V sis endolls de recepció, recursos humans i
direcció. El cablejat serà tipus H07ZZ-F 450/750 V multi conductor de coure (fase, neutre i terra) amb
aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 32 metres fins al quadre
secundari 2 (C.S.2.).
Del quadre hi hauran tres derivacions, la primera L.F.4.1. alimentarà dos endolls a recepció , la
segona L.F.4.2. alimentarà dos endolls a l’oficina de recursos humans i la tercera L.F.4.3. alimentarà
dos endolls al despatx de Direcció. La longitud de la derivació L.F.4.1 és de 8 m., L.F.4.2.és de 16 m.
i L.F.4.3. és de 22 m.
La secció de la línia de força L.F.4. fins al quadre secundari (C.S.2.) és de 2x6mm²+TTx6mm²
La secció de la línia de derivació L.F.4.1. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.4.2. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.4.3. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
Els conductors es col·locaran dins de tub flexible de PVC de 16 mm², aquest tub complirà amb la
norma ITC-BT-21.
4.5.4.5. Línia de força L.F.5.
Aquesta línia alimentarà de manera trifàsica 400V els 5 aparells d’aire condicionat. El cablejat serà
tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi conductor de coure (tres fases, neutre i terra) amb aïllant de baixa
emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 26 m. fins al quadre secundari 3 (C.S.3.).
Del quadre hi hauran cinc derivacions, la primera L.F.5.1. alimentarà l’aparell d’aire condicionat amb
bomba de calor de la zona de secretaria, la segona L.F.5.2. alimentarà l’aparell d’aire condicionat
amb bomba de calor de la zona del despatx de comptabilitat, la tercera L.F.5.3. alimentarà l’aparell
d’aire condicionat amb bomba de calor del despatx de direcció, la quarta L.F.5.4 alimentarà l’aparell
d’aire condicionat amb bomba de calor del despatx de recursos humans i la cinquena L.F.4.5.
alimentarà l’aparell d’aire condicionat amb bomba de calor de recepció.
La longitud de la derivació L.F.5.1 és de 17 m., L.F.5.2.és de 18 m., L.F.5.3. és de 17 m.,
L.F.5.4. és de 6 m.i L.F.5.5.és de 6 m.,
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La secció de la línia de força L.F.5. fins al quadre secundari (C.S.3.) és de 3x2,5mm²+TTx2,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.5.1. és de 3x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.5.2. és de 3x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.5.3. és de 3x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.5.4. és de 3x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.5.5. és de 3x1,5mm²+TTx1,5mm²
El muntatge es farà amb tub rígid de PVC i es graparà amb la paret.
4.5.4.6. Línia de força L.F.6.
Aquesta línia alimentarà de manera monofàsica 230 V dos endolls de recepció i dos de la zona de
secretaria. El cablejat serà tipus H07ZZ-F 450/750 V multi conductor de coure (fase, neutre i terra)
amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 21 m. fins al quadre
secundari 4 (C.S.4.). Del quadre hi hauran dos derivacions, la primera L.F.6.1. alimentarà dos endolls
a la zona de secretaria, i la segona L.F.6.2. alimentarà dos endolls a recepció. La longitud de la
derivació L.F.6.1 és de 10 m. i de la L.F.6.2.és de 13 m.
La secció de la línia de força L.F.6. fins al quadre secundari (C.S.1.) és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.6.1. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
La secció de la línia de derivació L.F.6.2. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
Els conductors es col·locaran dins de tub flexible de PVC de 16 mm², aquest tub complirà amb la
norma ITC-BT-21. La secció de la línia de força L.F.6. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
4.5.4.7. Línia de força L.F.7.
Aquesta línia alimentarà de manera monofàsica 230 V cinc endolls de la zona de comptabilitat. El
cablejat serà tipus H07ZZ-F 450/750 V multi conductor de coure (fase, neutre i terra) amb aïllant de
baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 26 m. Els conductors es col·locaran
dins de tub flexible de PVC de 16 mm², aquest tub complirà amb la norma ITC-BT-21. La secció de la
línia de força L.F.7. és de 2x2,5mm²+TTx2,5mm²
4.5.4.8. Línia de força L.F.8.
Aquesta línia alimentarà de manera trifàsica 400V tres endolls del magatzem. El cablejat serà tipus
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi conductor de coure (tres fases, neutre i terra) amb aïllant de baixa emissió
de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 40 m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC i es
graparà amb la paret. La secció de la línia de força L.F.8. és de 3x6mm²+TTx6mm²
4.5.2. Línies d’enllumenat.
4.5.2.1. Línia d’enllumenat L.E.1.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació de la meitat est del magatzem de manera monofàsica 230 V
amb 8 llums de vapor de mercuri de 400W cadascuna. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
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multi conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud
de 95 m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 25 mm² i es graparà amb les jàsseres. Aquest
tub complirà amb la norma ITC-BT-21 La secció de la línia d’enllumenat L.E.1. és de
2x12mm²+TTx30mm²
4.5.2.2. Línia d’enllumenat L.E.2.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació de la meitat oest del magatzem de manera monofàsica 230 V
amb 12 llums de vapor de mercuri de 400W cadascuna. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
multi conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud
de 126 m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 25 mm² i es graparà amb les jàsseres. Aquest
tub complirà amb la norma ITC-BT-21 La secció de la línia d’enllumenat L.E.2. és de
2x12mm²+TTx12mm²

4.5.2.3. Línia d’enllumenat L.E.3.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació dels vestuaris de manera monofàsica 230 V amb 8
fluorescents (4 per cada vestuaris) i de 35 W cadascun. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
multi conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud
de 16 m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 16 mm² i es graparà sobre la paret. Aquest tub
complirà amb la norma ITC-BT-21. La secció de la línia d’enllumenat L.E.3. és de
2x1,5mm²+TTx1,5mm²

4.5.2.4. Línia d’enllumenat L.E.4.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació dels serveis de manera monofàsica 230 V amb 3 fluorescents
i (3 per servei) de 35 W cadascun. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi conductor de
coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 32 m. El
muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 16 mm² i es graparà sobre la paret. Aquest tub complirà
amb la norma ITC-BT-21. La secció de la línia d’enllumenat L.E.4. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
4.5.2.5. Línia d’enllumenat L.E.5.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació del despatxos de recursos humans i direcció de manera
monofàsica 230 V amb 8 fluorescents (4 cadascun) i de 35 W cadascun. El cablejat serà tipus RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV multi conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà
una longitud de 32 m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 16 mm² i es graparà sobre la
paret. Aquest tub complirà amb la norma ITC-BT-21. La secció de la línia d’enllumenat L.E.5. és de
2x1,5mm²+TTx1,5mm²
4.5.2.6. Línia d’enllumenat L.E.6.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació de la recepció de manera monofàsica 230 V amb 18
fluorescents i de 35 W cadascun. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi conductor de coure
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amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 46 m. El muntatge es
farà amb tub rígid de PVC de 16 mm² i es graparà sobre la paret. Aquest tub complirà amb la norma
ITC-BT-21. La secció de la línia d’enllumenat L.E.6. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
4.5.2.7. Línia d’enllumenat L.E.7.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació del exterior del magatzem de manera monofàsica 230 V amb
10 llums de vapor de mercuri de 400W cadascuna. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi
conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de
136 m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 25 mm² i es graparà amb les jàsseres. Aquest
tub complirà amb la norma ITC-BT-21.
La secció de la línia d’enllumenat L.E.7. és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
4.5.2.8. Línia d’enllumenat L.E.8.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació del exterior de la part est del recinte de manera monofàsica
230 V amb 18 llums de vapor de mercuri de 400W cadascuna. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1
kV multi conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una
longitud de 150 m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 25 mm² i es graparà amb les
jàsseres. Aquest tub complirà amb la norma ITC-BT-21.
La secció de la línia d’enllumenat L.E.8. és de 2x12mm²+TTx12mm²
4.5.2.9. Línia d’enllumenat L.E.9.
Aquesta línia alimentarà la il·luminació del exterior del recinte de manera monofàsica 230 V amb 9
llums de vapor de mercuri de 400W cadascuna. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi
conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi i tindrà una longitud de 200
m. El muntatge es farà amb tub rígid de PVC de 25 mm² i es graparà amb les jàsseres. Aquest tub
complirà amb la norma ITC-BT-21.
La secció de la línia d’enllumenat L.E.8. és de 2x16mm²+TTx16mm²
4.5.3. Presa a terra.
Per protegir a les persones contra possibles riscos de contacte amb les masses de les instal·lacions i
seguint la ITC-BT-18 les masses dels receptors estaran unides a una presa de terra. El sistema de
presa de terra es realitzarà amb 2 piques de coure separades 3 m i unides amb un conductor de
coure nu de 35 mm².
4.5.4. Enllumenat d’emergència.
Aquesta il·luminació s’alimentarà amb connexió monofàsica a 230 V i directament des del quadre
general de protecció de la nau. Constarà de tres línies diferenciades d’enllumenat d’emergència
(E.EM).
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4.5.4.1. Línia d’enllumenat d’emergència E.EM.1.
Aquesta línia cobreix la il·luminació en cas d’emergència de tot el magatzem. Consta de 14 llums de
22 W i tindrà una longitud total de 208 m. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi conductor
de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi.
La secció de la línia d’emergència E.EM.1 és de 2x1,5mm²+TTx1,5mm²
Els conductors es col·locaran dins de tub flexible de PVC de 16 mm², aquest tub complirà amb la
norma ITC-BT-21.
4.5.4.2. Línia d’enllumenat d’emergència E.EM.2.
Aquesta línia cobreix la il·luminació en cas d’emergència de tota la zona d’oficines i recepció. Consta
de 13 llums de 22 W i tindrà una longitud total de 72 m. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
multi conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi.
La secció de la línia d’emergència E.EM.2. és de 2x30 mm²+TTx30mm²
Els conductors es col·locaran dins de tub flexible de PVC de 16 mm², aquest tub complirà amb la
norma ITC-BT-21.
4.5.4.3. Línia d’enllumenat d’emergència E.EM.3.
Aquesta línia cobreix la il·luminació en cas d’emergència dels vestuaris i serveis. Consta de 6 llums
de 22 W i tindrà una longitud total de 23,5 m. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV multi
conductor de coure amb aïllant de baixa emissió de fums en cas d’incendi.
La secció de la línia d’emergència E.EM.3. és de 2x30mm²+TTx1,5mm²
Els conductors es col·locaran dins de tub flexible de PVC de 16 mm², aquest tub complirà amb la
norma ITC-BT-21.

4.6. Càlculs de la instal·lació.
4.6.1. Fórmules força.
4.6.1.1. Circuïts monofàsics.

I=

Pc
U ⋅ cos ϕ

e=

2 ⋅ PC ⋅ L
γ ⋅ S ⋅U

On:
I = Intensitat (A)
Pc = Potència de càlcul (W)
U = Tensió (V) 230V
Cos φ = factor de potència
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On:
e = caiguda de tensió (V)
Pc = Potència de càlcul (W)
L = longitud circuit (m)
U = Tensió (V)
S = secció del conductor (mm²)

γ

= conductivitat del conductor (m/Ω mm²) Cu (20ºC) = 56

4.6.1.2. Circuïts trifàsics.

I=

PC
3 ⋅ U ⋅ cos ϕ

On:
I = Intensitat (A)
Pc = Potència de càlcul (W)
U = Tensió (V) 400 V
Cos φ = factor de potència

e=

PC ⋅ L
γ ⋅ S ⋅U

On:
e = caiguda de tensió (V)
Pc = Potència de càlcul (W)
L = longitud circuit (m)
U = Tensió (V) 400 V
S = secció del conductor (mm²)

γ

= conductivitat del conductor (m/Ω mm²) Cu (20ºC) = 56

4.6.1.3. Curtcircuit.

I CCI =

Ct ⋅ U
Zt ⋅ 3

On:
IccI = Intensitat de curtcircuit a l’inici de la línia (kA)
Ct = coeficient de tensió
Zt = Impedància total del punt de c.c. (mΩ)
U = Tensió (V) 400 V

I CCF =
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On:
IccF = Intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA)
Ct = coeficient de tensió
Zt = Impedància total del punt de c.c. (mΩ)
U = Tensió (V) 400 V

Z t = Rt2 + X t2

On:
Rt = ΣR (suma resistències de les línees en mΩ)
Xt = ΣX (suma reactàncies de les línees mΩ)

R=

L ⋅ 1000 ⋅ C R
γ ⋅S ⋅n

On:
R = Resistència de línia (mΩ)
L = longitud circuit (m)

γ

= conductivitat del conductor (m/Ω mm²) Cu (20ºC)

Cr = Coeficient de resistivitat
S = secció del conductor (mm²)
n = nombre de conductors per metre

X =

On:
X = Reactàncies de la línia (mΩ)
XU = Reactància de la lineal (mΩm)
L = longitud circuit (m)
n = nombre de conductors per metre
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4.6.2. Ecodial.

Circuito eléctrico :

QUADRE GENERAL– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro4
400 V

Fuente :

T1

Red primaria.
Potencia de corto-circuito primario :
Impedancia del circuito primario :

500 MVA
Resistencia Rt :
Inductancia Xt :

0.0351 mOhm
0.3510 mOhm

Número de transformadores :
Potencia global :
Grupo de conexión :
Impedancia de la red :

1
2000 kVA
Triángulo-Estrella
Reactancia Rt :
Inductancia Xt :

Régimen de neutro :
Potencia unitaria :
Tensión de corto-circuito :
1.6405 mOhm
5.0274 mOhm

Cable :

C1

Transformador :
TT
2000 kVA
6.00 %

Longitud :
5.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :

Sección (mm²)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Téorica
7 x 239.8
7 x 239.8
1 x 240.0

Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.00

13
1
0
3768.2 A

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.73 x 1.00 / 1.00 = 0.73
Elegida
Denominación
Metal
7 x 240.0
Cobre
7 x 240.0
Cobre
1 x 240.0
Cobre
Circuito
0.11

Abajo
0.11

Resultados del cálculo :
Icc arriba
(kA)
R (mW)
X (mW)

Ik3max
44.6337
1.7307
5.4356

Ik2max
38.6540
3.4614
10.8712

Ik1max
44.0830
1.7858
5.4927

Ik2min
34.9438
3.4923
10.8712

Ik1min
39.8183
1.8167
5.4927

I defecto
0.0242
2.2397
5.8356

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Interruptor automático :

Q1

Modelo :
NW32H1-65.0 kA
Calibre de la protección :
3200.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Protección diferencial :
Si
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

3200 A
Micrologic 7.0 A

micrologic 7.0
5000.00 mA
140 ms

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :
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Circuito eléctrico :

Pag. 47

L.F.1. CARREGADOR DEL TORO– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro6

Interruptor automático :

Q5

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
4.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

C5

Longitud :
Tipo de cable :
Aislamiento :
Disposición de los conductores:

78.0 m
Multipolar
PVC
Trébol

Ir = 4.0 A
Im(Isd)= -

Tipo de instalación :
Número de capas:
Número conexiones agrupadas supl.:
Iz :

13
1
0
18.4 A

Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.0 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00

Sección (mm²)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Téorica
1 x 0.1
1 x 0.1
1 x 1.2

Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.13

Elegida
1 x 1.5
1 x 1.5
1 x 2.5

Circuito
1.59

Denominación

Metal
Cobre
Cobre
Cobre

Abajo
1.72

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
16.8470
14.0707
5.5156

Ik3max
0.2607
976.5907
11.7556

Ik2max
0.2258
1953.1814
23.5112

Ik1max
0.1305
1951.5058
18.1327

Ik2min
0.1701
2345.1307
23.5112

Ik1min
0.0983
2343.4551
18.1327

I defecto
0.0204
1875.5505
18.4756

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :
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2.20 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Circuito eléctrico :

L.F.2 LINEA ENDOLLS MAGATZEM OEST– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro10

Interruptor automático :

Q9

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
20.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 20.0 A
Im(Isd)= -

C9

Longitud :
82.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 1.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre

Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.17

Circuito
4.90

13
1
0
22.9 A

Abajo
5.07

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
16.8470
14.0707
5.5156

Ik3max
0.2482
1025.9507
12.0756

Ik2max
0.2149
2051.9014
24.1512

Ik1max
0.1242
2050.2258
18.7727

Ik2min
0.1520
2625.4955
24.1512

Ik1min
0.0878
2623.8199
18.7727

I defecto
0.0200
2099.8423
19.1156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :
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6.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Circuito eléctrico :
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L.F.3. LINEA ENDOLLS SERVEIS I VESTUARIS– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro4
Cuadro12
400 V

Interruptor automático :

Q8

Modelo :
NG125L-50.0 kA
Calibre de la protección :
32.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
Protección diferencial :
Si
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

NG125 Vigi
300.00 mA
Inst ms

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 32.0 A
Im(Isd)= -

C8

Longitud :
18.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 2.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.11

Circuito
1.30

13
1
0
36.3 A

Abajo
1.41

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
44.6337
1.7307
5.4356

Ik3max

Ik2max
1.6312
270.0054
13.7512

Ik1max

Ik2min
1.1567
344.6686
13.7512

Ik1min

I defecto
0.0234
343.4161
8.7156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :
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30.00 A
6.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
Automático
1.00
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Circuito eléctrico :

L.F.3.1. ENDOLL SERVEI HOMES– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro12

Interruptor automático :

Q11

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
10.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

25 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 10.0 A
Im(Isd)= -

C11

Longitud :
10.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.3
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
1.41

Circuito
0.30

13
1
0
26.4 A

Abajo
1.71

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.9418
135.0027
6.8756

Ik3max

Ik2max
0.8529
516.8054
15.3512

Ik1max

Ik2min
0.6039
660.5726
15.3512

Ik1min

I defecto
0.0229
596.1393
10.3156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :
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7.50 A
1.50 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00
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Circuito eléctrico :
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L.F.3.2 ENDOLLS SERVEI DONES, V. DONES I V.HOMES -Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro12

Interruptor automático :

Q13

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
25.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 25.0 A
Im(Isd)= -

C13

Longitud :
18.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 1.4
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
1.41

Circuito
1.61

13
1
0
26.4 A

Abajo
3.02

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.9418
135.0027
6.8756

Ik3max

Ik2max
0.6173
714.2454
16.6312

Ik1max

Ik2min
0.4368
913.2958
16.6312

Ik1min

I defecto
0.0225
798.3178
11.5956

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

22.50 A
4.50 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.4. LINEA ENDOLLS RECEPCIÓ, DIRECCIÓ I RR.HH.– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro4
Cuadro14
400 V

Interruptor automático :

Q3

Modelo :
NG125L-50.0 kA
Calibre de la protección :
32.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
Protección diferencial :
Si
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

50 A
C

NG125 Vigi
300.00 mA
Inst ms

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 32.0 A
Im(Isd)= -

C3

Longitud :
32.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 2.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.11

Circuito
2.31

13
1
0
36.3 A

Abajo
2.42

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
44.6337
1.7307
5.4356

Ik3max

Ik2max
0.9234
477.3174
15.9912

Ik1max

Ik2min
0.6538
610.0280
15.9912

Ik1min

I defecto
0.0229
608.7754
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

30.00 A
6.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
Automático
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.F.4.1. ENDOLLS RECEPCIÓ – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro14

Interruptor automático :

Q17

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
16.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 16.0 A
Im(Isd)= -

C17

Longitud :
8.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.7
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
2.42

Circuito
0.48

13
1
0
26.4 A

Abajo
2.90

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.5331
238.6587
7.9956

Ik3max

Ik2max
0.6534
674.7574
17.2712

Ik1max

Ik2min
0.4624
862.7512
17.2712

Ik1min

I defecto
0.0224
810.9540
12.2356

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

15.00 A
3.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.4.2. ENDOLLS DIRECCIÓ– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro14

Interruptor automático :

Q15

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
16.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

25 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 16.0 A
Im(Isd)= -

C15

Longitud :
16.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.7
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
2.42

Circuito
0.96

13
1
0
26.4 A

Abajo
3.38

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.5331
238.6587
7.9956

Ik3max

Ik2max
0.5055
872.1974
18.5512

Ik1max

Ik2min
Ik1min
0.3576
1115.4744
18.5512

I defecto
0.0220
1013.1325
13.5156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

