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Resum	

El	present	projecte	planteja	la	reforma	de	la	instal·lació	d’enllumenat	d’un	club	de	pàdel.	El	principal	

objectiu	és	canviar	les	lluminàries	de	descàrrega	per	tecnologia	LED.		

Per	tal	de	mostrar	el	procediment	sobre	una	referència,	així	com	els	càlculs	necessaris	per	aquest	tipus	

de	reforma,	prèviament	s’han	dibuixat	els	plànols	d’un	club	“tipus”.	

S’ha	estudiat	l’enllumenat	de	les	pistes	i	el	de	la	resta	de	zones	interiors	del	recinte.	Per	al	càlcul	de	

l’enllumenat	s’ha	utilitzat	el	programa	DIALux	per	aconseguir	resultats	precisos,	seguint	les	indicacions	

de	les	normes	UNE	corresponents.	

Aprofitant	la	reforma	de	l’enllumenat	també	s’ha	dimensionat	una	nova	instal·lació	elèctrica,	degut	

que	es	considera	que	l’existent	és	obsoleta	i	no	compleix	amb	els	requeriments	del	REBT.	

D’altre	banda	s’ha	 introduït	un	sistema	de	control	de	 l’enllumenat	enfocat	al	concepte	“Internet	of	

things”.	 Totes	 les	 lluminàries	 es	 regularan	 amb	 protocol	 DALI	 de	 manera	 centralitzada	 des	 de	

l’ordinador	de	recepció	o	des	de	qualsevol	dispositiu	connectat	a	la	xarxa	local.		

Per	 últim	 s’ha	 dut	 a	 terme	 un	 comparatiu	 entre	 l’enllumenat	 de	 les	 	 pistes	 amb	 lluminàries	 de	

descàrrega	i	tecnologia	LED,	evidenciant	les	diferències	d’emissions	de	CO2	a	l’atmosfera.	
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Resumen	

El	presente	proyecto	plantea	la	reforma	de	la	instalación	de	iluminación	de	un	club	de	pádel.	Para	ello,	

el	principal	objetivo	es	cambiar	las	luminarias	de	descarga	por	tecnología	LED.		

Con	el	fin	de	mostrar	el	procedimiento	sobre	una	referencia,	así	como	los	cálculos	necesarios	para	este	

tipo	de	reforma,	previamente	se	han	realizado	los	planos	de	un	club	“tipo”.		

Se	 ha	 estudiado	 la	 iluminación	 de	 las	 pistas	 y	 del	 resto	 de	 zonas	 interiores	 del	 recinto.	 Para	 el	

dimensionado	de	la	iluminación	se	ha	utilizado	el	programa	DIALux,	con	el	fin	de	conseguir	resultados	

precisos,	siguiendo	las	indicaciones	de	las	normas	UNE	correspondientes.	

Aprovechando	la	reforma	de	iluminación,	también	se	ha	dimensionado	una	nueva	instalación	eléctrica,	

debido	a	que	se	considera	que	la	existente	es	obsoleta	y	no	cumple	con	los	requisitos	del	REBT.		

Por	otro	lado,	se	ha	introducido	un	sistema	de	control	de	iluminación	enfocado	al	concepto	“Internet	

of	things”.	Todas	las	luminarias	se	regularán	mediante	protocolo	DALI	de	manera	centralizada	desde	

el	ordenador	de	recepción	o	desde	cualquier	dispositivo	conectado	a	la	red	local.		

Seguidamente	se	presenta	el	presupuesto	de	ejecución	del	proyecto.		

Para	finalizar,	se	ha	realizado	un	estudio	comparativo	entre	la	iluminación	de	una	pista	con	tecnología	

de	descarga	y	tecnología	LED,	evidenciando	las	diferencias	de	emisiones	de	CO2	a	la	atmósfera.		
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Abstract	

The	present	project	consists	in	a	lighting	installation	reform	of	a	padle	club.	For	this,	the	main	objective	

is	to	change	the	HID	(High-intensity	discharge)	lamps	for	LED	technology.	

In	order	to	show	the	procedure	on	a	reference,	as	well	as	the	calculations	necessary	for	this	type	of	

reform,	the	plans	of	a	standard	club	have	been	designed	and	included	on	the	project.		

To	get	accurate	results	according	UNE	standard,	it	has	been	used	DIALux	software	to	size	the	lighting	

of	the	club.	

Taking	advantage	from	lighting	reform,	the	sizing	for	a	new	electric	installation	has	been	calculated	

because	the	actual	one	is	obsolete,	and	it	doesn’t	meet	the	requirements	from	REBT.		

On	 the	other	hand,	 a	 control	 system	 for	 lighting	has	been	 included,	using	 the	 “Internet	of	 things”	

concept.	All	 the	 floodlights	will	 be	 regulated	according	DALI	protocol	by	 the	 reception’s	 computer	

that’ll	be	connected	to	local	network.		

Next,	the	budget	to	execute	the	project	is	presented	and	detailed.			

Finally,	a	comparative	term	between	a	court	lighted	with	HID	technology	and	LED	technology	has	been	

included,	verifying	differences	in	CO2	emissions	on	the	atmosphere.	
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Agraïments	

Un	cop	finalitzat	aquest	projecte,	voldria,	en	primer	lloc,	agrair		la	dedicació	i	interès	mostrats	pel	meu	

tutor,	José	Luís	Rodríguez	Espantoso.		

També	voldria	 fer	menció	 als	meus	 companys	 i	 amics	de	 la	universitat	 per	 la	 seva	predisposició	 a	

resoldre	els	dubtes	que	m’han	sorgit,	sobre	tot	de	caire	elèctric,	degut	a	que	no	es	la	meva	especialitat.		

	
Per	últim,	mencionar	a	la	meva	família,	que	m’han	recolzat	durant	aquests	anys	d’estudis	
universitaris.	 	
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Glossari	

REBT:	Reglament	Electrotècnic	de	Baixa	Tensió.	

Lumen:	Abreviació	lm.	Unitat	que	mesura	el	flux	lluminós.	

Lux:	Abreviació	lx.	Relació	entre	lm/m2.	

Luminància:	Densitat	del	flux	lluminós	que	incideix	en	una	superfície.	

Pla	 de	 treball:	 Alçada	 respecte	 el	 terra	 del	 pla	 horitzontal	 on	 s’estableix	 que	 s’ha	 d’estudiar	 la	

luminància.	

Luminància	 mitja	 horitzontal:	 Abreviació	 Emed.	 Valor	 mig	 en	 el	 pla	 horitzontal	 de	 la	 luminància.	

Expressada	en	lux.	

Uniformitat:	Abreviació	Uo.	Relació	entre	la	luminància	mínima	i	la	mitja	en	el	pla	horitzontal.	

Índex	d’enlluernament:	Abreviació	GR.	Indica	la	disminució	de	capacitat	visual	degut	a	un	excés	de	

luminància-	

TMF10:	Conjunt	de	protecció	i	mesura	per	subministres	individuals	majors	de	15	kW.	
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1. Prefaci	

La	motivació	 per	 la	 realització	 d’aquest	 projecte	 ve	 donada	 per	 la	 necessitat	 d’actualització	 de	 la	

instal·lació	d’enllumenat	d’alguns	clubs	de	pàdel.	La	tecnologia	LED	és	la	única	que	es	pot	considerar	

actualment.	El	present	projecte	pretén	servir	com	a	guia	per	 la	realització	de	 la	reforma	d’aquesta	

instal·lació.		

Per	poder	plasmar	els	conceptes	teòrics	en	una	aplicació	pràctica,	es	creu	necessari	disposar	d’uns	

plànols	d’un	club.	És	per	això	que	s’ha	dissenyat	amb	el	programa	Autocad	els	plànols	d’un	club	de	

pàdel	estàndard,	amb	una	distribució	d’espais	coherent.		

D’aquesta	manera,	per	 la	 realització	del	projecte	 serà	necessari	 tenir	 coneixement	dels	programes	

DIALux	i	Autocad,	així	com	coneixements	del	Reglament	Electrotècnic	de	Baixa	Tensió.	
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2. Introducció	

2.1. Objectius	del	treball	

L’objectiu	del	present	projecte	és	saber	quins	són	els	requeriments	teòrics	per	realitzar	una	reforma	

de	 les	 instal·lacions	 d’enllumenat	 i	 elèctrica,	 i	 aplicar-los	 a	 un	 club	 de	 pàdel	 “tipus”	 dimensionat	

prèviament.	