15.00 A
3.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.F.4.3. ENDOLLS RECURSOS HUMANS– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro14

Interruptor automático :

Q16

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
16.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

25 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 16.0 A
Im(Isd)= -

C16

Longitud :
22.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.7
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
2.42

Circuito
1.31

13
1
0
26.4 A

Abajo
3.73

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.5331
238.6587
7.9956

Ik3max

Ik2max
Ik1max
0.4322
1020.2774
19.5112

Ik2min
Ik1min
0.3057
1305.0168
19.5112

I defecto
0.0217
1164.7665
14.4756

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

15.00 A
3.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00

Pag. 56

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.5. LINEA D'AIRE CONDICIONAT – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro4
Cuadro20
400 V

Interruptor automático :

Q18

Modelo :
NS250SX-50.0 kA
Calibre de la protección :
250.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
Protección diferencial :
Si
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

250 A
TM-D

Vigi MH
1000.00 mA
60 ms

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 1.00 x In
Im(Isd)= 10.0 x Ir

C18

Longitud :
26.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 72.0
1 x 70.0
Cobre
Neutro (N)
1 x 72.0
1 x 70.0
Cobre
Tierra (PE)
1 x 28.4
1 x 35.0
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.11

Circuito
0.27

13
1
0
245.6 A

Abajo
0.38

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
44.6337
1.7307
5.4356

Ik3max
22.2843
8.6059
7.5156

Ik2max
19.2987
17.2117
15.0312

Ik1max
13.9204
15.5361
9.6527

Ik2min
15.4051
21.0926
15.0312

Ik1min
10.6236
19.4170
9.6527

I defecto
0.0242
28.6403
9.9956

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

225.53 A
12.50 kW
0.08

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.F.5.1. A/A ZONA SECRETARIA– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q19

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C19

Longitud :
17.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.42

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.80

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
1.1649
218.3859
8.8756

Ik2max
1.0088
436.7717
17.7512

Ik1max
0.5849
435.0961
12.3727

Ik2min
0.7145
558.1294
17.7512

Ik1min
0.4139
556.4538
12.3727

I defecto
0.0232
458.2697
12.7156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Pag. 58

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.5.2. A/A RECEPCIÓ – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q21

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C21

Longitud :
18.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.45

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.83

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
1.1027
230.7259
8.9556

Ik2max
0.9550
461.4517
17.9112

Ik1max
0.5536
459.7761
12.5327

Ik2min
0.6763
589.7198
17.9112

Ik1min
0.3917
588.0442
12.5327

I defecto
0.0231
483.5420
12.8756

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.F.5.3. A/A DIRECCIÓ– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q22

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C22

Longitud :
17.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.42

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.80

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
1.1649
218.3859
8.8756

Ik2max
1.0088
436.7717
17.7512

Ik1max
0.5849
435.0961
12.3727

Ik2min
0.7145
558.1294
17.7512

Ik1min
0.4139
556.4538
12.3727

I defecto
0.0232
458.2697
12.7156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.5.4. A/A RECURSOS HUMANS– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q23

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C23

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.F.5.5. A/A COMPTABILITAT– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q24

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C24

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.6.1. ENDOLLS ZONA SECRETARIA – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro6

Interruptor automático :

Q5

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
4.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 4.0 A
Im(Isd)= -

C5

Longitud :
78.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PVC
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.1
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.1
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.13

Circuito
1.59

13
1
0
18.4 A

Abajo
1.72

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
16.8470
14.0707
5.5156

Ik3max
0.2607
976.5907
11.7556

Ik2max
0.2258
1953.1814
23.5112

Ik1max
0.1305
1951.5058
18.1327

Ik2min
0.1701
2345.1307
23.5112

Ik1min
0.0983
2343.4551
18.1327

I defecto
0.0204
1875.5505
18.4756

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

3.97 A
2.20 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.F.6.2 ENDOLLS RECEPCIÓ– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro10

Interruptor automático :

Q9

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
20.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

25 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 20.0 A
Im(Isd)= -

C9

Longitud :
82.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 1.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.17

Circuito
4.90

13
1
0
22.9 A

Abajo
5.07

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
16.8470
14.0707
5.5156

Ik3max
0.2482
1025.9507
12.0756

Ik2max
0.2149
2051.9014
24.1512

Ik1max
0.1242
2050.2258
18.7727

Ik2min
0.1520
2625.4955
24.1512

Ik1min
0.0878
2623.8199
18.7727

I defecto
0.0200
2099.8423
19.1156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

17.32 A
6.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.7. LINEA ENDOLLS COMPTABILITAT– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro4
Cuadro12
400 V

Interruptor automático :

Q8

Modelo :
NG125L-50.0 kA
Calibre de la protección :
32.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
Protección diferencial :
Si
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

NG125 Vigi
300.00 mA
Inst ms

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 32.0 A
Im(Isd)= -

C8

Longitud :
18.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 2.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.11

Circuito
1.30

13
1
0
36.3 A

Abajo
1.41

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
44.6337
1.7307
5.4356

Ik3max

Ik2max
1.6312
270.0054
13.7512

Ik1max

Ik2min
1.1567
344.6686
13.7512

Ik1min

I defecto
0.0234
343.4161
8.7156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

30.00 A
6.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
Automático
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

Pag. 65

L.F.8. ENDOLLS MAGATZEM EST – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro12

Interruptor automático :

Q11

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
10.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 10.0 A
Im(Isd)= -

C11

Longitud :
10.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.3
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
1.41

Circuito
0.30

13
1
0
26.4 A

Abajo
1.71

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.9418
135.0027
6.8756

Ik3max

Ik2max
0.8529
516.8054
15.3512

Ik1max

Ik2min
0.6039
660.5726
15.3512

Ik1min

I defecto
0.0229
596.1393
10.3156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

7.50 A
1.50 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.E.1. IL·LUMINACIÓ MAGATZEM 1 -Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro12

Interruptor automático :

Q13

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
25.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 25.0 A
Im(Isd)= -

C13

Longitud :
18.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 1.4
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
1.41

Circuito
1.61

13
1
0
26.4 A

Abajo
3.02

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.9418
135.0027
6.8756

Ik3max

Ik2max
0.6173
714.2454
16.6312

Ik1max

Ik2min
0.4368
913.2958
16.6312

Ik1min

I defecto
0.0225
798.3178
11.5956

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

22.50 A
4.50 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.E.2. ENLLUMENAT MAGATZEM 2. – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro4
Cuadro14
400 V

Interruptor automático :

Q3

Modelo :
NG125L-50.0 kA
Calibre de la protección :
32.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
Protección diferencial :
Si
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

NG125 Vigi
300.00 mA
Inst ms

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 32.0 A
Im(Isd)= -

C3

Longitud :
32.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 2.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 2.0
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.11

Circuito
2.31

13
1
0
36.3 A

Abajo
2.42

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
44.6337
1.7307
5.4356

Ik3max

Ik2max
0.9234
477.3174
15.9912

Ik1max

Ik2min
0.6538
610.0280
15.9912

Ik1min

I defecto
0.0229
608.7754
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

30.00 A
6.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
Automático
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.E.3.1. ENLLUMENAT SERVEIS) – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro14

Interruptor automático :

Q17

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
16.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

6A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 16.0 A
Im(Isd)= -

C17

Longitud :
8.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.7
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
2.42

Circuito
0.48

13
1
0
4A

Abajo
2.90

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.5331
238.6587
7.9956

Ik3max

Ik2max
0.6534
674.7574
17.2712

Ik1max

Ik2min
0.4624
862.7512
17.2712

Ik1min

I defecto
0.0224
810.9540
12.2356

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

15.00 A
3.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.E.3.2. VESTUARIS– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro14

Interruptor automático :

Q15

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
16.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

25 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 16.0 A
Im(Isd)= -

C15

Longitud :
16.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.7
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
2.42

Circuito
0.96

13
1
0
26.4 A

Abajo
3.38

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.5331
238.6587
7.9956

Ik3max

Ik2max
0.5055
872.1974
18.5512

Ik1max

Ik2min
Ik1min
0.3576
1115.4744
18.5512

I defecto
0.0220
1013.1325
13.5156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

15.00 A
3.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00

Pag. 70

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.F.4.1. ENLLUMENAT ZONA SECRETARIA– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro14

Interruptor automático :

Q16

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
16.0 A
Número de polos :
2P2d
Selectividad :
0.27 kA
Pdc reforzado por filiación :
50.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

25 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 16.0 A
Im(Isd)= -

C16

Longitud :
22.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.7
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
2.42

Circuito
1.31

13
1
0
26.4 A

Abajo
3.73

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
0.5331
238.6587
7.9956

Ik3max

Ik2max
Ik1max
0.4322
1020.2774
19.5112

Ik2min
Ik1min
0.3057
1305.0168
19.5112

I defecto
0.0217
1164.7665
14.4756

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

15.00 A
3.00 kW
0.50

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Bi
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.E.4.2. ENLLUMENAT COMPTABILITAT– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro4
Cuadro20
400 V

Interruptor automático :

Q18

Modelo :
NS250SX-50.0 kA
Calibre de la protección :
250.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
Protección diferencial :
Si
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

250 A
TM-D

Vigi MH
1000.00 mA
60 ms

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 1.00 x In
Im(Isd)= 10.0 x Ir

C18

Longitud :
26.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 72.0
1 x 70.0
Cobre
Neutro (N)
1 x 72.0
1 x 70.0
Cobre
Tierra (PE)
1 x 28.4
1 x 35.0
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.11

Circuito
0.27

13
1
0
245.6 A

Abajo
0.38

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
44.6337
1.7307
5.4356

Ik3max
22.2843
8.6059
7.5156

Ik2max
19.2987
17.2117
15.0312

Ik1max
13.9204
15.5361
9.6527

Ik2min
15.4051
21.0926
15.0312

Ik1min
10.6236
19.4170
9.6527

I defecto
0.0242
28.6403
9.9956

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

225.53 A
12.50 kW
0.08

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.E.5.1. ENLLUMENAT RECURSOS HUMANS– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q19

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C19

Longitud :
17.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores :
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.42

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.80

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
1.1649
218.3859
8.8756

Ik2max
1.0088
436.7717
17.7512

Ik1max
0.5849
435.0961
12.3727

Ik2min
0.7145
558.1294
17.7512

Ik1min
0.4139
556.4538
12.3727

I defecto
0.0232
458.2697
12.7156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.E.5.2. ENLLUMENAT DIRECCIÓ) – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q21

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C21

Longitud :
18.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.45

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.83

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
1.1027
230.7259
8.9556

Ik2max
0.9550
461.4517
17.9112

Ik1max
0.5536
459.7761
12.5327

Ik2min
0.6763
589.7198
17.9112

Ik1min
0.3917
588.0442
12.5327

I defecto
0.0231
483.5420
12.8756

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.E.6. ENLLUMENAT RECEPCIÓ – Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q22

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C22

Longitud :
17.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.42

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.80

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
1.1649
218.3859
8.8756

Ik2max
1.0088
436.7717
17.7512

Ik1max
0.5849
435.0961
12.3727

Ik2min
0.7145
558.1294
17.7512

Ik1min
0.4139
556.4538
12.3727

I defecto
0.0232
458.2697
12.7156

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.E.7. ENLLUMENAT EXT. MAGATZEM– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q23

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

40 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C23

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.E.8. ENLLUMENAT RECINTE EST– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q24

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C24

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :
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L.E.8. ENLLUMENAT RECINTE OEST– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q24

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C24

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

Sergio Gamero Pinilla

4.51 A
2.50 kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :
Reparto:
Ku :

Tri + N
TT
1.00
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Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Circuito eléctrico :

L.EM.1. ENLLUMENAT EMERG. MAGATZEM– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q24

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C24

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :
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L.EM.2. ENLLUMENAT EMERG. OFICINES– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q24

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C24

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :
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Circuito eléctrico :

L.EM.3. ENLLUMENAT EMERG.SERVEIS/VESTUARIS– Calculado

Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensiòn :

Cuadro20

Interruptor automático :

Q24

400 V

Modelo :
C60N-10.0 kA
Calibre de la protección :
6.0 A
Número de polos :
4P4d
Selectividad :
T
Pdc reforzado por filiación :
30.0 kA
Protección diferencial :
No
Designación de la protección diferencial:
Sensibilidad :
Umbral de temporización :

Calibre Int automático :
Relé :

63 A
C

-

Regulaciones :
Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Cable :

Ir = 6.0 A
Im(Isd)= -

C24

Longitud :
6.0 m
Tipo de instalación :
Tipo de cable :
Multipolar
Número de capas:
Aislamiento :
PR
Número conexiones agrupadas supl.:
Disposición de los conductores:
Trébol
Iz :
Condición de dimensionado : sobrecargas
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00
Sección (mm²)
Téorica
Elegida
Denominación
Metal
Por fase (F)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Neutro (N)
1 x 0.2
1 x 1.5
Cobre
Tierra (PE)
1 x 1.2
1 x 2.5
Cobre
Caida de tensión
DU (%)

Arriba
0.38

Circuito
0.15

13
1
0
22.9 A

Abajo
0.53

Resultados del cálculo :
(kA)
R (mW)
X (mW)

Icc arriba
22.2843
8.6059
7.5156

Ik3max
3.0664
82.6459
7.9956

Ik2max
2.6556
165.2917
15.9912

Ik1max
1.5529
163.6161
10.6127

Ik2min
1.8888
210.6350
15.9912

Ik1min
1.1010
208.9594
10.6127

I defecto
0.0238
180.2742
10.9556

Los resultados del cálculo están de acuerdo con la norma UTE C15-500.
Notificación técnica UTE 15L-506.
Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.
Carga

I:
P:
cosfi :

11
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4.6.3. Fórmules d’enllumenat.
ENLLUMENAT NORMAL
Zona
Recepció

Tipus lluminàries
Fluorescent 58W

Nº Unitats
18

Potencia Unitat

Potencia Total

(W)

(W)
58

1044

Z.Secretaria

Fluorescent 58W

8

58

464

R.R.H.H.

Fluorescent 58W

4

58

32

Direcció

Fluorescent 58W

4

58

32

Comptabilitat

Fluorescent 58W

12

58

696

Vestuari Homes

Fluorescent 58W

4

58

32

Vestuari Dones

Fluorescent 58W

4

58

32

Servei Homes

Fluorescent 58W

3

58

174

Servei Dones

Fluorescent 58W

3

58

174

Enllumenat
Exterior

Llum de vapor de
mercuri

22

400

8800

20

400

8000

400W
Magatzem

Llum de vapor de
mercuri
400W

POTENCIA TOTAL

19480 W
Taula 4.2. Resultats de les necessitats d’il·luminació.

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
Zona

Tipus lluminàries

Nº Unitats

Potencia Unitat

Potencia Total

Recepció

Lluminàries 22W

4

(W)

(W)

22

88

Z.Secretaria

Lluminàries 22W

2

22

44

R.R.H.H.

Lluminàries 22W

2

22

44

Direcció

Lluminàries 22W

2

22

44

Comptabilitat

Lluminàries 22W

3

22

66

Vestuari Homes

Lluminàries 22W

2

22

44

Vestuari Dones

Lluminàries 22W

2

22

44

Servei Homes

Lluminàries 22W

1

22

22

Servei Dones

Lluminàries 22W

1

22

22

Magatzem

Lluminàries 22W

14

22

308

POTENCIA TOTAL
Taula 4.3. Resultats de les necessitats d’il·luminació d’emergéncia.
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4.6.4. Càlculs Dialux.
4.6.4.1. Necessitats d’iluminació al magatzem.
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4.6.4.2. Necessitats d’iluminació al despatx de direcció.
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4.6.4.3. Necessitats d’iluminació a la zona de secretaria.
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4.6.4.4. Necessitats d’iluminació al despatx de Recursos Humans.
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4.6.4.5. Necessitats d’iluminació a la Recepció.
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4.6.4.6. Necessitats d’iluminació al despatx de Comptabilitat, Informàtica i Comercial.

Sergio Gamero Pinilla

Pag. 91

Pag. 92

Sergio Gamero Pinilla

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres
4.6.4.7. Necessitats d’iluminació al Vestuari d’Homes.
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4.6.4.8. Necessitats d’iluminació al Vestuari de Dones.
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4.6.4.9. Necessitats d’iluminació al Servei d’Homes.
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4.6.4.10. Necessitats d’iluminació al Servei de Dones.
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4.6.4.11. Necessitats d’iluminació Exterior.
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5. Fontaneria.
5.1. Objectiu.
L’objectiu de la instal·lació de fontaneria és garantir el subministrament d’aigua als serveis i vestuaris
de la nau industrial. Per garantir les necessitats d’aigua calenta tant a les dutxes com als rentamans
hi haurà una instal·lació amb plaques solars tèrmiques complint amb l’ordenança municipal de Sant
Boi de Llobregat.

5.2. Reglamentació i disposicions generals.
Document Bàsic de Salubritat subministrament d’aigua del CTE-DB HS 4
Ordenança municipal reguladora de sistemes de captació solar per a usos tèrmics al terme municipal
de Sant Boi de Llobregat.
Normes Tecnològiques d’Edificació. NTE IFF Aigua Freda. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als
Edificis (RITE), amb orientació tècnica.
Norma UNE ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plàsticos para instalaciones
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado. Parte 1 ,2 y 3“.
Norma UNE 100-152-88 per recolzaments i separació de canonades d’acer i coure.
OM. de 28-12-88 (BOI. DE 6-3-89) sobre condicions de comptadors.
Norma UNE 19-900-94 per bateries de comptadors.

5.3. Descripció de les zones humides.
La nau industrial només té instal·lacions d’aigua potable als vestuaris i serveis. Al servei de dones hi
hauran 3 rentamans i 4 vàters, al servei d’homes hi hauran 3 rentamans, 3 vàters i 1 urinari. Als
vestuaris tant de dones com d’homes hi hauran 3 dutxes.

5.4. Subministrament d’aigua.
El subministrament d’aigua a la nau es realitzarà per la conducció d’aigua que la companyia Aigües
de Barcelona té a la zona. La pressió subministrada serà 35 m.c.a.

5.5. Elements que composen la instal·lació d’aigua freda.
5.5.1. Escomesa.
La escomesa disposarà dels següents elements:
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•

Clau de pas, per sobre la canonada de la xarxa exterior de subministrament per obrir el pas a
l’escomesa.

•

Tub d’escomesa per enllaçar la clau de pas amb la clau da tall general.

•

Clau de tall a l’exterior del recinte.

5.5.2. Instal·lació interior general.

Figura 5.1.Esquema de xarxa amb comptador general segons el CTE-DB HS4
5.5.2.1. Clau de tall general.
La clau de tall general s’utilitzarà per interrompre el subministrament a la nau, i es situarà dins del
recinte de la nau, a una zona d’ús comú, accessible per la seva manipulació i assenyalada per
permetre la seva ràpida identificació. S’allotjarà dins de l’armari del comptador general.
5.5.2.2. Filtre de la instal·lació general.
El filtre de la instal·lació impedirà el pas dels residus de l’aigua que puguin donar problemes derivats
de la corrosió a les canalitzacions metàl·liques. Estarà instal·lat a continuació de la clau de tall general
i estarà situat dins de l’armari del comptador general. El filtre serà de tipus “Y” amb filtrat comprés
entre 25 i 50 µm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bactèries. La
seva situació ha de ser tal que no es tingui que tallar el subministrament per realitzar les operacions
de neteja.
5.5.2.3. Armari del comptador general.
L’armari del comptador general, disposarà amb aquest ordre: clau de tall general, filtre de la
instal·lació general, comptador, clau, ràcord de prova, vàlvula de retenció i clau de sortida. La seva
instal·lació es realitzarà paral·lelament al pla del terra.
La clau de sortida permetrà la interrupció del subministrament de l’edifici. La clau de tall general i la
de sortida s’utilitzaran per el muntatge i desmuntatge del comptador general.
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5.5.2.4. Tub d’alimentació.
El traçat del tub d’alimentació es realitzarà per zones d’ús comú i no estarà encastat
.
5.6.2.5. Distribuïdor principal.
El traçat del tub de distribució principal es realitzarà per zones d’ús comú i no estarà encastat.
Hi haurà una clau de tall a totes les derivacions, per evitar el tall de subministrament en cas d’avaria.
5.6.2.6. Ascendents o muntants.
Els ascendents o muntants es realitzaran per zones d’ús comú.
Aniran allotjats en recintes buits, construïts per aquest ús. Aquests recintes només podran ser d’ús
compartit amb altres instal·lacions d’aigua de la nau, seran enregistrables i amb dimensions suficients
per realitzar el seu manteniment.
Les ascendents disposaran a la seva base una vàlvula de retenció, una clau de tall per les operacions
de manteniment i una clau de pas amb aixeta de buidat, situada a una zona de fàcil accés i
assenyalada convenientment. La vàlvula de retenció es disposarà en primer lloc, segons el sentit de
circulació de l’aigua.
A la seva part superior s’instal·laran dispositius de purga, automàtics o manuals, amb un separador
que redueixi la velocitat de l’aigua facilitant la sortida d’aire i disminuint els efectes dels possibles
cops.
5.5.3. Instal·lacions particulars.
Les instal·lacions particulars es componen de:
•

Clau de pas, situada dins de la propietat particular i accessible per la seva manipulació.