També	 pretén	 trobar	 una	 solució	 de	 control	 de	 l’enllumenat	 per	 poder-lo	 gestionar	 de	 manera	

centralitzada	i	poder	saber	els	consums	i	estats	en	temps	real	de	cada	una	de	les	lluminàries.	

2.2. Abast	del	treball	

El	 projecte	 planteja	 l’estudi	 de	 les	 dues	 instal·lacions	 mencionades	 anteriorment:	 enllumenat	 i	

elèctrica.		

Ambdues	es	dimensionaran	amb	el	supòsit	de	que	prèviament,	a	l’espai	on	s’ha	de	fer	la	reforma,	s’ha	

retirat	 la	 instal·lació	 anterior.	Només,	 com	a	 excepció,	 s’aprofitaran	 instal·lacions	 les	 quals	 la	 seva	

reforma	suposi	un	gran	aixecament	de	terres	o	modificació	de	l’estructura.	

Es	 realitzaran	 tots	 els	 plànols	 que	 es	 considerin	 necessaris	 per	 poder	 plasmar	 els	 resultats	 del	

dimensionament	de	les	instal·lacions.		

No	es	realitzarà	el	càlcul	de	cap	altre	instal·lació.	En	cas	de	que	fos	necessària	informació	sobre	una	

altre	 instal·lació,	 s’utilitzaran	 valors	 que	 s’ajustin	 a	 les	 característiques	 del	 recinte,	 sense	 fer	 un	

dimensionat	exhaustiu.		
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3. Normativa	aplicable	

Per	la	realització	del	present	projecte	s’han	seguit	les	següents	normes:	

• Reglament	electrotècnic	de	baixa	tensió.	

• Guia	del	reglament	electrotècnic	de	baixa	tensió.	

• UNE-EN	12.193	“Iluminación	de	instalaciones	deportivas”.	

• UNE-EN	12.464:2012	Parte	1	“Iluminación	de	lugares	de	trabajo	interiores”.	

• Altres	normes	UNE.	
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4. Descripció	del	recinte	

El	club	de	pàdel	que	s’utilitzarà	com	a	model	s’ha	dissenyat	seguint	la	distribució	normalitzada	dels	

clubs	que	existeixen	actualment.		

Per	a	dimensionar-lo,	s’ha	establert	que	serà	un	club	indoor,	en	una	nau	tancada	de	totxana		de	89,5	

m	de	longitud,	59,5	m	d’amplada	i	12	m	d’alçada.	Seguidament	s’han	definit	les	zones	interiors	que	es	

consideren	imprescindibles	en	un	club	d’aquestes	característiques.	Són	les	següents:	

• Vestuari	femení	

• Vestuari	masculí	

• Recepció	

• Bar	

• Sala	d’instal·lacions	

• Magatzem	

Darrerament	s’ha	procedit	a	distribuir	el	màxim	número	de	pistes	en	l’espai	restant.	Cada	pista	mesura	

20	metres	de	longitud	per	10	metres	d’amplada.	S’han	pogut	ubicar	un	total	de	13	pistes,	deixant	entre	

elles	passadissos	de	suficient	amplada	per	la	circulació	d’usuaris.		

S’ha	establert	que	l’entrada	al	recinte	es	realitzarà	per	la	recepció,	tal	com	es	pot	veure,	juntament	

amb	la	distribució	dels	espais	en	el	plànol	nº3.	

Per	donar	més	semblança	a	un	projecte	d’aplicació	a	un	club	físic,	s’ha	definit	una	ubicació	d’aquest	

club	“tipus”.	S’ha	elegit	una	nau	d’unes	dimensions	semblants.	Per	tant,	es	defineix	que	estarà	situat	a	

C/València	19,	Santa	Perpètua	de	la	Mogoda,	(08130).	
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5. Instal·lació	d’il·luminació	

Per	a	 l’estudi	de	 la	 instal·lació	d’il·luminació	de	 les	diferents	 zones	del	 club	de	pàdel,	 s’utilitzarà	el	

programa	 de	 càlcul	 DIALux.	 D’aquesta	 manera	 es	 podrà	 aconseguir	 uns	 resultats	 més	 precisos	 i	

detallats	dels	nivells	lumínics	en	cada	zona.	També	ofereix	la	possibilitat	d’extreure	Renders	amb	els	

quals	es	podrà	tenir	una	imatge	visual	de	com	queda	il·luminada	la	zona	estudiada.	

Actualment,	no	es	pot	considerar	una	altra	tecnologia	que	la	LED	per	a	realitzar	aquesta	instal·lació.	Es	

vol	aconseguir	una	màxima	eficiència	intentant	reduir	els	consums,	ja	que	és	el	major	cost	econòmic	

variable	del	club.		

També	es	podrà	reduir	costos	de	manteniment,	ja	que	la	tecnologia	LED	té	una	vida	útil	molt	superior	

a	la	de	l’antiga	descàrrega.	

Per	tal	de	mantenir	una	uniformitat	en	tot	el	club,	tots	els	projectors	i	downlights	seran	de	la	marca	

Simon.	No	és	la	marca	més	econòmica,	però	com	és	una	marca	de	proximitat,	podrem	tenir	recanvis	

molt	més	accessibles.	Les	fitxes	tècniques	d’aquestes	lluminàries	es	poden	veure	a	l’annex	C.	

Es	realitzarà	el	modelat	3d	de	 les	parets	 interiors	 i	mobiliari	que	es	consideri	que	pugui	afectar	als	

resultats	de	nivells	lumínics.		

Totes	les	zones	a	estudiar	estan	a	l’interior	de	la	nau.		

Els	espais	on	es	realitzarà	el	càlcul	de	l’enllumenat	són	els	següents:	

• Pistes	de	pàdel	

• Zones	de	pas	entre	pistes	

• Vestuari	femení	

• Vestuari	masculí	

• Recepció	

• Bar	

• Sala	d’instal·lacions	

• Magatzem	

A	més	de	l’enllumenat	normal	de	les	zones	interiors,	també	es	realitzarà	una	previsió	de	l’enllumenat	

d’emergència,	tot	i	que	no	serà	el	definitiu,	degut	a	que	no	es	contempla	en	el	projecte.		

Al	realitzar	els	càlculs	amb	el	programa	DIALux,	s’han	de	definit	els	següents	paràmetres:	
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• Factor	de	manteniment:	S’establirà	com	a	factor	de	manteniment	0,8.	Aquest	valor	significa		

que,	quan	les	lluminàries	arribin	al	final	de	la	seva	vida	útil,	el	flux	s’haurà	depreciat	un	20%.	

D’aquesta	manera	es	realitzen	els	càlculs	respecte	el	moment	més	crític	de	les	lluminàries.	

• Alçada	del	local:	12	metres	de	sostre	de	la	nau.	Excepte	la	zona	de	pistes,	tots	els	altres	espais	

tindran	falç	sostre	de	3	metres.	

• Referent	al	color	de	les	parets	interiors,	s’utilitzarà	el	que	defineix	per	defecte	el	programa,	a	

excepció	de	 les	parets	de	 la	pista.	Aquestes	 són	de	vidre	 i	per	 tant,	 així	 es	definiran	en	el	

programa.	

Els	diferents	paràmetres	lumínics	que	es	poden	requerir	en	les	normes	són	els	següents:	

• Emed:	Luminància	mitja	en	el	pla	horitzontal.	

• Uo:	Uniformitat.	

• GR:	Enlluernament.	

• Ra:	Índex	de	rendiment	del	color.	
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5.1. Enllumenat	pistes		

Les	pistes	estan	situades	en	una	nau	diàfana.	Hi	ha	un	total	de	13	pistes	repartides	per	la	nau.	Aquesta	

nau	té	12	metres	d’alçada.		