•

Derivacions particulars, les derivacions a les zones humides seran independents. Cada
derivació tindrà una clau de tall, tant per aigua freda com per aigua calenta.

•

Ramals d’enllaç.

•

Punts de consum, tots disposaran d’una clau de tall individual.

5.5.4. Sistemes de reducció de pressió.
Als punts de consum la pressió mínima haurà de ser:
a) 100 kPa per les aixetes comuns
b) 150 kPa per als escalfadors.
La pressió a qualsevol punt de consum no ha de superar els 500 kPa
Per no superar aquestes pressions s’instal·laran vàlvules de pressió al ramal.
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Quan es prevegi increments significatius a la pressió de la xarxa s’instal·laran vàlvules limitadores per
no superar la pressió màxima de servei als punts d’utilització.

5.6. Protecció contra tornades.
5.6.1. Condicions generals de la instal·lació del subministrament.
•

Està prohibit la introducció de qualsevol fluid a la instal·lació i el retorn de l’aigua a la sortida
de la mateixa.

•

La instal·lació no es pot connectar directament a una conducció d’evacuació d’aigües
residuals.

•

No es poden unir conduccions interiors connectades a la xarxa de distribució pública i altres
instal·lacions, tal com les de aprofitament d’aigua que no sigui de la xarxa pública.

5.6.2. Punts de consum d’alimentació directa.
Tots els aparells que s’alimenten directament de la distribució d’aigua, com els vàters, el nivell inferior
d’arribada d’aigua haurà d’abocar a 20 mm, almenys, per sobre del nivell superior del recipient.
Les dutxes manuals tindran un dispositiu antiretorn.

5.7. Separacions respecte altres instal·lacions.
Les canonades d’aigua freda estaran separades a una distància mínima de 4 cm. i quan estiguin les
canonades d’aigua calenta i freda a un mateix pla vertical, la freda sempre anirà per sota de la
calenta.
Les canonades aniran sempre per sota de qualsevol canalització elèctrica amb una distància en
paral·lel com a mínim de 30 cm.

5.8. Senyalització.
Les canonades seran de color blau per advertir que son d’aigua potable.

5.9. Estalvi d’aigua.
Per respectar el medi ambient les aixetes son amb temporitzador per estalviar el consum d’aigua.

5.10. Dimensionament.
5.10.1. Reserva d’espai a l’edifici.
El comptador s’allotjarà a un armari amb les dimensions següents:
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Diàmetre nominal del comptador en mm
Armari de 25

Dimensions en mm
Llarg

900

Ample

500

Alt

300
Taula 5.1. Dimensions de l’armari del comptador.

5.10.2. Dimensionament de les xarxes de distribució.
El dimensionament de la xarxa es realitzarà a partir del dimensionament de cada tram, per això, es
realitzarà el càlcul del circuit considerat més negatiu, aquell que tingui la major perduda de pressió
deguda tant per la fricció com per la alçada geomètrica.

5.11. Dimensionament de les derivacions a zones humides i ramals d’enllaç.
Els ramals d’enllaç es dimensionaran d’acord amb aquesta taula:

Punt de consum

Diàmetre nominal del ramal d’enllaç
Tub de coure (mm)

Rentamans

12

Dutxa

12

Vàter amb cisterna

12

Urinari amb cisterna

12

Taula 5.2. Diàmetres nominals de ramal d’enllaç a punt de consum segons el CTE-DB HS4.

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme al
procediment establert a la taula anterior adoptant com a mínim els valors d’aquesta taula:

Tram considerat
Alimentació a zona humida privada:
bany,vestuari.

Diàmetre nominal de la canonada d’alimentació
Tub de coure (mm)
20

Alimentació a derivació particular

20

Columna (muntant o descendent)

20

Taula 5.3. Diàmetres nominals de les canonades d’alimentació segons el CTE-DB HS4.
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5.12. Càlculs fontaneria i ACS.
5.121. Canonades.
Per realitzar el càlcul de les canonades s’hauran de contemplar diferents aspectes com el tipus de
material de la canonada, alçada, distància de cada tram, la velocitat i el cabal. El fluid de la instal·lació
és aigua. Les velocitats de càlcul estaran dins d’aquests límits:
-Per canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s.
-Per canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s.
5.12.2. Pèrdua de càrrega lineal.
Per calcular les pèrdues de càrrega lineals s’utilitzarà la fórmula de Flamant:

4
J = k ⋅ 
π 

1, 75

⋅

Q1, 75
D 4, 75

On:
J: pèrdua de càrrega en mm.c.a per cada metre de longitud de canonada
Q: cabal (m³/s)
D: diàmetre interior canonada (m)
k: coeficient de rugositat segons material (adimensional)
Tipus canonada

k

Acer

0,00057

Coure

0,00056

Plàstic

0,000545

Taula 5.4. Coeficient de rugositat segons el material utilitzat a la instal·lació.

La pèrdua de càrrega de les canonades ha de ser propera a 30 mm.c.a. i sense sobrepassar la
velocitat de 1,6 m/s per evitar sorolls, i tampoc inferior a 0,5 segons CTE DB-HS4.
5.12.3. Velocitat.

v=
On:
v : velocitat del fluid (m/s)
Q: cabal de la canonada (l/s)
D: diàmetre interior canonada (mm)
Sergio Gamero Pinilla
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5.12.4. Cabal.

El CTE DB-HS4 ens defineix el cabal mínim de cada punt de consum. A la taula només es
contemplen els aparells de la nau.
Q instantani mínim d’aigua

Q instantani mínim d’A.C.S,

freda, l/s

l/s

Rentamans

0,05

0,03

Dutxes

0,20

0,10

Vàter amb cisterna

0,10

-

Urinari amb cisterna

0,04

-

Tipus d’aparell

Taula 5.5 Cabals mínims de consum en elements de la nau segons CTE DB-HS4

El cabal que consumeix la nau serà la suma de tots els cabals de les aixetes i aparells. Degut a que el
consum d’aquests aparells no es simultani, es pot calcular estadísticament la despesa màxima més
probable:

qm = Κ ⋅ ∑ qi
On:
K = coeficient de simultaneïtat
qi = cabal instantani mínim d’aixetes i aparells
qm= cabal real
Com que tots els aparells no es faran servir alhora, es considerarà un coeficient de simultaneïtat.
Per calcular el coeficient de simultaneïtat es té en compte el nombre de punts de consum (aixetes i
aparells).

Κ=

1
N −1

si n<3 K=1
On:
N = nombre d’aixetes i aparells instal·lats

Sergio Gamero Pinilla

Cabal

L. canon.

(l/s)

(m)

Nº d’apar.

K

Cabal

D. Int.

D. ext.

real (l/s)

(mm)

(mm)

V (m/s)

Pèrdues
fricció
(m.c.a.)

Rentamans

0,15

23,50

3

0,707

0,10605

11,62

13

1,00

2,02424

0,15

15,48

3

0,707

0,10605

11,62

13

1,00

1,33341

1,60

23,48

8

0,378

0,6048

27,75

33

1,00

0,57922

0,74

39,72

8

0,378

0,27972

18,87

20

1,00

2,60804

2,64

101,68

22

homes
Rentamans
dones
Dutxes
hom/don
vàters
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Tram

5.12.5. Resultats aigua freda amb canonades d’acer.

Sergio Gamero Pinilla

Canonades d’acer k=0,00057

hom/don i
urinari

TOTAL
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L. canon.

(l/s)

(m)

Nº d’apar.

K

Cabal

D. Int.

D. ext.

real (l/s)

(mm)

(mm)

V (m/s)

Pèrdues
fricció
(m.c.a.)

Rentamans

0,09

23,50

3

0,707

0,06363

9

13

1,00

2,8791

0,09

15,48

3

0,707

0,06363

9

13

1,00

1,89653

0,80

23,48

8

0,378

0,3024

19,62

20

1,00

1,8582

0,98

63,1

14

Homes
Rentamans
dones
Dutxes
hom/don

TOTAL
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Tram

5.12.6. Resultats ACS amb canonades d’acer.

Sergio Gamero Pinilla
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5.13. Instal·lació solar tèrmica per xarxes d’ACS.
Segons “l’ordenança municipal reguladora de sistemes de captació solar per a usos tèrmics” a Sant
Boi de Llobregat, es obligatori la instal·lació de panells solars tèrmics per obtenir aigua calenta
sanitària i el consum diari d’aigua calenta considerat a naus industrials es de 20 litres/persona a una
temperatura mínima de 45º.
5.13.1. Elements de la instal·lació.
•

Sistema captador de calor: el constitueix els panells solars.

•

Sistema acumulador de calor: dipòsit destinat a acumular l’aigua calenta generada.

•

Sistema hidràulic: format per les canonades i grups de bombeig per els que circula el fluid de
treball.

Figura 5.2.Esquema sistema A.C.S.
5.13.2. Dades relatives a les necessitats energètiques.
Els càlculs d’aquesta instal·lació s’han realitzat amb una fulla de càlcul facilitada per l’empresa “Faus
ingenieros” (www.fausingenieros.com), on s’utilitza l’algoritme F-chart per calcular les necessitats
d’energia tèrmica a les instal·lacions d’aigua calenta sanitària.
Població:
Latitud de càlcul:

Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
41,20º

Latitud:

41,04º/min

Altitud
60 m
Humitat relativa mitja [%]: 68%
Velocitat mitja del vent:
T. màxima estiu:

8 km/h
31ºC

T. mínima hivern:
Variació diürna:

2ºC
8ºC

T. base 15/15. graus-dia: 623 (Període Novembre/març segons UNE 24046)
T. base 15/15: graus-dia

Sergio Gamero Pinilla
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Mesos

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

Tª. mitja
ambient[ºC]:

11,0

12,0

14,0

17,0

20,0

24,0

26,0

24,0

20,0

16,0

12,0

Tª. mitja
agua
xarxa[ºC]:

8,0

9,0

11,0

13,0

14,0

15,0

16,0

14,0

13,0

11,0

8,0

Rad. horitz.
[kJ/m2/dia]:

6.500

9.500

7.200

5.800

Rad. inclin.
[kJ/m2/dia]

12.086 14.667 16.043

16.19

12,09

14,67

16,04

3.484

3.819

4.625

Rad. Inclin
[MJ/m2/día]:
Irradiació
incident.
sobre
captador
{MJ}

12.900 16.100 18.600 20.300

21.600

14.600 10.800

16.358 16.779

18.249

16.615 12.933 12.677 11.433

16,19

16,36

16,78

18,25

16,62

12,93

12,68

11,43

4.518

4.716

4.681

5.261

4.636

3.729

3.537

3.296

Taula 5.6 Taula de radiació solar a Barcelona facilitada per l’empresa Faus Ingenieros

Nombre d’ocupants de la nau:

13 persones

Consum per ocupant:
20 l/dia
Consum d’aigua màx. d’ocupació: 260 l/dia
Temperatura d’utilització:

45ºC

S’ha calculat una ocupació del100% tots els mesos.
DADES RELATIVES AL SISTEMA
Corba de rendiment del col·lector: r = 0,796 – 3,655 x (te –ta) / It
On:
te: temperatura d’entrada del fluid al col·lector
ta: temperatura mitja ambient
Ii: radiació (W/m²)
Model de captador SOLAHART:
Factor d’eficiència del col·lector:
Coeficient global de pèrdues:
Sergio Gamero Pinilla

Bt
0,796
3,655 [W/(m²·ºC)
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Volum d’acumulació:

11 (L/m²)

Cabal al circuit primari:
Cabal a circuit secundari:

50 [(L/h)/m²]-[(kg/h)/m²]
50 [(L/h)/m²]-[(kg/h)/m²]

Calor específic al primari:
Calor específic al secundari:

0,95 [Kcal/(kg·ºC)
1 [Kcal/(kg·ºC)

Eficiència del bescanviador:

0,75

CÀLCUL ENERGÈTIC
Mesos

Gen.

Feb.

Mar

Abr. Maig

Juny

Jul.

Ag.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Consum
d’aigua [m3]:

7,4

6,7

7,4

7,2

7,4

7,2

7,4

7,4

7,2

7,4

7,2

7,4

87,6

Cons. aigua
(litres/día)

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Increment
Ta. [ºC]:

37,0

36,0

34,0

32,0

31,0

30,0

29,0

30,0

31,0

32,0

34,0

37,0

Energ.Nec.
[Tèrmies]:

275

242

253

230

231

216

216

223

223

238

245

275

2.868

Consum
[Tèrmies/dia]

8,9

8,6

8,2

7,7

7,4

7,2

7,0

7,2

7,4

7,7

8,2

8,9

7,9

Taula 5.7.Resultats de càlcul energètic d’una placa tèrmica pel algoritme F-chart.

5.13.3. Consum i rendiment de la instal·lació.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Sept. Oct. Nov. Dic. Anual

Mesos

275

242

253

230

231

216

216

223

223

238

245

275 2.868

98

107

127

122

128

127

140

134

127

103

98

93

Estalvis
[MJ]

409

447

532

512

534

531

588

563

534

431

411

388 5.881

Fracció
solar [%]:

35,5

44,1

50,2 53,1 55,3 58,7

65,0

60,3

57,1 43,3 40,1 33,7

49,0

Rendiment Mig [%]
instal·lació solar

58,7

58,5

57,5 56,7 56,6 56,7

55,8

57,1

57,5 57,9 58,2 58,9

57,4

Total consum [Tèrmies]

Estalvis
[Tèrmies]:

Taula 5.8.Resultats de consum i rendiment d’una placa tèrmica pel algoritme F-chart.

Sergio Gamero Pinilla
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Taula 5.9.Diagrama de barres de les necessitats d’estalvi d’una placa tèrmica pel algoritme F-chart.
5.13.4. Resultats i comprovacions.
Segons els resultats s’utilitzarà només 1 col·lector amb una àrea de 1,86 m² amb una inclinació de 45º
i una volum d’acumulació de 200 l.
Es comprova que compleixi la recomanació RITE de:
0,8 < V/M < 1
On:
V = Volum d’acumulació total = 200 l
M = Consum d’aigua anual = 240 l/dia
Al nostre cas:

0,8< 0,83 < 1

Compleix
50 < V/A < 180

On:
V = Volum d’acumulació total = 200 l
A = Àrea de col·lector = 1,86 m²
Al nostre cas:

50< 107,53< 180

Sergio Gamero Pinilla
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5.13.5. Normativa.
R.I.T.E. (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis):
•

I.T.E. 10,1 “Producción de A.C.S. mediante sistemas solares activos”.

•

I.T.E. 03.12 “Aislamiento térmico de las instalaciones”.

•

I.T.E. 02.8.4 “Expansión”.

•

I.T.E. 02.5 “Producción centralizada de ACS”.

Ordenança municipal reguladora de sistemes de captació solar per a usos tèrmics al Terme municipal
de Sant Boi de Llobregat.

6. Prevenció contra incendis.
6.1. Aspectes generals.
6.1.1. Finalitat del projecte.
Aquest projecte ha estat redactat a instàncies de l’empresa Ediciones Tecla, per garantir la total
seguretat de les persones i de les instal·lacions en cas d’incendi a la seva nau de Sant Boi de
Llobregat, on es troben el magatzem i les oficines.
S’ha realitzat un estudi dels possibles riscos d’incendi i s’han dissenyat unes instal·lacions òptimes
per evitar possibles sinistres. Aquest pla de prevenció i protecció estarà aplicat a la totalitat de la nau
Industrial de l’empresa Addiciones Tecla tant a la part d’oficines com de magatzem. Les seves
dimensions es poden veure als plànols dels annexes.
6.1.2. Emplaçament.
La nau industrial és situarà Carretera del Prat 9-11 al Sector Industrial Salines que pertany al Terme
Municipal de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) CP. 08830.
6.1.3. Autor del Projecte.
El projecte ha estat realitzat integrament per l’enginyer mecànic Sergio Gamero Pinilla.
6.1.4. Propietari de la nau.
La nau es propietat de l’empresa Ediciones Tecla.

Sergio Gamero Pinilla
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6.1.5. Recinte de la nau.
La nau industrial es troba dins d’un recinte de 7154,25 m² i en aquest es trobarà la nau,
trenta-cinc places d’aparcament per vehicles utilitaris i dos places per camions de gran tonatge.
6.1.6. Descripció de la nau.
6.1.6.1. Nau Industrial.
La nau està fabricada amb formigó prefabricat pretensat i dins de la mateixa es troba el magatzem,
les oficines, els serveis i els vestuaris. La nau no es troba en contacte directe amb altre edificació del
polígon industrial.
6.1.6.2. Oficines.
Part de la nau dedicada a l’administració de l’empresa. Esta constituïda principalment per mobles i
aparells electrònics com ordinadors, fotocopiadores, impressores, etc..
6.1.6.3. Magatzem.
Aquesta part de la nau està dedicada a emmagatzemar els palets de llibres. Hi ha fusta dels palets,
paper dels llibres, cartró de les caixes i plàstic del retractilat.
6.1.6.4. Serveis i vestuaris.
Només cal destacar la banqueta i l’armari de cada vestuari.
6.1.7. Personal.
6.1.7.1. Horaris.
L’horari dels treballadors de la nau sempre serà de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h de dilluns a divendres i
el mes d’agost no es treballarà. A l’oficina treballaran 9 persones i al magatzem 4.
6.1.7.2. Activitats desenvolupades.
La missió dels treballadors del magatzem és principalment: recepció dels palets de la impremta i
realitzar les comandes de llibres necessàries per les diferents distribuïdores de tot el mon.
La tasca principal dels treballadors de l’oficina és: contactar amb els diferents clients, distribuïdores i
donar feina als treballadors del magatzem perquè l’empresa funcioni correctament.

Sergio Gamero Pinilla
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6.1.8. Usos i superfícies de la nau.
La nau té una superfície total construïda de 1566,62 m² dividida de la següent manera:
NAU
Usos

Superfícies

Recepció

62,39 m²

Zona Secretaria

33,38 m²

Recursos Humans

16 m²

Direcció

13,81 m²

Comptabilitat, Informàtica i Comercial

42,5 m²

Serveis Dones

17,85 m²

Vestuaris Dones

17,89 m²

Serveis Homes

17,85 m²

Vestuaris Homes

17,89 m²

Magatzem

1362,8 m²

Taula 6.1. Relació de superfícies de la nau.

6.1.9. Estudi de les càrregues de foc.
Perquè es puguin adoptar amb garanties els mitjans de protecció contra incendis, primer s’han definit
els diferents sectors d’incendis i posteriorment s’ha calculat la càrrega de foc ponderada per cada
sector d’incendi i amb aquestes dades s’ha establert la normativa d’aplicació necessària.
Nivell de risc
intrínsec

Densitat de càrrega de foc ponderada
Mcal/m²
MJ/m²

BAIX

1
2

Qs≤100
100<Qs≤200

Qs≤425
425<Qs≤850

MIG

3
4
5

200<Qs≤300
300<Qs≤400
400<Qs≤800

850<Qs≤1275
1275<Qs≤1700
1700<Qs≤3400

ALT

6
7
8

800<Qs≤1600
1600<Qs≤3200
3200<Qs

3400<Qs≤6800
6800<Qs≤13600
13600<Qs

Taula 6.2. Nivell intrínsec segons Qs
Per magatzem:
Sergio Gamero Pinilla
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Qs =

∑ qsi ⋅ Si ⋅ Ci ⋅ Ra (MJ/ m²) o (Mcal/ m²)
A

On:
qsi: densitat de càrrega de foc de cada zona amb procesos diferents segons els diferents processos
que es realitzen al sector d’incendi
Si: Superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc diferent (m²)
Ci: Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat dels combustibles al sector d’incendi.
Ra: Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat al sector d’incendi.
A: Superfície construïda del sector d’incendi (m²)
Per oficines:

Qs =

∑ Gi ⋅ qi ⋅ Ci ⋅ K ⋅ Ra
A

(MJ/ m²) o (Mcal/ m²)

On:
Ci, Ra i A: signifiquen el mateix que la fórmula anterior.
Gi: massa en Kg de cada combustible que hi al sector d’incendi.
qi: poder calorífic, en (MJ/ m²) o (Mcal/ m²) de cadascun del combustible.

RECEPCIÓ (Ai = 62,39 m²)
Matèria
emmagatzemada

Gi

qi

(kg)

(MJ/kg)

Fusta

20

16,7

Plàstic

10

25,1

Ci (m)

Ra

A (m²)

Qs (MJ/m²)

1,3

1

62,39

6,95

1

1

62,39

4,02

Ra

A (m²)

Qs (MJ/m²)

1
1

33,38
33,38

26,02
15,04

Qs TOTAL: 10,98 (MJ/m²) Nivell de risc intrínsec baix nivell 1

ZONA SECRETARIA (Ai = 33,38 m²)
Matèria
emmagatzemada

Gi

qi

(kg)

(MJ/kg)

Fusta
Plàstic

40
20

16,7
25,1

Ci (m)
1,3
1

Qs TOTAL: 41,06 (MJ/m²) Nivell de risc intrínsec baix nivell 1
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R.R.H.H. (Ai = 16 m²)
Matèria
emmagatzemada

Gi

qi

(kg)

(MJ/kg)

Fusta
Plàstic

20
10

16,7
25,1

Ci (m)

Ra

1,3
1

A (m²)

1
1

16
16

Qs (MJ/m²)
27,14
15,69

Qs TOTAL: 42,83 (MJ/m²) Nivell de risc intrínsec baix nivell 1

DIRECCIÓ (Ai = 13,81 m²)
Matèria
emmagatzemada

Gi

qi

Ci (m)

Ra

(kg)

(MJ/kg)

Fusta

20

16,7

1,3

1

13,81

31,44

Plàstic

10

25,1

1

1

13,81

18,18

A (m²)

Qs (MJ/m²)

Qs TOTAL: 42,62 (MJ/m²) Nivell de risc intrínsec baix nivell 1

COMPTABILITAT (Ai = 42,5 m²)
Matèria
emmagatzemada

Gi
(kg)

qi
(MJ/kg)

Fusta
Plàstic

60
30

16,7
25,1

Ci (m)

Ra

1,3
1

1
1

A (m²)
42,5
42,5

Qs (MJ/m²)
30,65
17,72

Qs TOTAL: 48,37 (MJ/m²) Nivell de risc intrínsec mig nivell 1

MAGATZEM (Ai = 1362,8 m²)
Matèria
emmagatzemada

Gi
(kg)

qi
(MJ/kg)

Ci (m)

Ra

Paper

200000

16,7

1,3

1

1362,8

3186,08

Fusta

3000

16,7

1,3

1

1362,8

47,79

Cartrò

3000

25,1

1

1

1362,8

55,25

Qs TOTAL: 3289,13 (MJ/m²) Nivell de risc intrínsec mig nivell 5

Sergio Gamero Pinilla
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6.1.10. Normativa de prevenció.
-Codi Tècnic d' Edificació (CTE), Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi (DB SI)
R.D. 314/06 del 28 de març.
-Condicions de Protecció contra Incendis als edificis.
Decret 241/1994 (DOGC de 30/09/94).
-Seguretat contra incendis als Establiments Industrials (RSCEI).
R.D. 2267/2004 (BOE: 17/12/2004)
-Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
R.D. 1942/1993 (BOE: 14/12/1993)
-Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la
NBE-CPI-91.

D.241/94 (DOGC: 30/1/95).

-Aprovació de la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en
funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.
R.D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

6.2. Accessibilitat per a la intervenció dels bombers.
6.2.1. Accessos al recinte.
El recinte té dos accessos, un per el carrer 0sca per on només entren persones i vehicles utilitaris i un
altre, pel carrer Carretera del Prat perquè entrin només camions i vehicles amb càrrega pel
magatzem.
En cas d’incendi els camions de bombers podran accedir a dins del recinte per les dues portes
d’entrada de vehicles i podran circular al voltant de la nau per una extinció més ràpida.
6.2.2. Accessos a la nau.
A la nau es pot accedir per l’entrada que es troba a la façana amb el carrer Osca o per les dues
entrades que es troben a la façana amb el carrer Carretera del Prat on també hi ha una entrada per
vehicles.

6.3. Compartimentació.
6.3.1. Sectorització respecte a veïns.
La nau industrial no té cap contacte directe amb altres naus confrontants perquè és aïllada.
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6.3.2. Resistència al foc dels elements estructurals.
Segons la norma NBE-CPI 96 i amb les indicacions del RSCIEI els elements estructurals de la nau
tenen el següent comportament davant el foc:
ESTRUCTURA
•

Pilars: RF-120

•

Jàsseres Delta T-1: RF-90

•

Canals riostra tipus H: RF-60

•

Jàsseres riostra T: RF-90

•

Tancaments de façana: Estabilitat i aïllament al foc EF-120 IF-120

•

Divisions entre espais: Estabilitat i aïllament al foc EF-120 IF-120

•

Corretges: RF-60

REVESTIMENTS
7.

Paviment magatzem: M2

8.

Fals sostre d’oficines, vestuaris i serveis: M2

9.

Paviment oficines: M1

10. Paviment vestuaris i serveis: M2

6.3.3. Superfície del major sector d’incendi. Zona de risc especial.
La superfície del major sector d’incendi és el magatzem amb un total de m² i a la vegada és la zona
de risc especial de tota la nau ja que el material emmagatzemat és paper que es tracta d’un material
inflamable.

6.4. Evacuació.
6.4.1. Càlcul ocupació.
Es realitzarà un càlcul per obtenir l’ocupació de la nau amb les pautes de la norma NBE-CPI-96 i del
RSCIEI, per realitzar el dimensionament de les sortides sempre amb l’ocupació més desfavorable.
Segons l’Art. 6 de la Norma NBE-CPI-96.
Per determinar l’ocupació dels establiments industrials per determinar la seva evacuació es deduirà
per la següent expressió:
P = 1,10 * p
On:
p = total de treballadors del sector d’incendis (sempre p<100)
P = Total ocupació.
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6.4.1.1. Oficines.
Art. 6.2 de la Norma NBE-CPI-96. Densitat d’ocupació en oficina: 1 persona per cada 10 m².
RECEPCIÓ
Total superfície: 62,39 m².
Total ocupació: 62,39 m²./ 10 m² = 7 persones
ZONA SECRETARIA
Total superfície: 33,38 m².
Total ocupació: 33,38 m²./ 10 m² = 4 persones
RECURSOS HUMANS
Total superfície: 16 m².
Total ocupació: 16 m²./ 10 m².= 2 persones
DIRECCIÓ
Total superfície: 13,81 m².
Total ocupació: 13,81 m²./ 10 m².= 2 persones
COMPTABILITAT, INFORMÀTICA I COMERCIAL
Total superfície: 42,5 m².
Total ocupació: 42,5 m²./ 10 m².= 5 persones
6.4.1.2. Magatzem.
Art. 6.2 de la Norma NBE-CPI-96. Densitat d’ocupació en magatzem: 1 persona per cada 40 m²
Total superfície: 1369 m².
Total ocupació: 1369 m² / 40 m² = 35 persones
6.4.2. Dimensionat elements evacuació.
6.4.2.1. Càlcul.
Les dimensions de tots els elements d’evacuació s’han de realitzar d’acord al SB-CI del CTE amb les
següents fórmules:
PORTES
A

≥ P / 200 ≥ 0,80 m
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PASSADISSOS
A

≥ P / 200 ≥ 1,00 m

P : Previsió de número de persones que poden passar per aquest punt.
A : Amplada de l’element a dimensionar.
6.4.2.2. Dimensionat de portes.
RECEPCIÓ
2 / 200 = 0,01
La porta que comunica l’exterior amb la recepció i el magatzem amb la recepció tindrà una amplada
mínima de 1 m i màxima de 1,20 m. Les altres portes tindran una amplada mínima de 0,80 m i una
amplada màxima de 1,20 m.
RECURSOS HUMANS
2 / 200 = 0,01
La porta tindrà una amplada mínima de 0,8 m i una amplada màxima de 1,20 m.
DIRECCIÓ
2 / 200 = 0,01
La porta tindrà una amplada mínima de 0,8 m i una amplada màxima de 1,20 m.
COMPTABILITAT, INFORMÀTICA I COMERCIAL
5 / 200 = 0,025
La porta tindrà una amplada mínima de 0,80 m i una amplada màxima de 1,20 m.
MAGATZEM
4 / 200 = 0,02
Les portes tindran una amplada mínima de 0,80 m i una amplada màxima de 1,20 m.
6.4.2.3. Dimensionat de passadís.
ZONA SECRETARIA
3 / 200 = 0,015
La normativa exigeix com a mínim que tots els passadissos d’evacuació tinguin una amplada superior
o igual a 1 m.
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6.4.3. Vies d’evacuació.
Existeixen un total de 10 sectors d’incendi a tota la nau i per cadascú d’ ells existeixen les diferents
vies d’evacuació.

Recepció:

Una sortida directa a l’exterior per porta de 1,2 m.
Una sortida al magatzem per porta de 1,2 m.

Zona secretaria:

Una sortida directa al magatzem per porta de 1,2 m.
Una sortida a recepció per porta de 0,8 m.

Recursos Humans:

Una sortida a recepció per porta de 0,8 m.

Direcció:

Una sortida a secretaria per porta de 0,8 m.

Comptabilitat, Informàtica
i comercial:

Una sortida a secretaria per porta de 0,8 m.

Vestuaris dones:

Una sortida a recepció per porta de 0,8 m.

Vestuaris homes:

Una sortida a recepció per porta de 0,8 m.

Serveis dones:

Una sortida a recepció per porta de 0,8 m.

Serveis dones:

Una sortida a recepció per porta de 0,8 m.

Magatzem:

Dues sortides directes a l’exterior per portes de 1,2 m.
Dues sortides a les oficines per portes de 1,2 m.

6.4.4. Recorregut màxim d’evacuació.
Els recorreguts màxims a la zona de magatzem ha estat dissenyat perquè qualsevol recorregut
d’evacuació sigui inferior als 100 metres màxim exigits pel RSCIEI. Mai tindrem cap obstacle per
realitzar el recorregut a la sortida més propera en cas d’incendi.
El recorregut màxim a la zona de oficines, serveis i vestuaris segons la taula 3.1 del DB-SI de CTE
serà:

-La longitud màxima de recorregut a una sortida de planta no pot superar els 50 metres.
-La longitud dels recorreguts d’evacuació de l’origen fins a un punt on surtin al menys dos
recorreguts alternatius, no pot superar els 25 metres.
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6.4.5. Característiques de les portes i passadissos.
-Les portes de sortida de planta, i les de els recintes de més de 50 persones, seran abatibles
de gir vertical, de fàcil i ràpida obertura.
-La porta automàtica que hi haurà a l’entrada principal disposarà d’un sistema que en el cas de
que no funcioni el mecanisme automàtic de obertura, obri la porta i no la deixi tancar.
-Obriran en sentit de l’evacuació totes les portes de les característiques següents:
a) Quan estiguin previstes pel pas de més de 100 persones.
b) Si al recinte on es troba la porta hi han més de 50 persones.

6.5. Estabilitat al foc de l’estructura.
Els tancaments que separen els diferents sectors d'incendi formats per la nau han de ser segons el
RSCIEI com a mínim RF-120.

6.6. Instal·lacions de protecció contra incendis.
6.6.1. Protecció passiva.
6.6.1.1. Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió segons la norma UNE 23585/2004.
D’acord amb el punt 1 “Objeto y campo de aplicación” (pàg. 10) de la norma, el càlcul del cabal d’aire
a desallotjar ha de ser el necessari perquè “en los casos de incendios previsibles más desfavorables,
se genere una capa libre de humos por encima del nivel del piso del incendio, a la par que se
mantiene la temperatura media de los humos dentro de unos niveles aceptables”. Per això s’ha
utilitzat com paràmetres del model d’incendi les dimensions normalitzades de la taula 3 especificades
al punt anterior. Es consideren grans incendis aquells que compleixen la desigualtat:
Y≤10·Af

1/ 2

On:
Af: Àrea d’incendi (m²)
Y: Alçada lliure de fums (m)
5≤10·81

1/ 2

=90 m

El valor del cabal d’aire que entra dins d’una nau, ascendent de fums per sobre d’un incendi (Mf)
s’obté mitjançant la següent eqüació:

Mf = Ce ⋅ P ⋅ Y 3 / 2 (kg/s)
On:
Ce: Coeficient de cabal d’entrada per una nau de fums
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Y: Perímetre de l’incendi
P: Alçada mínima lliure de fums

Mf = 0.19 ⋅ 36 ⋅ 5 3 / 2 = 76,47 kg/s (Cabal màssic)
La capacitat total dels extractors mecànics de fums s’obté amb l’expressió:

Q=

Mf ⋅ T
ρamb ⋅ Tamb (m³/s)

On:
Tamb: Temperatura ambient (ºK)
ρamb: Massa específica de l’aire a la temperatura ambient.(kg/m³)
T: Promig de temperatura absoluta a la capa flotant d’un dipòsit de fums. (ºK)

Q=

76,47 ⋅ 373
1,2 ⋅ 293 = 290922 (m³/s)

Per al càlcul del nombre d’unitats d’extracció mínim necessari, N, s’utilitza l’equació següent:

Mcrit =

2,05 ⋅ ρamb ⋅ dn 2 ⋅ ( g ⋅ Tamb ⋅ Dv )1 / 2
T

On:
Mcrit: Valor crític d’extracció d’un “aireador” situat més lluny d’una paret que la seva amplada
característica.
Dv: Dimensió lineal característica d’un “aireador” d’extracció de fums. Al nostre cas s’assemblarà al
diàmetre d’un ventilador helicoïdal.
dn: Profunditat de la capa flotant de fums per sota del punt d’extracció en metres (m) que es pot
calcular de la manera següent dn= h-Y, on h es la alçada mínima del sostre del sector d’incendis
considerat.
G: es l’acceleració de la gravetat en m/s².
ρamb:

Mcrit =

2,05 ⋅ 1,2 ⋅ 3 2 ⋅ (9,81 ⋅ 293 ⋅ 0,8) 1 / 2
= 58,24 kg/s
373

Així, el nombre d’unitats d’extracció mínim necessari serà:

N≥
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Per seguretat sempre s’instal·larà un extractor de fums més:
Total: 3 evacuadors de fum
6.6.2. Protecció activa.
6.6.2.1. Senyalització.
Els diferents equips contra incendis manuals utilitzen senyals definides a la norma
UNE 23033-1 per determinar la seva ubicació amb les dimensions següents:

•

594 x 594mm quan la distància d’observació sigui de 20 a 30 metres.

•

420 x 420mm quan la distància d’observació sigui de 10 a 20 metres.

•

210 x 210mm quan la distància d’observació sigui més gran de 10 metres.

Figura 6.1. Senyalització d’elements contra incendis i sortides.

6.6.2.2. Enllumenat d’emergència.
Ha de complir els següents requisits:
-Començarà a funcionar quan el servei tingui una fallida del 70% de la seva tensió nominal de servei,
serà fix i tindrà una font pròpia d’energia.
-A les zones on es trobin els quadres de distribució de l’enllumenat la il·luminació serà de 5 lux com a
mínim i també on estiguin situats els equips de protecció contra incendis.
-Als recorreguts d’evacuació proporcionarà un lux d’il·luminació a nivell de terra.
-Funcionarà com a mínim durant una hora des de el precís moment de la fallida d’energia.
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Figura 6.2. Llum d’emergència
6.6.2.3. Detecció i alarma d’incendis.
S’instal·laran sistemes de detecció automàtic d’incendis ja que és necessari segons RSCIEI Reial
Decret 2267/2004 annex III quan és tracta d’un magatzem de risc mig i més de 1000 m².
Es situarà un polsador d’alarma d’incendi al costat de cada sortida d’evacuació al exterior, la distància
màxima de qualsevol punt de la nau fins a un polsador serà menor a 25 metres.

Figura 6.3. Detector de fumsi polsador d’alarma.
6.6.2.4. Extintors.
La seva localització ha de ser immediata, s’han d’utilitzar ràpidament, es situaran sobre elements
verticals i la seva part superior no pot superar una alçada màxima de 1,70 m des de el paviment. Les
distàncies entre extintors no han de superar els 15 metres.

Figura 6.4. Extintor
6.6.2.5. Hidrants exteriors.
Pel tipus de risc al magatzem s’instal·laran dos hidrants exteriors perquè cadascun d’ells ha de cobrir
40 m de radi amb una pressió mínima de 5 bar
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Figura 6.5. Hidrant exterior
6.6.2.6. Boques d’incendi equipades (BIES).
Pel tipus de risc al magatzem s’instal·laran quatre BIES amb pressió a la boquilla entre 2 i 5 bars per
garantir les necessitats de cobrir un radi de 25 metres per cada boca d’incendi.

Figura 6.6. Boca d’incendi equipada
6.6.2.7. Aspersors automàtics d’aigua.
Pel tipus de risc al magatzem s’instal·laran aspersors automàtics d’aigua per cobrir tots els
prestatges.

Figura 6.7. Aspersor automàtic d’aigua

6.6.2.8. Pintura intumiscent.
El Reial Decret 2267/2004 d’estabilitat al foc d’elements estructurals portants ordena que com a
mínim tots els elements del magatzem que té un nivell de risc intrínsec mig a una planta baixa sigui
EF-120. Hi ha alguns elements que no compleixen aquest decret:
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•

Jàsseres Delta T-1: RF-90

•

Canals riostra tipus H: RF-60

•

Jàsseres riostra T: RF-90

•

Corretges: RF-60

Per evitar-ho s’aplicarà una pintura intumiscent per les corretges i els canals riostra s’aplicarà una
capa de 40 mm d’espessor i per totes les jàsseres una capa de 20 mm.
S’utilitzarà pintura intumiscent de la marca Wip. Totes les superfícies s’hauran de netejar
meticulosament perquè evitar pols, matèries grasses, residus, etc. S’aplicarà amb pistola amb un
equip de tipus bomba Airless.

6.7. Pla d’emergència.
6.7.1. Objectiu.
La missió principal d’aquest pla es determinar l’ordre de les accions a realitzar en cas d’un possible
incendi i minimitzar les possibles conseqüències, tant a persones com a les instal·lacions.
6.7.2. Cap d’emergència.
Constitueix una persona especialment organitzada i entrenada per actuar en cas de qualsevol
emergència. Aquest persona estarà preparada per prevenir possibles perills per al personal i serà la
encarregada de donar l’ordre de desallotjament de la nau.
6.7.3. Pla d’alarma.
Quan s’activi una alarma, tant per els element de detecció o bé per comunicació humana, el Cap
d’emergència actuarà de la manera següent:
1. Primer es comprovarà que l’avís d’alarma es real i si existeix perill.
2. S’analitzarà el tipus d’emergència, si hi ha ferits o no.
3. Es trucarà ràpidament si hi ha necessitat als Bombers de la Generalitat de Catalunya (085),
a la Policia Local de Sant Boi de Llobregat (092) i si hi ha necessitat d’ambulàncies,
Emergències Mèdiques (061).
6.7.4. Evacuació.
L’ordre d’inici d’un procés d’evacuació la donarà el Cap d’emergència i les instruccions d’evacuació
seran les següents:
•

Una vegada donada la ordre d’evacuació pel Cap d’emergència els treballadors sortiran per
les sortides més properes al seu lloc de treball.