La	normativa	per	la	qual	s’ha	de	regir	la	instal·lació	és	la	UNE-EN	12193	“	Iluminación	de	instalaciones	

deportivas”.	La	darrera	actualització	de	la	norma	és	de	l’any	2009.	Llavors	el	pàdel	no	era	un	esport	

que	es	practiqués	a	Espanya	i	els	nivells	d’il·luminació	requerits	no	els	podem	trobar	en	la	norma.	És	

per	aquest	motiu	que	es	decideix	utilitzar	els	valors	de	“Nivells	mínims	d’il·luminació”	descrits	en	el	

document	“Buenas	prácticas	en	la	instalación	y	mantenimiento	de	pistas	de	pádel”	publicat	l’agost	del	

2012	pel	Consejo	Superior	de	Deportes.	Tot	i	així,	s’haurà	de	complir	amb	els	requeriments	tècnics	de	

la	norma	UNE-EN	12193.	

Els	nivells	mínims	d’il·luminació	els	podem	veure	expressats	en	la	següent	taula:	

Nivells	mínims	d’il·luminació	
Luminància	mitja		

Emed	(lux)	

Uniformitat	

U0	

Competicions	nacionals	i	

internacionals	
750	 0,7	

Competicions	regionals,	

entrenaments,	us	escolar	i	

recreatiu	

300	 0,5	

Taula	5.1.-	Nivells	mínims	d’il·luminació	

S’haurà	de	complir	amb	la	il·luminació	mitja	i	la	uniformitat	per	tal	que	la	pista	sigui	vàlida	per	poder	

jugar	als	nivells	de	competició	establerts.	

El	mateix	document,	també	expressa	la	necessitat	de	que	les	lluminàries	s’instal·lin	com	a	mínim	a	6	

metres	del	terra	per	tal	de	no	influir	en	el	joc.	Es	suportaran	mitjançant	bàculs	de	6	metres	d’alçada	

separats	30	cm	de	la	pista	per	evitar	que	les	possibles	vibracions	afectin	a	la	il·luminació.		

L’ús	habitual	del	club	serà	per	competicions	regionals,	entrenaments,	us	escolar	i	recreatiu.	És	per	això	

que	es	decideix	que	no	es	realitzarà	la	instal·lació	per	complir	amb	els	nivells	de	competicions	nacionals	

i	internacionals,	ja	que	el	cost	de	material	i	consum	seria	molt	més	elevat.		

A	 part	 del	 nivell	 d’il·luminació	 i	 la	 uniformitat,	 la	 UNE-EN	 12193	 no	 ens	 parla	 dels	 nivells	

d’enlluernament	en	pistes	de	pàdel	 interiors.	 Tot	 i	 així,	 per	 aconseguir	una	experiència	 visual	més	
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agradable	als	jugadors,	s’estableix	el	nivell	màxim	d’enlluernament	GR>50	(És	el	valor	que	requereix	la	

norma	per	pistes	de	tennis,	que	es	un	estil	de	joc	similar).	Per	comprovar	que	l’enllumenat	de	les	pistes	

compleix	aquesta	condició,	amb	el	DIALux,	s’han	inserit	50	espectadors	virtuals	dins	la	pista.	Cada	un	

d’ells	ens	donarà	l’índex	d’enlluernament	en	la	seva	posició.	Com	que	estaran	repartits	per	tota	la	pista,	

comprovarem	la	condició	en	tots	els	punts.	

S’instal·laran	els	següents	models	de	lluminàries:			

• 8	projectors	per	pista	(2	en	cada	bàcul)	sèrie	880.33,	temperatura	de	color	de	4000K,	i	òptica	
asimètrica.	Cada	un	té	una	potència	nominal	de	150W	i	proporciona	un	flux	lumínic	de	
18.200	lm.		

	

En	la	següent	imatge	es	pot	veure	una	renderització	de	la	nau	diàfana	de	les	pistes	il·luminades.	

	

Figura	5.1.-	Zona	pistes	il·luminada	
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5.2. Enllumenat	recinte	pistes	

A	part	de	les	pistes	també	s’ha	de	tenir	en	compte	que	les	zones	de	pas	entre	elles	quedin	degudament	

il·luminades	per	tal	que	els	usuaris	del	club	no	tinguin	problemes	per	circular	pel	recinte.	