•

S’evitaran aglomeracions, sempre s’imposarà l’ordre i la calma als evacuats.

•

S’establirà un lloc de trobada per tal de comprovar la total evacuació del personal de la nau.
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El Cap d’emergència serà l’últim que en abandonar la zona evacuada fins que no surti l’últim
evacuat.

6.7.5. Primers Auxilis.
En cas de sinistre actuaran els equips d’assistència sanitària ja que son els encarregats de realitzar
els primers auxilis. Els equips de primers auxilis prestaran col·laboració als moments inicials que es
produeixi una emergència i mai realitzaran una intervenció que suposi un perill per l’estat actual o
futur del ferit. Aquests equips realitzaran les feines d’evacuació de manera ordenada, de la manera
més ràpida possible i classificaran les víctimes segons la seva gravetat.

7. Estudi de seguretat i salut
7.1 Sistemes de condicionament e instal·lacions.
El present estudi de seguretat i salut, tracta la problemàtica de seguretat de la construcció d’una nau
destinada a magatzem de llibres, per l’empresa Edicions Tecla, i es redacta realitzant l'estricte
compliment del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i concretament dona compliment a
l’article 4 d’aquest Reial decret.

7.2 Accés a les obres.
Només les persones autoritzades amb les proteccions personals necessàries obligatòries poden
accedir a l’obra.
L’accés estarà tancat, amb una tanca sòlida de dos metres d’alçada, amb timbre o avisadors. Es
col·locarà una senyal de:”Ús obligatori del casc de seguretat i proteccions necessàries” i “Prohibit el
pas a tota persona aliena a l’obra” a tots els accessos, tant de vehicles com de personal com també el
de “Precaució sortida de camions” on sigui pertinent.

7.3. Equips de protecció individual.
El contractista tindrà el control dels equipaments de protecció individual de la totalitat de treballadors
que intervenen a l’obra.
En aquest apartat es detalla la indumentària de protecció personal que més s’utilitza a les obres.

CASC:
El casc es d’ús obligatori a les obres i es d’us particular.
Ha de tenir homologació d’acord amb la norma tècnica reglamentaria CE EN 397, Resolució del Reial
Decret 773/1997. Annex I.1. Protecció del cap.
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Característiques:
-Classe N: es fa servir en feines amb possibilitat de riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a
1000V.
-Pes: no ha de sobrepassar els 450 g.
Si un casc ha sofert un impacte violent o té més de quatre anys, encara que no s’hagi utilitzat s’ha de
canviar per un de nou.
CALÇAT DE SEGURETAT:
Pel perill de riscos de tipus mecànics, on hi ha la possibilitat perforació de les soles per claus, hi ha la
obligació d’utilitzar calçat de seguretat (botes) d’homologació d’acord amb la Norma reglamentària
CE.
En correspondència amb el Reial Decret 773/1997 (BOE: 12/06/97)
Característiques:
-Classe: calçat amb puntera metàl·lica (serà opcional la plantilla en funció del nivell de risc de punció
plantar).
-Pes: no ha de sobrepassar els 800 g.
Si s’ha de treballar en terreny humit o es pot rebre esquitxades de morter o d’aigua, les botes tindran
que ser de goma.
GUANTS:
Per no sofrir agressions a les mans (picadures, dermatosi, talls, esgarrapades, etc), els treballadors
han d’utilitzar guants. Poden se de diferent tipus i material:
-lona:
-Cuir:

Per manipular fustes
Per feines en general

-Làtex rugós: Per la manipulació de peces que tallin.
-Cotó o punt: Per realitzar feines lleugeres.
Quan la feina sigui amb risc d’electrocució, es faran servir guants homologats segons la Norma
tècnica reglamentària CE EN 338, Resolució del reial Decret 773/1997.
ARNESSOS DE SEGURETAT:
A les feines on hi hagi perill de caigudes d’alçada, s’han d’utilitzar els arnesos de seguretat
homologats segons la Norma tècnica reglamentària CE EN 363, Resolució del Reial Decret 773/1997.
S’utilitzen principalment en treball sobre andamis i plataformes amb elevat risc de caiguda, balcons
que no disposin de protecció i finestres obertes i treballs en superfícies a alçada sense protecció
col·lectiva.
Sergio Gamero Pinilla

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Pag. 137

Components dels arnesos:
-1 Equip d’ancoratge EN 795.
-1 Dispositiu anti caigudes EN 353/2 o EN 360 (El primer s’utilitzarà quan s’hagin de realitzar pujades
i baixades, el segon en canvi s’utilitzarà quan es realitzi muntatges de bastides amb un punt fix).
-1 Arnés anti caiguda EN 361 amb punt d’amarratge frontal o dorsal.
-1 Connector EN 362.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els puguin superar un nivell sonor superior als 80 dB, és obligatori l’ús d’elements de protecció
auditiva, sempre d’ús individual.
Els protectors han d’estar correctament homologats per la Norma tècnica reglamentaria CE EN
corresponent, resolució Reial Decret 773/1997 (BOE: 12/06/97).
PROTECTORS VISTA:
Quan hi hagi la necessitat de protegir la vista dels treballadors a causa de pols, fum, projecció de
partícules, radiacions perilloses, s’utilitzaran ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres de protecció anti impactes estaran homologades d’acord amb la Norma tècnica
reglamentària CE EN corresponent, a la resolució del RD. 773/1997 (BOE: 12/06/97).
ROBA DE TREBALL:
A la construcció els treballadors utilitzaran una roba especial de treball, que la empresa li facilitarà i
amb condicions fixades amb el conveni provincial. El seu teixit ha de ser flexible i lleuger, que s’ajusti
als cos i fàcil de netejar. En condicions d’humitat o sota pluja es lliurarà roba de tipus impermeable.

7.4. Equips de protecció col·lectiva.
En aquest apartat es descriuen les proteccions de caràcter col·lectiu, on la seva principal missió es
realitzar una pantalla entre la persona o objecte a protegir i el focus de perill.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
La seva alçària mínima serà 1 metre, i estarà construïda amb tubs metàl·lics. La tanca no s’ha de
poder moure ni tombar i ha de ser estable.
BARANES:
La seva missió es envoltar els forats verticals on hi hagi perill de caiguda de més de 2 metres.
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Amb resistència suficient (150 kg/ml) perquè estigui garantida la retenció de persones o objectes, i
amb una alçària mínima de 0,9 metres, llistó intermedi i entornpeu.
ANCORATGES:
La seva resistència serà la necessària per suportar els esforços que puguin estar sotmesos amb la
seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ:
Estaran proveïdes de sabates antilliscants. Mai s’utilitzaran per dues persones a la vegada.
La longitud de l’escala passarà 1 metre el punt superior de desembarcament.
Mai es podran superar els 5 metres d’alçada de caiguda lliure amb una escala.
Sempre es pujarà i es baixarà de cara a l’escala
El seu ancoratge serà perfectament resistent a la part superior per evitar moviments.
XARXES:
Aniran amb el nom del fabricant, any i mes de fabricació i la garantia de compliment de la norma
UNE. I tindran un any només d’utilització.
PASSERES:
No poden ser mai més estretes de 0,6 metres i quan es col·loquen per superar desnivells de més de 2
metres es col·locaran baranes.
BASTIDES:
Les bastides tindran 0,6 metres d’ample per poder permetre treballar als operaris i quan es necessiti
utilitzar materials serà de 0,8 m.
Les baranes seran de 1 m. d’alçada per davant i per darrera. Si la distància entre la façana i la bastida
és com a màxim de 0,3 m. es permet tenir la barana de davant baixada.
Sempre es demanarà el certificat de muntatge i homologació per part de l’empresa subministradora
conforme a les característiques de dimensions, fixacions de la bastida i pes màxim.
S’utilitzarà cinturó de seguretat treballant a sobre de la bastida i mai es podrà intercanviar.
Les bastides estaran protegides tota la superfície amb tendals.

BASTIDES PENJANTS:
Cada tram estarà format per elements continus de longitud màxima 8 m. El màxim d’elements serà 3 i
de 2,65 m. cada element. Està prohibit col·locar taulons a les cantonades dels edificis per passar
d’una bastida a altre per salvar l’angle que els separa.
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Abans de la seva utilització per treballar s’haurà de realitzar una prova de càrrega de 24 hores de
duració i per prèvia avís de la Direcció Facultativa i/o els coordinadors responsables de seguretat.
Els resultats d’aquesta prova es constataran al llibre d’ordres, registre de seguretat o incidències i ho
tindrà que signar l’empresa constructora, la Direcció Facultativa i una persona que representi als
treballadors.
Esta prohibit utilitzar com a contrapès sacs de sorra o ciment, palets, etc. sinó que s’han d’utilitzar uns
motllos especials subministrats per cases comercials. Cada peça penjarà de dos tràctels que portaran
un altre corda de seguretat per cada tràctel del tipus “seguricable”. La totalitat de les peces han de ser
de mateix fabricant.

7.5. Seguretat i salut a les obres.
Les unitats constructives que hi ha a les obres son:
7.5.1. Preparació de la zona de treball.
Es delimitaran les zones de treball amb tanques amb marge suficient de seguretat per les persones
que no intervenen en l’obra i es realitzarà una instal·lació de corrent elèctric provisional de l’obra.
Es fixaran els recorreguts de moviment de la maquinària automotriu i haurà una instal·lació
d’il·luminació provisional i també estaran previstes les vies i sortides d’emergència.
S’instal·laran elements de lluita contra incendis i ventilació quan sigui necessari.

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Danys als peus o a les mans
-Cops al cap.
-Cossos estranys als ulls.
-Atrapaments.
-Atropellaments per màquines automotrius o vehicles.
-Sobreesforços.
-Electrocucions.
-Caiguda d’objectes.
-Caigudes al mateix nivell.
MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Realitzar una preparació als operaris en efectuar les feines amb possible perill
D’atrapament amb un ordre preestablert i controlar l’acompliment del mateix.
2) Abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines i mantenir netes il·luminades de
zones de moviment del personal. S’ha de controlar que els desplaçaments dels vehicles es
realitzi en els llocs delimitats.
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Comprovar la subjecció de les càrregues que es desplacin elevades i l’integra’t dels canvis
de subjecció i comprovar la qualitat adient dels aïllaments.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Obligatori l’ús de calçat amb puntera metàl·lica i casc, homologats de la CE.
-Faixa de protecció lumbar.
-Guants de protecció mecànica.
-Ulleres de protecció mecànica.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Es senyalitzarà les zones de maniobra dels vehicles o màquines automotrius i s`abalisarà la zona de
treball.

7.5.2. Moviment de terres.
En aquesta fase de l’obra es realitzaran les següents operacions: excavació de rases i pous de
servei, rebliments amb sorres o roques, desmuntatges i terrabuits.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Possibles atropellaments i cops amb la maquinària.
-Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.
-Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil.
-Trauma sonor.
-Asfixia o intoxicació per emanacions gasoses als pous.
-Cossos estranys als ulls.
-Humitat.
-Esllavissada de terres
-Despreniment de terres.
MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Les zones de pas per sobre les excavacions del fonaments es realitzaran mitjançant
passeres amb baranes als dos costats i es senyalitzarà la circulació de maquinària, vianants,
etc.
2) Senyalitzar mitjançant una línia (feta amb guix o calç) la distància màxima d’aproximació a la
vora d’una excavació perquè no l’ultrapassin ni persones sense protecció ni màquines.
3) Seran independents les rampes d’accés de vehicles als accessos de vianants i quan els
accessos necessàriament han de ser comuns, es delimitaran als vianants tanques, voreres,
tanques o mitjans equivalents.
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4) Prohibir la circulació interna de vehicles pesats a menys de 4 m i de lleugers a menys de 3 m
de la vora de la coronació d’un desmuntatge o terrabuit i l’acumulació de terres a més de dos
metres de la nova excavació. No circular per les proximitats o sota de les parts de les
màquines que portin runa en elevació o transport vertical.
5) En els pous de profunditat superior a 1,5 m, disposar d’un detector d’oxigen format per donar
l’alarma per sota del 18%.

6) No circular per les proximitats o sota de les parts de les màquines que portin runa en elevació
o de les màquines de transport vertical.
7) Per acostar-se a menys de 2 m de la vora del talús cal portar arnès de seguretat fixat a un
punt estable natural o artificial.
8) Es disposarà de il·luminació amb sistema de focus fixos o mòbils, que puguin proporcionar
visibilitat necessària a la totalitat de zona de treball. La maquinària sempre disposarà de
senyal lluminosa i acústica de marxa enrere.
9) Es col·locaran testimonis d’avís de despreniment i sempre es mantindrà la zona de treball
neta i ordenada.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Obligatori l’ús de calçat amb puntera metàl·lica i casc, homologats de la CE.
-Arnès de seguretat subjecte a punts sòlids i estables naturals o artificials.
-Calçat antilliscant i aïllant.
-Equip respiratòria autònom o amb aire fresc a pressió positiva.
-Guants de protecció mecànica
-Ulleres de protecció mecànica.
-Botes d’aigua amb proteccions plantars i de puntera.
-Protecció auricular.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Impedir sempre que les construccions properes puguin patir cap dany causa del moviment de terres,
mitjançant els estintolaments que calguin.
Senyalització o abalisament de la zona de treball.
7.5.3. Fonamentació.
Es realitzarà l’encofrat i desencofrat, preparació d’armadures i el formigonat de fonaments, murs,
pilons i jàsseres. I per finalitzar aquesta fase de l’obra es muntaran els elements prefabricats.
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Cremades per soldadura
-Danys als ulls (cossos estranys, radiacions ultraviolada, soldadura oxiacetilènica).
-Bolc de la maquinària.
-Sorolls.
-Atrapaments.
-Treballs en ambients humits.
-Dermatosis per contactes amb el ciment.
-Electrocucions.
-Caigudes a diferent o al mateix nivell.
-Despreniments per apilat defectuós de components.
-Danys a les mans.
-Sobreesforços.
-Caiguda d’objectes.
-Fallada d’estintolaments.
-Vibracions per maneig d’agulles vibrants o martells picadors.
-Focs.
-Atropellaments.
-Danys als peus.
MESURES DE PREVENCIÓ:

1)

Eliminar del terra els possibles claus arrencats o solts i qualsevol runa que pugui lesionar els
peus o altres parts i també els que hi hagin a les fustes es trauran o reblaran.

2) Senyalitzar mitjançant un tros de color groc el nivell màxim de la càrrega dels catúfols de
formigonar i abans de formigonar revisar els estintolaments.
3) Es realitzaran camins segurs per l’accés a punts d’encofrat o formigonat i és circularà per ells
amb un arnès de seguretat previst d’un anell que permeti desplaçar-se per un cable
horitzontal ben afermat.
4) Senyalitzar les zones de circulació de vehicles i màquines i mantenir sempre neteja i ordre a
la zona de treball.
5) Tot el material necessari per les operacions d’aquesta fase es situarà en llocs prèviament
determinats a prop del lloc d’ús i tots els elements s’apilaran acuradament i s’aplicaran
dispositius per impedir el seu despreniment.
6) Afermar acuradament les màquines d’elevació.
7) Senyalitzar la zona de possible caiguda de càrregues durant el seu transport vertical.
8) Per dirigir les armadures suspeses cap la seva ubicació mai es farà amb les mans sinó que
amb cordes.
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9) L’accés i l’estada a les plataformes de treball es farà sempre amb arnès de seguretat posat i
subjecte a un cable fermament subjecte a dos punts.
10) Instal·lar tanques de seguretat als llocs on es pugui caure al buit.
11) Per pujar o baixar dels encofrats es farà mitjançant escales de mà en bon estat i ben
afermades.

12) Mai sobrepassar les càrregues màximes permeses en funció a la posició del braç de les
guies.
13) Efectuar el moviment vertical de càrregues sense sacsejades i sempre en sentit vertical.
14) Evitar amb senyalització o abalisament la presència de persones als llocs amb perill
d´atrapament.
15) Abans d’hissar qualsevol càrrega es farà prèvia una correcta subjecció. Quan un cos sigui
allargat es fixarà en dos punts.
16) S’haurà de comprovar el correcte aïllament de les màquines elèctriques, dels cables de
connexió i de les preses.
17) Instal·lar cobridors de fusta sobre les barres d’espera per evitar punxades.
18) Prohibit grimpar per les armadures en cap moment.
19) Les plataformes de treball disposaran d’una tanca de 90 cm. d’alçada i entornpeu amb la
porta d’accés tancada i assegurada.
20) Prohibir fer cap operació amb risc de caiguda a diferent nivell sense haver situat correctament
i ben afermada la xarxa de seguretat.
21) S’instal·laran llistons de fusta sobre els fons de fusta sobre els fons de fusta dels encofrats o
lloses d’escala per evitar relliscades.
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5 m. subjecte a estructures solides i
estables.
-Calçat antilliscant.
-Guants de protecció mecànica.
-Guants dielèctrics.
-Calçat aïllant.
-Faixa de protecció lumbar.
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-Guants de protecció química.
-Casc de seguretat.
-Botes d’aigua amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla
anti punxades.
-Protecció antivibradora pels canells.
-Amortidors de vibracions a les màquines manegades per persones.
-Protecció auricular.
-Màscara buco-nasal.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Pantalles per soldadura elèctrica (vidres actínics).
-Ulleres amb vidres de protecció per soldadura oxiacetilènica.
-Botes amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla anti punxades.
-Guants antitèrmics de cuir.
-Polaines de cuir.
-Davantal de cuir.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Situar viseres de protecció mecànica per evitar la caiguda accidental d’objectes o parts de material
sobre els nivells inferiors de la zona de treball o sobre les zones de pas a terceres persones i
senyalitzar o abalisar la zona on poden caure objectes o part de materials.
7.5.4. Cobriment.
Fase de treball a la coberta inclinada de la nau a dues aigües. Treballs de pujada de material, closa i
impermeabilització.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Caigudes al mateix nivell o sobre la coberta inclinada.
-Caigudes a diferent nivell.
-Caigudes d’objectes.
-Sobreesforços.
-Danys als peus i a les mans.
-Incendis.
-Cremades per causa de les operacions de closa i impermeabilització.
MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Mantenir instal·lades les bastides utilitzades per la construcció de tanques amb baranes de 90
cm. I entornpeus, per controlar les eventuals caigudes al buit
2) A les cobertes inclinades, s’instal·laran passarel·les mantingudes horitzontals mitjançant els
suports corresponents.
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3) Paralitzar el treball sobre cobertes sota vents de més de 60 km./h., pluja, gel o neu.
4) El magatzem de productes inflamables es mantindrà en ordre i net i es situarà lluny de
possibles caigudes de guspires.
5) Instal·lació de xarxes al voltant de la zona a cobrir i en el cas de cobertes fràgils també sota
de la coberta, ocupant tota la seva extensió. Les xarxes no han de permetre una caiguda
superior als 6 metres.
6) S’instal·laran cables subjectes a punts estables de l’estructura per enganxar-hi els
mosquetons de l’arnès de seguretat.
7) Mantenir les zones netes de treball.
8) Tots els materials que s’hagin de pujar a la zona de treball, seguiran embalats per evitar
caigudes de peces soltes. En particular les graves es pujaran mitjançant plataformes
emplintades i sense curullar.
9) Les ampolles de gasos utilitzades per les operacions de closa i impermeabilització
s’emmagatzemaran en posició vertical, a l’ombra i separades dels materials bituminosos.
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Arnès de seguretat.
-Calçat antilliscant.
-Guants, davantal i polaines de cuir.
-Faixa lumbar.
-Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
-Guants contra l’agressió mecànica.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Per les visites de manteniment, es reforçaran les zones de pas sobre les cobertes fràgils,
s’assenyalaran aquestes i es posaran rètols indicant:
“Perill. No trepitjar les corretges o zones assenyalades”.
Senyalització o abalisament de la zona de treball.
A les claraboies, a 1,5 m. de distància s’instal·larà una barana definitiva de 90 cm. amb entornpeus.
7.5.5. Tancaments, sostres, parets i envans.
Part de l’obra on hi ha transport de peces prefabricades, es construeixen els tancaments, sostres,
parets i envans. I finalment s’eliminen les runes i deixalles.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Caigudes de persones a diferent nivell.
-Caigudes al mateix nivell.
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-Caigudes d’objectes.
-Cops.
-Danys a les mans.
-Danys als ulls.
-Danys als peus.
-Dermatitis per contactes amb el ciment o formigó.
-Ambient polsegós.
-Sobreesforços.
-Electrocució.
-Atrapaments.
-Cremades.
MESURES DE PREVENCIÓ:

1) Els grans buits es protegiran amb una xarxa horitzontal i instal·lada i ben afermada cada dues
plantes i hauran bastides ben afermades amb baranes de 90 cm. i entornpeus.
2) A les rampes d’escala, s’instal·laran esglaons provisionals de 90 cm. d’amplada mínima 23
cm. d’estesa com a mínim i de 20 cm. com a màxim de davanter. A més portaran barana de
90 cm.
3) Fixar cables de seguretat entre pilars per enganxar-hi els mosquetons dels arnesos de
seguretat e Instal·lar en zones predeterminades senyals de “perill de caiguda d’alçada” i
obligació de fer ús d’arnès de seguretat.
4) No usar bastides sobre cavallets o balcons i terrasses si abans no s’ha instal·lat una xarxa de
seguretat al voltant de la zona de treball.
5) Controlar que les gàbies estiguin subjectes al mur abans de saltar des de l’estructura cap a la
gàbia o des d’aquesta cap a l’estructura.
6) Mantenir netes i ben il·luminades les zones de treball.
7) Per desplaçar verticalment els materials ceràmics, no trencar l’embalatge que hi posa el
proveïdor.
8) Els materials solts es portaran en gàbies o cistelles mirant que no puguin caure peces durant
el trasllat.
9) Les runes i trossos s’eliminaran diàriament mitjançant trampes d’abocament.
10) Evitar aixecar peces de gran superfície en cas de vents forts.
11) Evitar treballar al costat de murs nous fets en cas de vents forts.
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12) Comprovar el correcte aïllament de les eines manuals elèctriques i de les preses i endolls
provisionals d’obra.
13) Comprovar el bon estat dels cables elèctrics.
14) Els palets de material i els prefabricats de dimensions importants es conduiran mitjançant
cordes per dues persones. Els moviments seran coordinats per un tercer, per tal d’evitar cops
i atrapaments.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Cinturó o arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5 metres.
-Calçat antilliscant.
-Casc de seguretat
-Guants de protecció mecànica.
-Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica
-Ulleres de protecció mecànica.
-Ulleres de soldadura (també per l’ajudant de soldador).
-Pantalla de soldador.
-Guants de protecció química.
-Mascara buco-nasal.
-Faixa lumbar.
-Calçat aïllant.
-Manyoples, polaines i davantal de cuir.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització o abalisament de la zona de treball, en especial els espais on es puguin produir
caigudes d’objectes o materials i de les zones de pas i moviment de vehicles.

7.5.6. Acabats.
Es realitzaran les operacions de fusteria, muntatge de quadres, pintura i envernissat, col·locació de
falsos sostres, arrebossat i lliscat.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Cops.
-Talls a mans, peus i braços per manipulació de vidre.
-Caigudes a diferent nivell.
-Caigudes al mateix nivell.
-Danys a les mans, als peus o als ulls.
-Dermatitis per contacte amb ciment i/o substàncies corrosives.
-Contactes elèctrics.
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-Ambient polsegós.
-Sobreesforços.
-Intoxicacions.
-Incendis.
-Cremades.
-Atrapaments.
-Trencament de mànegues de compressors.
-Caigudes d’objectes.

MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Tot el material que es pugui transportar verticalment sense desembalar es mourà
d’aquesta manera. Quan es transportin peces llargues per un sol home, es portaran
inclinades de tal manera que la part anterior estigui per sobre del cap de les altres persones.
Les peces soltes es pujaran dintre de gàbies no curulles.
2) Les zones on es treballi amb vidre, es mantindran netes de trossos d’aquest material.
3) Quan s’hagi acabat d’instal·lar un vidres es pintarà amb calç blanca.
4) Les planxes de vidre es transportaran sempre en vertical.
5) Es desmuntaran els vidres de les finestres no practicables, per tal d’aconseguir una
6)

millor ventilació i per manipular vidre s’utilitzaran nanses amb ventosa.

7) Es prohibit utilitzar com a cavallet, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.
8) No utilitzar cavallets en les proximitats d’un buit si no es amb mesures de protecció contra
caigudes.
9) Subjectar cables a punts ferms i estables per enganxar-hi els mosquetons dels arnesos de
seguretat.
10) Totes les bastides que s’utilitzin eduiran sempre una barana de 90 cm. i entornpeus.
11) En qualsevol treball que obligui a posicions amb risc de caiguda des de més de 2 m.
d’alçada,caldrà disposar de baranes i d`arnès de seguretat subjecte a punts ferms i estables
o a cables preparats amb tal finalitat.
12) Sempre que hi hagi risc de caigudes al buit, s’instal·laran xarxes de protecció que permetin
una caiguda màxima de 6 m.
13) Sempre que calgui suprimir provisionalment una seguretat contra caigudes per raons de la
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14) feina, es tornarà reposar immediatament després de superada la necessitat.
15) Les escales de mà seran de tisora amb sabates antilliscants.
16) Il·luminar les zones de treball.
17) Els materials s’aplegaran de forma que no obstaculitzin el pas i es mantindran netes i ordena
des les zones de treball.
18) No fumar ni menjar a les zones on es treballi amb pintures que continguin dissolvents
orgànics o pigments tòxics.
19) Les màquines de polir i d’abrillantar portaran doble aïllament i els mànecs de control folrats de
material aïllant.
20) A la porta dels magatzems de productes tèxtils i de dissolvents i coles, es posaran extintors
de pols seca.
21) Les màquines de polir i d’abrillantar portaran un cèrcol de protecció anti atrapaments. Els llocs
en fase de poliment es senyalitzaran amb “Perill, sòl lliscant”.
22) Es taparan les canaletes de conducció elèctrica per evitar caigudes.
23) Abans d’utilitzar qualsevol eina o màquina es comprovarà que està en bones condicions i
amb tots els mecanismes i proteccions de seguretat.
24) Comprovar que no es deixin directament sobre el paviment objectes o eines tallants per evitar
l’accident al trepitjar-los.
25) Els llums portàtils seran portallànties estancs, amb mànec aïllant, reixa de protecció de la
bombeta i alimentats a 24 volts.
26) Controlar el bon aïllament dels cables i de les presses de corrent que es faran sempre
utilitzant clavilles i endolls.
27) Per fer el manteniment o per canviar accessoris de les màquines es desendollaran sempre.
28) Si les màquines no tenen doble aïllament, es prohibeix anul·lar-hi la connexió a terra
29) Transportar sacs àrids o ciment mitjançant carretons per evitar sobreesforços.
30) Quan s’emprin coles o dissolvents es mantindrà un corrent d’aire per evitar
intoxicacions.
31) Els recipients de coles i dissolvents s’emmagatzemaran perfectament tancats per evitar
atmosferes nocives.
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32) El personal que hagi de treballar amb dissolvents orgànics o pigments tòxics faran una
profunda higiene personal (mans i cara) abans de qualsevol tipus d’ingesta.
33) Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran en llocs diferents dels dissolvents i coles per
evitar incendis i es posaran rètols de “perill d’incendi” i “prohibit fumar”.
34) No deixar els becs de gas i els bufadors encesos quan no s’utilitzin.
35) S’escombraran les serradures i s’eliminaran de les plantes el més aviat possible.
36) No realitzar treballs de soldadura o oxitallada en llocs pròxims a les zones on s’utilitzin
pintures o altres productes inflamables.
37) Comprovar el bon estat dels tubs de pressió i les connexions dels equips que utilitzin aire
comprimit.
38) Les runes i trossos, s’apilaran ordenadament per evacuar-los mitjançant trompes.
39) Les plaques d’escaiola s’estintolaran amb peus drets telescòpics fins que
la subjecció automàtica de la placa sigui garantida.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:

-Casc de seguretat.
-Manyoples, polaines i davantal de cuir.
-Arnès de seguretat.
-Calçat antilliscant.
-Guants de protecció mecànica.
-Botes amb puntera i sola metàl·liques.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Guants de protecció mecànica.
-Calçat aïllant.
-Màscara buco-nasal.
-Màscara amb filtre de producte tòxic que es tracti o bé equip respiratori d’aire fresc o autònom.
-Roba ignífuga.
-Guants de protecció tèrmica (cuir).

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització i/o abalisament de la zona de treball a la que puguin caure objectes o trossos i
de les zones per on es desplacen qualsevol tipus de vehicle automotor.
Prohibició de llençar runa directament pels buits de la façana o dels patis.
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7.6. Seguretat i salut a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
7.6.1. Muntatge de quadres elèctrics.
Es realitzaran les funcions de càrrega, transport d’elements, descàrrega i distribució a l’obra.
Estesa de cables sota canalitzacions, connexió, unions, acabaments i fixació d’aparells a les parets o
estructures.

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Caiguda d’objectes o càrregues.
-Caigudes de persones al mateix nivell.
-Projecció de partícules als ulls.
-Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d’altres).
-Danys a les extremitats.
-Sobreesforços.
-Cops contra objectes.
-Cremades.
-Electrocucions.
-Ambient polsegós.
-Bolc de la grua.

MESURES DE PREVENCIÓ:

1) Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d’objectes.
2) Comprovar l’estrop de les càrregues.
3) Comprovar l’estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d’elevació.
4) Bastides amb baranes ben afermades.
5) Ordre i neteja de la zona de treball.
6) Escales ben afermades.
7) Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar
posades en càrrega inadvertides.
8) Estacionament i apuntalament acurats per la grua.
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MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Casc.
-Calçat antilliscant.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l’ajudant.
-Calçat amb puntera metàl·lica.
-Faixa lumbar.
-Guants antitèrmics.
-Guants aïllants.
-Perxes detectores de tensió.
-Màscares buco-nasals.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització o abalisament de les zones de treball i compliment de les zones de circulació.
7.6.2. Instal·lacions d’enllaç.
Es realitzaran les funcions de càrrega, transport d’elements, descàrrega i distribució a l’obra.
Estesa de cables sota canalitzacions, connexió, unions, acabaments i fixació d’aparells a les parets o
estructures.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Caigudes d’objectes o càrregues.
-Caigudes de persones a diferent nivell.
-Caigudes de persones al mateix nivell.
-Projecció de partícules als ulls.
-Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o altres).
-Danys a les extremitats.
-Sobreesforços.
-Cops contra objectes.
-Atrapament per objectes o màquines.
-Cremades.

MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d’objectes.
2) Col·locar xarxes de seguretat.
3) El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d’eines
o altres objectes.
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4) Bastides amb entornpeus.
5) Impedir el pas en les àrees d’abast de les plomes de la grua.
6) Comprovar l’estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d’elevació.
7) Bastides amb baranes i ben afermades.
8) Escales ben afermades.
9) Ordre i neteja de la zona de treball.
10) Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l’objectiu d’evitar cops i ensopegades.
11) Abalisament de les zones d’abast de les parts mòbils de les màquines.
12) Utilitzar sistemes anti atrapament.
13) Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar
posades en càrrega inadvertida.
14) Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments.
15) Estacionament i apuntalament acurats per la grua.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

-Casc.
-Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
-Calçat antilliscant.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l’ajudant.
-Guants de protecció mecànica.
-Calçat amb puntera metàl·lica.
-Faixa lumbar.
-Guants antitèrmics.
-Guants aïllants.
-Perxes de detecció.
-Màscares buco-nasals.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització o abalisament de les zones de treball.Compliment de les normes de circulació.
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7.6.3. Instal·lacions interiors.
Es realitzaran les funcions de càrrega, transport d’elements, descàrrega i distribució a l’obra.
Estesa de cables sota canalitzacions, connexió, unions, acabaments i fixació d’aparells a les parets o
estructures.

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Caiguda d’objectes o càrregues.
-Caigudes de persones a diferent nivell.
-Caiguda de persones a diferent nivell.
-Caigudes de persones al mateix nivell.
-Projecció de partícules als ulls.
-Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d’altres).
-Danys a les extremitats.
-Sobreesforços.
-Cops contra objectes.
-Atrapament per objectes o màquines.
-Cremades.
-Electrocucions.
-Atropellament per vehicles.
-Ambient polsegós.

MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d’objectes.
2) Col·locar xarxes de seguretat.
3) El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d’eines
o altres objectes.
4) Bastides amb entornpeus.
5) Impedir el pas en les àrees d’abast de les plomes de la grua.
6) Comprovar l’estrop de les càrregues.
7) Comprovar l’estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d’elevació.
8) Bastides amb baranes i ben afermades.
9) Escales ben afermades.
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10) Ordre i neteja de la zona de treball.
11) Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l’objectiu d’evitar cops i ensopegades.
12) Abalisament de les zones d’abast de les parts mòbils de les màquines.
13) Utilitzar sistemes anti atrapament.
14) Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar
posades en càrrega inadvertides.
15) Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Casc.
-Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
-Calçat antilliscant.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l’ajudant.
-Guants de protecció mecànica.
-Calçat amb puntera metàl·lica.
-Faixa lumbar.
-Guants antitèrmics.
-Guants aïllants.
-Perxes detectores de tensió.
-Màscares buco-nasals.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització o abalisament de les zones de treball.
Compliment de les normes de circulació.

7.6.4. Proves i posada en servei.
Col·locació de senyals d’avís a personal propi i aliè. Comprovar l’aïllament i realitzar mesures de
posta a terra i establir programa de proves i coordinació.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Caigudes de persones a diferent nivell.
-Danys als ulls per arcs elèctrics fent proves.
-Cops contra objectes.
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-Electrocucions.
-Cremades.
-Provocació d’incendis.
-Explosions.
-Posada en tensió de zones llunyanes.
MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Controlar tota la zona susceptible de rebre tensió amb senyalització i avisos.
2) Comprovació aïllaments.
3) Comprovació enclavaments mecànics i elèctrics.
4) Detecció de presència d’altres serveis en el veïnatge de la instal·lació elèctrica.
5) En presència d’atmosferes inflamables, ús de dispositius antideflagrants.
6) Comunicació entre llocs llunyans (extrems de línies en proves).

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Casc.
-Guants aïllants.
-Perxes detectores de tensió.
-Guants antitèrmics.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització de posada en tensió de la instal·lació.

7.7 Seguretat i salut a les instal·lacions d’aigües.
7.7.1. Obres de col·locació de tubs i elements auxiliars.
Les funcions d’aquesta part de la instal·lació son: Aplegament, descàrrega, col·locació i unió de
tubs. Les unions es realitzaran per soldadura.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Caiguda de persones a diferent o mateix nivell.
-Ferides en extremitats.
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-Desplomada de talls i/o talussos.
-Cops per objectes.
-Trepitjades sobre material.
-Treballs en ambients humits.

-Cremades i electrocucions degut a les soldadures.
-Caiguda o desplaçaments de materials durant les operacions de càrrega, descàrrega i col·locació de
tubs i elements auxiliars.
-Lesions en aixecar i desplaçar pesos manualment.
-Sobreesforços.
-Danys als ulls per radiacions de la soldadura elèctrica.
-Sorolls i vibracions.
-Ambient polsegós.
-Atropellaments i col·lisions deguts a maquinària.

MESURES DE PREVENCIÓ:

1) Protegir les vores de la coronació de les rases amb baranes de 0,9 metres d’alçada, situades
a una distància aproximada de 2 metres de la vora.
2) L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala ancorada a la vora superior de
la rasa. L’esca-la sobrepassarà em 1 metre l’alçada la vora de la rasa.
3) Mantenir neta la zona de treball.
4) S’apuntalaran les excavacions de rases d’alçada superior a 1,5 m. i totes aquelles
d’alçada inferior en que les característiques del terreny així ho aconsellin.
5) Prohibició de deambular per sobre dels serveis existents i situar-se sobre una superfície plana
i estable.
6) Allunyar convenientment les ampolles d’acetilè del lloc de la soldadura.
7) Comprovar i reparar les fuites per evitar l’explosió a causa d’espurnes o flames.
8) Evitar completament la presència de materials combustibles en el lloc de tall.
9) Es disposarà d’extintor de CO2 a prop del lloc de la soldadura.
10) Els tubs per les conduccions s’aplegaran en una superfície el més horitzontal possible, en un
recinte delimitat per varis peus drets que impedeixin l’esllavissament dels tubs.
11) Impedir la presència de persones a l' àrea d' abast de la ploma de la grua.
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MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i casc de seguretat.
-Calçat impermeable i antilliscant.
-Guants de cuir.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Davantal de cuir pel soldador i l' ajudant.
-Guants de protecció antitèrmica i dielèctrics.
-Faixa lumbar.
-Pantalla de protecció contra raigs UV.
-Protecció auditiu.
-Cinturó antivibrador.
-Màscara buco-nasal.
-Jaquetes reflectants per als treballadors propers a maquinària mòbil.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalitzar i abalisar la zona de treball.
7.7.2. Reblert i compactació.
Les operacions d’aquesta fase seran reblert amb sorra i terra, compactació del terreny i transport de
les terres sobrants a l’abocador.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Atropellament de persones per maquinària.
-Atrapaments de persones per material de reblert.
-Bloc de maquinària pesada.
-Caigudes al mateix nivell.
-Sorolls i vibracions.
-Ambient polsegós.
-Danys a les extremitats.
-Cops al cap.

MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Impedir la presència de persones a les zones d' abast de les parts mòbils de les màquines.
2) Ús de senyals acústics quan les màquines es posin en moviment.
3) Impedir la presència de terceres persones a les zones on s’hagi de reblir.
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4) No ultrapassar els límits marcats pel fabricant de la maquinària mòbil d' obra per evitar la
seva bolcada.
5) Mantenir neta la zona de treball.
6) Regar la zona de treball per tal d’evitar al màxim la formació de pols.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Jaquetes reflectants per als treballadors propers a maquinària mòbil.
-Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i casc de seguretat.
-Orelleres o taps per les orelles.
-Cinturó antivibrador.
-Mascara buco-nasal.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització o abalisament de la zona de treball.
7.7.3. Ferms i paviments.
Reposició de paviment i transport de restes d’obra a l' abocador.
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Cremades per contacte amb líquids calents.
-Inflamació dels productes asfàltics.
-Atrapament per màquines.
-Atropellament per vehicles de l’obra.
-Danys als ulls per projecció de partícules.
-Danys a les extremitats.
-Treballs en zones humides
-Cops al cap.
-Caigudes a diferent o mateix nivell.
MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Presència d’un especialista en les operacions d’aproximació i abocament de productes
asfàltics.
2) Tenir a l’abast extintors d’incendis en les operacions d'asfaltat.
3) Entrenar als operaris en efectuar les feines amb risc d'atrapament amb un ordre preestablert i
controlar l’acompliment del mateix.
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4) Utilització de senyals acústics en iniciar el moviment de màquines mòbils.

5) Impedir la utilització de les màquines per persones no qualificades en aquesta feina.
6) Mantenir l’ordre i la neteja a les zones de treball.
7) Tanques a les zones amb risc de caiguda.
8) Mantenir tots els pericons, pous de registre, etc...amb tapes col·locades, senyalitzades o
abalisades.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Guants antitèrmics.
-Davantal impermeable.
-Jaquetes reflectants per a treballadors propers a maquinària mòbil.
-Ulleres anti projeccions.
-Botes de seguretat o calçat antilliscant.
-Guants contra agressions mecàniques.
-Botes impermeables a l’aigua i a la humitat.
-Casc de seguretat.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalització o abalisament de la zona de treball.

7.7.4 Instal·lació de muntants, accessoris, comptadors i canonades de connexió bateria
muntant, muntant instal·lació interior.
Col·locació dels diferents trams de conducció i muntants. Roscat de claus a la bateria i al comptador
d’entrada i sortida. Soldadura de les conduccions de coure o polietilè.

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS:
-Cremades degudes a la soldadura.
-Danys als ulls.
-Caigudes al mateix o diferent nivell.
-Danys a les mans o als peus.
-Caiguda d’objectes.
-Inundació.
-Incendis per curtcircuits.
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-Electrocucions.
MESURES DE PREVENCIÓ:
1) Mantenir l’ordre i neteja a la zona de treball.
2) Utilització de bastides, escales o plataformes ben afermades.
3) Pis de bastides o plataformes sense escletxes.
4) Comprovar la possibilitat d’inundacions, crear un protocol d’actuació en cas que es
produeixin i entrenar al personal per a aquesta situació.
5) Comprovar l’existència i estat de les instal·lacions elèctriques concomitants i l’estat
de l’aïllament.
6) Tenir a l’abast, a peu d’obra, un extintor de pols.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
-Guants antitèrmics o de protecció mecànica, segons la necessitat.
-Ulleres de protecció mecànica.
-Botes impermeables.
-Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:
Senyalitzar o abalisar les zones de treball.

7.8. Disposicions mínimes de seguretat i salut.
7.8.1. Àmbit d’aplicació.
S’aplicarà a la totalitat de l’obra, a tots els llocs de treball tant a l'interior com a l’exterior de la nau.
7.8.2. Estabilitat i solidesa.
a) Es procurarà de manera apropiada i segura l’estabilitat dels materials i els equips i, en general, de
qualsevol element que en qualsevol desplaçament pugui afectar a la seguretat i a la salut dels
treballadors.
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b) L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient
només s’autoritzarà en cas que es proporcionin els equips o medis apropiats perquè la feina es
realitzi de manera segura.
7.8.3. Instal·lacions de subministrament i d’energia.
a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres deurà ajustar-se a la normativa específica.
b) Les instal·lacions s’hauran de projectar, realitzar i utilitzar de forma que no suposin cap perill
d’incendi ni explosió i de manera que les persones sempre estiguin protegides dels riscos
d’electrocució per contacte directe o indirecte.
c) El projecte, la realització i la elecció del material i dels dispositius de protecció deuran tindre en
compte el tipus i la potencia de l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la
competència de les persones que tinguin accés a les parts de d’instal·lació.
7.8.4. Vies i sortides d’emergència.
a) Les vies i sortides d’emergència estaran lliure de circulació i desembocar lo més directament
possible a una zona de seguretat.
b) En cas de perill, tots els llocs de treball hauran d’evacuar ràpidament i en condicions de màxima
seguretat per als treballadors.
c) El número i distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de l’ús, dels
equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del número màxim de persones que puguin
estar present en ells.
d) Les vies i sortides específiques d’emergència es deuran assenyalar com diu el Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i
salut a la feina. Aquesta senyalització es fixarà en llocs adequats i tindre la resistència suficient.
e) Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin accés a les
mateixes, no estaran obstruïdes en cap cas per cap objecte, de manera que es puguin utilitzar sense
cap problema en qualsevol moment.
f) En cas d’un mal funcionament del sistema d’il·luminació, les vies i les sortides d’emergència que
necessitin il·luminació deuran estar equipades amb il·luminació de seguretat amb suficient intensitat.
7.8.5. Detecció i lluita contra incendis.
a) Segons les característiques de l’obra i segons les dimensions i de l’ús dels locals, els equips
presents, les característiques físiques i químiques de les substàncies o materials que es trobin
presents així com el número màxim de persones que es trobin en els mateixos, s’ha de prevenir el
número suficient de dispositius apropiats per la lluita conta incendis i, si cal, de detectors d’incendis i
de sistemes d’alarma.
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b) Els dispositius de lluita contra incendis i sistemes d’alarma es deuran verificar i mantenir amb
regularitat. Es deuran utilitzar, en intervals regulars, proves i exercicis adequats.
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis han de ser de fàcil accés i manipulació.
Tindran que estar senyalitzats amb conformitat amb el Reial Decret sobre senyalització de seguretat i
salut a la feina. Aquesta senyalització es tindrà que fixar en llocs adequats i tindre la resistència
suficient.
7.8.6. Ventilació.
a) Segons els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests tindran
que disposar d’aire net en quantitat suficient.
b) En cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, es tindrà que mantenir en bon estat de
funcionament i els treballadors no hauran d’estar exposats a les corrents d’aire que perjudiquin la
seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, hauran de tenir un sistema de
control que indiqui qualsevol tipus d’avaria.
7.8.7. Exposició a riscos particulars.
a) Els treballadors s’exposaran a nivells sorollosos nocius ni a factors externs nocius (gasos, vapors,
pols).
b) Si hi ha un cas en el que alguns treballadors tinguin que estar exposats a atmosferes amb
possibles substàncies tòxiques o nocives, o no tindre oxigen en quantitat suficient o inflamable,
l’atmosfera estarà controlada i s’aplicaran mesures per la prevenció de qualsevol perill.
c) En cap cas es podrà exposar a cap treballador a una atmosfera d’alt risc. Es deurà al menys, estar
amb vigilància permanent des de l’exterior i s’aplicaran totes les precaucions per realitzar un auxili
eficaç e immediat.
7.8.8. Temperatura.
La temperatura ha de ser adequada perquè l’organisme humà durant el temps de feina, quan les
circumstàncies ho permetin, sempre amb cura dels mètodes de treball que s’apliquin i les càrregues
físiques imposades als treballadors.
7.8.9. Il·luminació.
a) Els llocs de feina, els locals i les vies de circulació a la obra disposaran de suficient llum natural i
tindre una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui suficient la llum
natural. S’utilitzaran punts d’iluminació portàtils amb protecció anti cops. El color utilitzat per
d’iluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panels de senyalització.
b) Les instal·lacions d’iluminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran
d’estar col·locats de tal manera que el tipus d’iluminació previst no suposi cap risc d’accident pels
treballadors.
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c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació les quals estiguin els treballadors
particularment exposats en cas d’avaria de il·luminació artificial tindran una il·luminació de seguretat
d’intensitat suficient.
7.8.10. Portes i portons.
a) Les portes corredisses tindran un sistema de seguretat per impedir sortides de les guies i caure.
b) Les portes i portons que s’obrin cap a dalt tindran un sistema de seguretat que impedeixi tornar a
baixar.
c) Les portes i portons situats al recorregut de les vies d’emergència estaran senyalitzats de forma
adequada.
d) A les proximitat immediates dels portons destinats a la circulació de vehicles, tindran que existir
portes per la circulació dels vianants, menys quan els pas d’aquests sigui segur. Les portes estaran
clarament senyalitzades i de forma visible.
e) Les portes i portons mecànics han de funcionar sense risc d’accident per als treballadors. Tindran
dispositius de parada d’emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també es podran obrir
manualment excepte si en cas de produir-se una avaria al sistema d’energia s’obren automàticament.
7.8.11. Vies de circulació i zones perilloses.
a) Les vies de circulació, les escales, els molls i rampes de càrrega estaran calculats, condicionats i
preparats pel seu ús de manera que es puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat, de forma que els
treballadors de les proximitats no tinguin cap perill.
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o mercancies, les destinades a
operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin
utilitzar-les i amb el tipus d’activitat. Quan s’utilitzin medis de transport a les vies de circulació, es
tindrà una distància de seguretat suficient o medis de protecció adequats per les persones que puguin
ser presents al recinte. Es senyalitzaran clarament les vies i tindran control i manteniment.
c) Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient amb les
portes, portons, passos de vianants, corredors i escaleres.
d) Si a la obra hi ha zones d’accés limitat, aquestes zones estaran equipades amb dispositius que
evitin que els treballadors no autoritzats entrin en elles. Es realitzaran les mesures apropiades per
protegir als treballadors autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones estaran
senyalitzades de manera clarament visible.
7.8.12. Espai de treball
Les dimensions de l’espai de treball es tindrà que calcular de tal manera que els treballadors disposin
de la suficient llibertat de moviments per les seves activitats, amb cura de la presencia de tot l’equip i
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material necessari.
7.8.13. Primers auxilis
a) Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis es puguin utilitzar en tot moment
per personal amb la suficient formació. S’adoptaran mesures per garantir l’evacuació, per rebre
tractament mèdic, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada.

7.9 Normativa, legislació i convenis d’aplicació a l’estudi.

NORMATIVA BÀSICA DE L’EDIFICACIÓ:

•

Norma UNE 81 304 83 Calçat de seguretat. Assajos de resistència a la perforació.

•

Norma UNE 81 353 80 Cinturons de seguretat. Cinturó de subjecció, assajos i
característiques.

•

Norma UNE 81 200 77 Equips de protecció personal de les vies respiratòries.
Definició i classificació.

•

Norma UNE 81 101 85 Equips de protecció de la visió. Classificació i ús.

•

Norma UNE 81 707 85 Escales portàtils d’alumini simples i extensió.

•

Norma UNE 81 250 80 Guants de protecció. Classificació i definicions.

•

Norma UNE 81 208 77 Filtres mecànics. Característiques i requisits.

•

Norma UNE 81 002 85 Protectors auditius. Definicions i tipus.

•

Norma UNE 81 650 80 Xarxes de seguretat. Assajos i característiques.

•

Norma NTE ISA/1973 Clavegueram.

•

ISS/1974 Sanejament.

•

ISB/1973 Escombraries.

•

ISH/1974 Fums i gasos.
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LEGISLACIÓ:
•

Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Reial Decret 486/1997, de 14
d’abril, Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997).

•

Ordenança de treball per les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. Ordre de 28
d’agost de 1970, del Ministeri de Treball (BOE nums. 213 al 216, 09/09/1970)(CE. BOE núm.
249, 17/10/1970).

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que
suposin riscos, en particular dorso lumbars, per als treballadors. Reial Decret 487/1997, de 14
d’abril, Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997)

•

Protecció dels treballadors davant dels possibles perills derivats de l’exposició al soroll a la
feina. Reial Decret 1316/1989, 29 d’octubre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i la
Secretaria del Govern (BOE núm. 263, 02/11/1989)

•

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina. Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i assumptes Socials (BOE núm. 97,
23/04/1997).

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual. Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del ministeri de la Presidència
(BOE núm. 140, 12/06/1997).

•

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició amb agents
cancerígens durant la feina. Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la
Presidència (BOE núm. 124, 24/05/1997). Modificació. Reial Decret 1124/2000, de 16 de
juny, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 145, 17/06/2000).

•

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb la
exposició d’agents químics durant la feina. Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, del Ministeri
de la Presidència (BOE núm. 104, 01/05/2001).

•

Disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant al risc
elèctric. Reial Decret 614/2001, de 21 de juny, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 148,
21/06/2001).
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S’aprova un certificat per complir les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, Departament d’indústria i Energia (DOGC
núm. 1075, 30/11/1988).

•

S’aprova el Llibre d’incidències a les obres de construcció. Ordre de 12 de Gener de 1988,
Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1988).

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut a la feina en l’àmbit de les empreses de treball
temporal. Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOE núm. 47, 24/02/1999).

•

Reglament sobre els treballs amb risc d’amiant. Ordre de 31 d’octubre de 1984, Ministeri de
Treball (BOE núm. 267, 07/11/1984)(CE. BOE núm. 280, 22/11/1984).

•

Normes complementàries sobre l’amiant. Ordre de 7 de Gener de 1987 (BOE núm. 13,
15/01/1987).

•

Prevenció i reducció de la contaminació del Medi Ambient produïda per l’amiant. Reial Decret
108/1991, de 1 de febrer, Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE núm. 32, 06/02/1991)(CE. BOE núm. 43, 19/02/1991).

•

Modificació dels articles 2,3 i 13 de l’ordre de 31 d’octubre de 1984 per la que s’aprova el
Reglament sobre els treballs amb risc d’amiant i l’article 2 de l’ordre de 7 de gener de 1987 on
s’estableix les normes complementàries al esmentat reglament.
Ordre de 26 de juliol de 1993, Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 186.
05/08/1993).

CONVENIS:
•

Conveni col·lectiu General del Sector de la Construcció. Resolució de 30 d’abril de 1998, de
la Direcció General de Treball (BOE núm., 133, 04/06/1998).

•

Conveni col·lectiu provincial. Emissions sonores a l’entorn degudes a determinades
màquines d’us a l’aire lliure. Reial Decret 212/2002 de 22 de febrer, Ministeri de la
Presidència (BOE núm. 52, 01/03/2002).
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7.10. Documentació gràfica senyalització. Proteccions col·lectives.

Figura 7.1. Relació de senyals de protecció col·lectives
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8. Plec de condicions:
8.1 Condicions facultatives.
8.1.1. Objectiu del plec de condicions.
Aquest plec té per objectiu fixar les condicions generals facultatives i que manarà a la execució de les
obres del Projecte, així com les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les Obres.
8.1.2. Objectiu de la contracta.
Compren tots els treballs, serveis i subministres perquè sigui completa la construcció de les obres, les
instal·lacions redactades a la memòria, plànols, mides i altes especificacions, amb tota l’execució dels
mateixos.
8.1.3. Possibilitat d’execució.
El constructor està sotmès al compliment de les prescripcions tècniques del contingut d’aquest plec,
així com tota d’informació d’aquest projecte.
Pel fet de presentar-se a la present licitació, el contractista reconeix la possibilitat de executar les
obres.
El contractista confrontarà tota la documentació facilitada e informar de qualsevol omissió o
contradicció que tingui present. En cap cas resoldrà per si mateix aquestes omissions o
contradiccions, sinó que ho comunicarà al criteri del Enginyer Tècnic director de la obra. Serà
responsabilitat del contractista qualsevol obra realitzada sense aquestes condicions.
8.1.4. Omissions i/o contradiccions del projecte.
La part mencionada al Plec i omès a la resta de la documentació, ho executarà com si fos a tots els
documents.
Les omissions en plecs i plans, o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin
indispensables per portar a terme el projecte, o que, per ús o costum, tinguin que realitzar-se, no
només eximeixen al contractista de l’obligació d’executar aquests detalls de l’obra omesos o
erròniament descrits, sinó que tindran que ser executats completa i correctament.
8.1.5. Personal de la contracta.
La contracta està obligada a posar al davant del seu personal, i per compte propi, un facultatiu
legalment autoritzat, el qual tindrà que desenvolupar les funcions de vigilar els treballs, la col·locació
dels andamis i tots els medis auxiliar, complir les instruccions de la Direcció Facultativa o el seu
delegat,verificar els replanteigs i més operacions tècniques.
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8.1.6. El contractista.
8.1.6.1. Presencia del contractista.
El contractista o els seus representants legals estaran a l’obra durant tota la jornada legal de treball i
acompanyant a la Direcció Facultativa, a les visites de les obres, i sense cap circumstancia, de la part
que es determini a l’obra per part de la Direcció Facultativa, al·legant falta d’informació al respecte.
El contractista té la obligació de proporcionar l’assistència necessària a la Direcció Facultativa perquè
l’obra funcioni correctament.
8.1.6.2. Recusació del personal.
El contractista respon de la disciplina del personal assignat a l’obra. Té l’obligació de separar de l’obra
a qualsevol persona adscrita a la mateixa i que no compleixi les seves obligacions a judici de la
Direcció Facultativa.
8.1.6.3. Obligacions generals del contractista.
El contractista ha de complir obligatòriament i estrictament les normes vigents de Seguretat e Higiene
al Treball, que son reglamentades per Ordres i Resolucions dels Ministeris de Treball, Indústria i
Governació, i de la Direcció General de Treball. I sota la seva responsabilitat les normes
indispensables per la vigilància i el seu compliment.
També és la seva obligació tenir en vigor una Assegurança d’accidents del Treball, una Assegurança
de Malaltia, de Subsidi familiar i de vellesa i totes les assegurances obligatòries assenyalades per les
lleis vigents. Complirà les disposicions de caràcter fiscal. Les despeses d’instal·lacions provisionals
d’escomeses i de l’energia necessària per realitzar la totalitat de les obres es a càrrec del contractista
i està obligat deixar tot en les mateixes condicions de com ho va trobar abans d’iniciar l’obra.
De la mateixa manera també es part de la seva obligació l’ establiment de depòsits a l’obra per
prevenir dificultats i deficiències del subministrament, durant tot el període dels elements estructurals
de formigó armat.
8.1.6.4. Assegurances d’obra.
El contractista es el responsable durant tota l’execució de l’ obra dels possibles danys ocasionats per
incendis, robatoris, invasions, inundacions i altres agents atmosfèrics, i per això està obligat a
contractar una assegurança per cobrir aquests possibles riscos.
El contractista serà l’únic responsable dels danys i perjudicis, indirectes o directes, que es puguin
ocasionar davant a tercers a conseqüència de les obres al seu càrrec, sigui per omissió, acció o
negligència del personal que intervingui a la obra. Ha de contractar una assegurança de
responsabilitat civil a tercers.

Sergio Gamero Pinilla

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Pag. 171

8.1.7. Subcontractes.
Tota la part especificada a aquest Plec de Condicions, per la part del contractista, es també obligatori
per als subcontractistes. Del seu correcte compliment es responsable aquell davant la Propietat i la
Direcció Facultativa i davant a tercers.
El contractista tindrà que sotmetre a la aprovació de la Direcció Facultativa als Subcontractistes
adjudicataris per als diferents oficis i en cas de ser marques o patents, han de facilitar tota
d’informació tècnica abans de realitzar el contracte amb els mateixos.
El contractista es el responsable de la coordinació de tots els subcontractistes de l’obra, i està obligat
a resoldre qualsevol incompliment d’aquests o dels seus subministradors.
8.1.8. Obligacions de la propietat.
Les taxes per l’obtenció de les llicències municipals d’obres i els honoraris per Projectes i Direcció
Facultativa son a càrrec de la Propietat
8.1.9. Direcció facultativa.
La Direcció Facultativa estarà exercida per l’enginyer Tècnic realitzant el control arquitectònic de la
mateixa. La interpretació del projecte i documentació tipus contractual serà responsabilitat de la
Direcció Facultativa.
8.1.9.1. Obligacions de la Direcció Facultativa.
Realitzarà els plànols i croquis necessaris per la total realització de les obres i estudiarà tots els
detalls de l’execució amb conformitat amb el projecte, complirà amb tot el que estigui estipulat al Plec.
Es seva la obligació de direcció i vigilància dels treballs que a l’obra es realitzin, amb autoritat
complerta e indiscutible.
El contractista ha de consultar amb la suficient antelació les omissions o els dubtes, amb la finalitat de
que la Direcció Facultativa pugui elaborar correctament els plànols o decisions que aquestes
consultes puguin implicar
8.1.9.2. Reclamacions contra la Direcció Facultativa.
Les reclamacions que pugui realitzar el contractista contra la Direcció Facultativa només es podrà
realitzar-se als mateixos.
8.1.10. Contractació.
El Contracte d’obres serà un document contractual, es formalitzarà com a document públic o privat a
petició de les parts. També formarà part de la documentació contractual el present projecte, el qual
conté:
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a) Plànols.
b) Memòria Descriptiva.
c) Plec de Condicions.
d) Mides i Pressupostos.
En cas de contradiccions amb els diferents document del Projecte, mana aquest ordre de
preferència.
8.1.11. Treballs previs.
Abans de l'inici de les obres, el contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa i a la
Propietat, un programa dels treballs a realitzar:
a) Temps estipulat en dies naturals per executar les diverses parts de l’obra.
b) Estimació mensual del valor de les obres, amb conformitat amb l'anterior programa,
pressupost i mides.
El contractista presentarà, una relació complerta de la maquinària i serveis que s’han
d’utilitzar a cada etapa. Augmentarà els medis auxiliars i personal, sempre que la Direcció
Facultativa ho consideri necessari per executar les obres en el temps senyalat. L’acceptació del
Pla i la relació de medis auxiliars proposats no implicarà cap falta de responsabilitat per al
contractista, en cas d’incomplir els temps parcials o totals.
8.1.12. Temps d’execució de les obres.
Les obres s’iniciaran i es finalitzaran dins del temps previst contractualment. Estaran incloses les
obres de treball previ de replanteig i el de neteja final de l’obra, així com les correccions dels defectes
a la recepció provisional.
8.1.13. Materials.
Els materials seran sempre de primera qualitat, de marques conegudes i homologades, es compliran
les condicions vigents de recepció de materials per obres oficials.
La Direcció Facultativa podrà sol·licitar mostres dels materials al contractista així com exigir assajos i
proves d’homologació de tots aquells que es necessitin a l’obra, que els facilitarà el contractista sense
cap càrrec addicional, perquè es consideren inclosos als preus unitaris Si hi ha un material que consti
al projecte i no es trobés al mercat amb la qualitat prevista, s’utilitzarà el material immediatament
superior en qualitat.
8.1.13.1. Materials de dolenta qualitat.
Els materials que no compleixin les qualitats i condicions redactades al projecte i a judici de la
Direcció Facultativa, es retiraran de l’obra per compte del contractista, i pot fins i tot, suspendre els
treballs parcials o totals fins que la retirada s’hagi finalitzat.
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8.1.13.2. Substitució de materials.
L’enginyer tècnic tindrà la missió d’organitzar totes les variacions que consideri necessàries i que
suposin una variació al preu de la contracta.
Si el contractista substitueix un material per altre, sense l’autorització de la Direcció Facultativa.
aquesta ho pot acceptar afegint el preu al projecte si el material es més car. Si el material es d’inferior
qualitat, la destrucció i substitució es per compte del contractista.
8.1.13.3. Apilaments de materials.
Està totalment prohibit, si no hi ha cap autorització escrita de la Direcció Facultativa, efectuar
apilaments a qualsevol lloc de l’obra on el terreny no sigui completament pla. Els materials en mal
estat per deficiències al seu apilament a l’obra, es substituiran per compte del contractista.
8.1.14. Treballs defectuosos, anomalies o modificacions.
8.1.14.1. Treballs defectuosos i vicis ocults.
Tots els treballs que no estiguin ajustats a aquest Plec o qualsevol altre document d’aquest Projecte,
o que a judici de la Direcció Facultativa presenti errades o defectes a la seva execució, es destruiran i
es reconstruiran a expenses del contractista. El pagament de les certificacions corresponent no
significa l’acceptació dels treballs. Si es dona provisionalment per correcta l’execució de l’obra, o part

de la mateixa, i més tard es descobreix falta de qualitat als materials o vicis ocults, la Direcció
Facultativa pot donar l’ordre de demolició i nova execució a càrrec exclusivament pel contractista.
La reparació o substitució de part o parts de l’obra defectuosa, no serà cap motiu per augmentar el
temps d’execució total de la mateixa.
8.1.14.2. Anomalies.
El contractista haurà de comunicar, immediatament i per escrit, a la Direcció Facultativa qualsevol
variació de les condicions físiques de l’obra o qualsevol circumstància que sigui desconeguda o
anormal que aparegui durant els treballs.
8.1.14.3. Ampliació o modificació de les obres.
Durant el desenvolupament de les obres hi ha la possibilitat de incidències per falta de previsió al
Projecte i això pot produir modificacions i variacions del número i tipus de determinades unitats
d’obra. La variació pressupostària que suposarà, es recollirà a les liquidacions parcials i a la final,
aplicant a les unitats realment executades els preus unitaris del Quadre de Preus, sense que la
contracta tingui altres drets per ampliació o reducció de les unitats resultants amb relació a les fixades
al Projecte. Els detalls d’obres no constin suficientment al Projecte, s’executaran amb canvis als plans
e instruccions durant l’execució de les obres proporcionats per la Direcció Facultativa.
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8.1.15. Preus.
8.1.15.1. Preus unitaris.
El contractista lliurarà, just abans d’iniciar l’obra, els preus unitaris de totes les partides figurades a
l’estat de mesures. Als preus unitaris es consideren inclosos els costos de materials i mà d’obra,
despeses generals, administració, medis auxiliars i qualsevol altre despesa incloses les fiscals i
laborals. L’ incompliment d’aquest apartat del plec serà únicament imputable al contractista i dona
ordre a la Direcció Facultativa per realitzar la descomposició dels preus unitaris en qualsevol moment
de l’obra.
8.1.15.2. Preus contradictoris.
Els preus d’unitats de l’obra que no siguin contractades o no previstes, es realitzaran per el
contractista d’acord amb els preus de la seva oferta i descomposició, essent condició necessària
l’aprovació de la Direcció Facultativa abans de realitzar l’execució d’aquestes unitats d’obra. Dels
preus estipulats es pujaran les actes que signaran per triplicat Propietat, Contracta i Direcció
Facultativa.
Si per qualsevol circumstància al realitzar les mides no s’hagués determinat el preu de l’obra
executada, el contractista te l’obligació d’acceptar la posició de la Direcció Facultativa.
8.1.15.3. Abast dels preus.
El preu de cada unitat de l’obra compren el seu preu corresponent, treballs, enllaç d’unes unitats amb
altres, etc. El contractista no tindrà dret a cap reclamació per insuficiències, omissions o errors a la
formació dels preus compostos. Aquests son invariables a tots els efectes, menys en cas de revisió
per pujada oficial de preus de les jornades de materials.
8.1.15.4. Valoració d’obres incomplertes.
Si per qualsevol causa fos necessari valorar obres incomplertes o materials defectuosos, s’aplicarà la
descomposició que a cada cas cregui necessària la Direcció Facultativa de l’obra, sobre el preu
corresponent inclòs al quadre de preus.
8.1.15.5. Caràcter dels pagaments.
Els pagaments es realitzaran a compte i no suposen l’acceptació de materials, treballs o serveis que
no estiguin d’acord amb la previsió als document de contractació
8.1.16. Presa d’amidaments de les unitats de l’obra.
La presa d’amidaments de les diferents unitats de l’obra es realitzarà amb els criteris de medició fixats
al Projecte. En cas de disconformitat o dubte, la interpretació d’aquests criteris correspon
exclusivament a la Direcció Facultativa.

Sergio Gamero Pinilla

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Pag. 175

Als casos d’unitats d’obra on aquest criteri no estigui detallat al Projecte, aquest es fixarà abans de
començar l’execució de les corresponents unitats. Quan ja hagi començat l’execució el contractista
està obligat a acceptar el criteri de la Direcció Facultativa.
8.1.16.1. Excés de mesures del projecte.
El contractista, abans de realitzar qualsevol unitat de l’obra, d’acord amb els plànols del Projecte,
comprovarà que la medició de l’obra no es més gran que la medició del Projecte.
Si hi ha comprovació d’un excés ho posarà en coneixement de la Direcció, ordenarà realitzar l’obra
amb la previsió o dictarà les modificacions oportunes.

9. Pressupost:
9.1 Pressupost estructura de la nau.
9.1.1. Moviment de terres.

DESCRIPCIÓ

LONG.

UNIT.

PREU €

TOTAL €

m
1,01

Neteja del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega en camions

9150

9150

1,02

Terraplenament i compactació

9235

9235

1,03

Excavació per rebaixar la capa del
terra i càrrega en camions

2280

2280

Càrrega i transport de terres amb

1020

1020

1,04

camions de 12 tones
TOTAL :
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9.1.2. Fonamentació.

2,01

DESCRIPCIÓ

LONG.
m

UNIT.

PREU
€/unitat

TOTAL €

Formigò armat HA-25 per sabates de
fonamentació, inclós armadura B400S

6x6x4

18

101,07

14554,08

6490,38

6490,38

abocat per mitja camió-bomba.
2,02

Barres armadures de fonamentació
TOTAL

21044,46

9.1.3. Estructura.

DESCRIPCIÓ

LONG.

UNIT.

m

PREU

TOTAL €

€/m

3,01

Pilars prefabricats de 50x50 cm

10,5

16

51,85

8710,8

3,02

Pilars prefabricats de 50x50 cm

11

2

51,85

1140,7

3,03

Corretges de coberta I-25

8

126

16,20

16329,6

3,04

Jàsseres tipus delta T-1

28

6

72,44

12169,92

3,05

Jàsseres T-55 per frontals

14

4

40,20

2251,2

3,06

Canal tipus H riostra
TOTAL :

8

14

24,30

2721,6
43323,82
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9.1.4. Coberta i tancaments.

DESCRIPCIÓ

LONG.
m²

UNIT.

PREU
€/m²

TOTAL €

39296,14

4,01

Tancament exterior façanes laterals

1240,8

48

31,67

4,02

Tancament exterior façanes frontals

637,78

26

31,67

20198,50

4,03

Tancament interior placa alleugerida

98,16

24,5

2404,92

189,87

17,60

3341,8

d’espessor 0,20 m
4,04

Tancament interior de pladur de
3,5 x 54,25 espessor 10 cm

4,05

Panell de coberta de 15,605 m²

1560,5

100

7,27

11345,05

4,06

Lluernes acríliques

91,84

16

18,17

1668,73

TOTAL :

78615,14

9.1.5. Sanejament.

DESCRIPCIÓ

LONG.

UNIT.

m

PREU

TOTAL €

€/unitat

5,01

Baixant de PVC de 16 cm. Ø

6

19,33

115,98

5,02

Clavegueram tub PVC de 200 mm
amb recobriment de formigó

8

21,42

171,36

5,03

Clavegueram tub PVC de 250 mm
amb recobriment de formigó

2

27,08

54,16

5,04

Clavegueram tub PVC de 300 mm

1

29,3

29,3

1

105,5

105,5
476,32

amb recobriment de formigó
5,05

Arqueta sifònica 60x120x120
TOTAL :
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9.1.6. Portes, fusteria i cristalleria.

DESCRIPCIÓ

6,01

LONG.
m

Porta basculant amb perfil d’acer

UNIT.

PREU
€/unitat

TOTAL €

2

74,84

149,68

de 1,2 m
6,02

Porta basculant de fusta de 0,8 m

8

58,9

471,2

6,03

Porta basculant de fusta 0,6 m

13

46,73

607,49

6,04

Porta contra incendis de 1,2 m

2

110,23

220,46

6,05

Porta metàl·lica de persiana

1

244,73

244,73

15,6 €/m²

25544,13

de 4,3 x 4,3 m
6,06

Acristallament exterior

3240

TOTAL :

27237.69

9.1.7. Revestiments i paviments.

DESCRIPCIÓ

LONG.
m²

UNIT.

PREU

TOTAL €

€/m²

7,01

Paviment interior oficines, serveis i
vestuaris

12,85

2878,4

7,02

Paviment interior magatzem de

9,20

12364,8

6,81

1708,49

terratzo
7,03

Fals sostre acústic de 60x60x10 cm
amb cara revestida amb guix i fibra de
vidre
TOTAL :
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Part fotovoltàica

DESCRIPCIÓ

LONG.
m²

UNIT.

PREU
€ unitat

TOTAL €

1,01

Panells solars fotovoltàics de 120 W

270

399,94

107983,8

1,02

Estructura suport i elements mecànics

270

60,15

16240,5

1,03

Inversors+proteccions+comptadors

32586,6

32586,6

1,04

Cablejat i varis

8153,1

8153,1

1,05

Muntatge i posada en marxa

21456,5

21456,5

TOTAL :

9.3.

186420,5

Baixa tensió.

9.3.1. Preses de corrent.

DESCRIPCIÓ

LONG.

UNIT.

m²

4,01

Col·locació, subministrament i

PREU

TOTAL €

€ unitat

20

11,00

220

7

12,5

87,5

connexió de presses de corrent 230V
4,02

Col·locació, subministrament i
connexió de presses de corrent 400V

TOTAL :
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9.3.1. Elements de protecció.

DESCRIPCIÓ

1,01

Armari metàl·lic modular en xapa amb

LONG.
m

UNIT.

PREU
unitat

TOTAL €

1

1061,43

1061,43

porta transparent
1,02

IGA protecció diferencial 300mA
Calibre de protecció 1600A

1

6558,32

6558,32

1,03

Interruptor automàtic amb protecció
diferencial 300mA.Calib. protecció

1

254

254

125A
1,04

Interruptor automàtic amb protecció
diferencial 30mA.Calib. protecció 25A.

12

50,3

603,6

1,05

Interruptor automàtic amb protecció
diferencial 30mA.Calib. protecció 40A.

11

61,5

676,5

1,06

Interruptor automàtic amb protecció

7

73,3

513,1

7

95,8

670,6

diferencial 30mA.Calib. protecció 50A.
1,07

Interruptor automàtic amb protecció
diferencial 30mA.Calib. protecció 63A.

1,08

Interruptor diferencial 30mA.Calibre
de protecció 4A.

2

43,8

87,6

1,09

Interruptor diferencial 30mA.Calibre

6

73,64

441,84

2

77,63

155,26

4

478,95

1915,8

de protecció 6A.
1,10

Interruptor diferencial 30mA.Calibre
de protecció 10A.

1,11

Quadres secundaris de distribució.
PVC aïllament classe II.
TOTAL :
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9.3.2. Subquadres.

DESCRIPCIÓ

2,01

LONG.
m²

UNIT.

Col·locació, subministrament i

PREU
€ unitat

TOTAL €

301,56

301,56

255,35

255,35

connexió quadre de distribució

2,02

Col·locació, subministrament i
connexió de subquadres

TOTAL :

556,91

9.3.3. Enllumenat.

DESCRIPCIÓ

LONG.

UNIT.

m²

3,01

Col·locació, subministrament i

PREU

TOTAL €

€ unitat

20

198,52

3970,4

32

198,52

6352,64

32

9,75

312,0

35

55,34

1936,9

connexió lluminàries de vapor de
mercuri de 400 W Philips Interior
3,02

Col·locació, subministrament i
connexió lluminàries de vapor de
mercuri de 400 W Philips Exterior

3,03

Col·locació, subministrament i
connexió fluorescents 2x50W

3,04

Col·locació, subministrament i
connexió fluorescents 22W
d’ emergència
TOTAL :
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9.3.5. Conductors elèctrics.

DESCRIPCIÓ

LONG.

UNIT.

PREU

m

€/m

TOTAL €

5,01

Cable multiconductor ES07Z1-K(AS)
de Cu 4 x1,5 mm²

125

1,557

194,63

5,02

Cable multiconductor ES07Z1-K(AS)

87

2,353

204,71

13

4,879

63,43

de Cu 4 x2,5 mm²
5,03

Cable multiconductor ES07Z1-K(AS)
de Cu 4 x6 mm²

5,04

Cable multiconductor ES07Z1-K(AS)
de Cu 4 x10 mm²

42

17,119

718,99

5,05

Cable multiconductor ES07Z1-K(AS)
de Cu 4 x16 mm²

70

19,781

1384,67

5,06

Cable multiconductor ES07Z1-K(AS)

13

24,224

314,91

2

32,212

64,424

de Cu 4 x35 mm²
5,07

Cable multiconductor ES07Z1-K(AS)
de Cu 4 x95 mm²

5,08

Cable multiconductor HO7ZZ-f de Cu
3 x1,5 mm²

975

1,171

1141,73

5,09

Cable multiconductor HO7ZZ-f de Cu

95

2,786

254,67

166

12,976

2154,01

3 x2,5 mm²
5,10

Cable multiconductor HO7ZZ-f de Cu
3 x10 mm²
TOTAL :

Sergio Gamero Pinilla

6496,17

Disseny i càlcul d’una estructura destinada a magatzem de llibres

Pag. 183

9.3.6. Presa a terra.

DESCRIPCIÓ

6,01

LONG.
m

UNIT.

Col·locació, subministrament i

PREU
€/m

TOTAL €

23,50

23,50

9,20

55.20

58,00

58,00

connexió de piques verticals (Cu)
de 2 metres
6,02

Col·locació, subministrament i

5

connexió de cable de de 35 mm²
6,03

Caixa de secció de IDS
TOTAL :

136,7

9.3.7. Tubs i canalitzacions.

DESCRIPCIÓ

7,01

7,03

7,04

UNIT.

PREU

TOTAL €

m

€/m

1200

2,45

2940

connexió de tub PVC 25 mm Ø

278

3,89

1081,42

Col·locació, subministrament i
connexió de tub PVC 50 mm Ø

13

6,34

82,42

Col·locació, subministrament i
connexió de tub PVC 160 mm Ø

2

18,96

37,92

Col·locació, subministrament i
connexió de tub PVC 16 mm Ø

7,02

LONG.

Col·locació, subministrament i

TOTAL :
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Fontaneria.

DESCRIPCIÓ

LONG.
m

UNIT.

PREU
€/m

TOTAL €

1,01

Arqueta sinfónica

3

165,32

495,96

1,02

Escomesa d’acer general de

3

111,05

333,15

sanejament a la xarxa del municipi
d’acer de 125 mm
1,03

Canonada soterrada d’acer de
sanejament de 40 mm

46

7,36

338,56

1,04

Canonada soterrada d’acer de

53

6,67

353,51

62,48

4,32

269,91

sanejament de 33 mm
1,05

Canonada d’acer d’alimentació d’aigua
potable D=13mm amb clau de pas

1,06

Canonada d’acer d’alimentació d’aigua
potable D=20mm amb clau de pas

63,21

5,62

355,24

1,08

Canonada d’acer d’alimentació d’aigua

23,48

6,67

156,61

potable D=33mm amb clau de pas
1,09

Comptador d’aigua

1

187,14

187,14

1,10

Vàlvula antiretorn d’acer de 28 mm de

1

513,45

513,45

1

356,7

356,7

2198,10

2198,10

1350,5

1350,5

diàmetre
1,11

Clau general de fontaneria soterrada

1,12

Instal·lació solar tèrmica
(placa+acumulador+instal·lació)

1,13

Components (wàters, dutxes, urinari i
rentamans)
TOTAL :
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Prevenció contra incendis.
DESCRIPCIÓ

LONG.
m²

UNIT.

PREU
€

TOTAL €

1,01

Elements de detecció d’incendis

1574,12

1,02

Escomesa aigua contra incendis

2153,45

1,03

Elements d’extinció automàtica

13253,21

1,04

Grup de pressió contra incendis

5378,43

1,05

Extintors, emergéncies i senyalització

2838,31

1,06

Boca d’incendi equipada BIE-45
Model Chesterfire-45/2S

4

453,12

1812,48

1,07

Hidrant soterrat, amb entrada de 4” i

2

508,82

1017,64

450l

69€/l

31050

dues sortides de 70mm amb ràcords i
taps UNE.
1,08

Pintura intumiscent
TOTAL :

9.6.

59077,64

Seguretat i salut.

DESCRIPCIÓ

1,01

Equips de protecció individual

1,02

Sistemes de protecció col·lectiva

1,03

Despeses formació seguretat laboral i

LONG.
m²

UNIT.

PREU
€

TOTAL €

2291,27

2291,7

10632,69

10632,69

1256,59

1256,59

617,68

617,68

prevenció
1,04

Despeses control seguretat laboral,
higiene i benestar
TOTAL :
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Pressupost total.

TOTAL ESTRUCTURA = 209334,12 €
TOTAL FOTOVOLTÀICA = 186420,50 €
TOTAL BAIXA TENSIÓ = 37149,03 €
TOTAL FONTANERÍA
= 6908,83 €
TOTAL CONTRA INCEND.= 59077,69 €
TOTAL SEGURETAT I S. = 14798,66 €
TOTAL INSTAL·LACIÓ = 513688,78 €

10. Conclusions:
Aquest projecte ha sigut un gran exemple per la vida real de totes les complicacions i dificultats que
pot tindre un projecte d'aquestes dimensions. En principi no sembla que pugui donar cap complicació,
però poc a poc aparèixen problemes. Lo millor abans de que apareguin cap d'aquests problemes, és
pensar en una idea i veure si és viable o no.
Alhora de realitzar les instal·lacions aquest projecte ha sigut un repte ja que totes elles tenen
normatives pròpies que s'ha d'analitzar detingudament.
La coordinació entre instal·lacions es vital ja que unes poden fer que altres no funcionin com es degut.
Tot aquest treball fa que els meus coneixements en construcció de naus industrials de formigó sigui
molt positiu.
La idea principal era realitzar les instal·lacions necessàries perquè es pugui treballar en un magatzem
de llibres amb les prestacions necessàries del dia a dia. S'ha realitzat un treball amb els màxim de
detalls possibles de cada tema.
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