Aquesta	 il·luminació	es	regeix	per	 la	norma	UNE-EN12464:2012	Parte	1	“Iluminación	de	 lugares	de	

Trabajo	interiores”.		

A	 la	 taula	 5.3	 “Zonas	 de	 trafico	 dentro	 de	 edificios”	 d’aquesta	 norma,	 trobem	 els	 següents	

requeriments	lumínics:	

Tipus	d’espai	 Emed	(lux)	 UGRL	 Uo	 Ra	 Requeriments	especials	

Àrees	de	circulació	

i	passadissos	
100	 28	 0,4	 40	

• Il·luminació	a	nivell	de	terra.	
• Ra	i	UGRL	similars	a	zones	properes.	
• Il·luminació	de	sortides	i	entrades	ha	

de	proporcionar	transició,	evitant	
canvis	bruscs	d’il·luminació.	

Taula	5.2.-	Requeriments	lumínics	passadissos	

Quan	els	projectors	d’una	pista	estiguin	encesos	quedaran	il·luminades	les	zones	de	pas	que	estan	al	

seu	voltant.	Aquest	nivells	 lumínics	compleixen	amb	els	establerts	per	 la	norma.	Per	 tal	d’estalviar	

energia,	es	decideix	que	aquestes	zones	de	pas	entre	pistes	no	s’il·luminaran	amb	equips	addicionals.	

Per	evitar	que	s’hagi	de	passar	per	zones	a	les	fosques,	el	sistema	de	reserva	de	pistes	no	permetrà	

reservar	 una	pista	 situada	 al	 fons	 de	 la	 nau	 si	 les	més	properes	 a	 la	 recepció	 i	 vestuaris	 no	 estan	

reservades.		
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5.3. Enllumenat	vestuari	femení	i	masculí	

Les	zones	de	vestuaris	han	de	quedar	degudament	il·luminades	seguint	les	indicacions	de	la	UNE-EN	

12464-1:2012.	

En	aquesta	taula	s’expressen	els	següents	requeriments:	

Tipus	d’espai	 Emed	(lux)	 UGRL	 Uo	 Ra	 Requeriments	especials	

Vestuaris	 200	 28	 0,4	 80	
• També	s’ha	de	complir	en	lavabos	

totalment	tancats	

Taula	5.3.-	Requeriments	lumínics	vestuaris	

Dins	del	vestuari	hi	ha	zones	tancades,	per	exemple	els	6	lavabos.	Tal	com	demanen	els	requeriments	

especials,	en	aquestes	zones	tancades	també	s’haurà	de	complir	amb	els	valors	establerts	de	la	taula.		

Al	 ser	una	zona	amb	possible	humitat	 i	 risc	d’esquitxades	d’aigua,	es	decideix	 instal·lar	Downlights	

resistents.	Aquesta	resistència	es	demostra	amb	el	grau	IP.	Aquest	codi	IP	indica	l’índex	de	protecció	

contra	la	penetració.	Es	considera	que	el	grau	de	protecció	mínim	per	a	aquesta	zona	serà	de	IP64.	

Com	que	el	vestuari	masculí	 i	el	 femení	són	de	dimensions	exactament	 iguals,	es	considera	que	es	

necessitarà	la	mateixa	distribució	de	llums	en	els	dos	espais.	

S’instal·laran	els	següents	models	de	lluminàries:	

• Per	a	la	zona	de	les	piques:	6	downlight	sèrie	703.21	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000	K	
i	òptica	SPOT	(20º	d’obertura).	És	una	òptica	que	concentra	molt	la	llum	que	emet.	S’instal·larà	
un	sobre	cada	pica.	Cada	un	té	una	potència	nominal	de	7,5	W	i	proporciona	un	flux	de	680	
lm.	Grau	d’hermeticitat	IP44,	ja	que	està	en	un	ambient	humit.	

• Per	a	la	zona	de	lavabos:	6	downlight	sèrie	703.21	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000	K	i	
òptica	WIDE	FLOOD	(40º	d’obertura).	S’instal·larà	un	en	cada	espai	de	lavabo.	Cada	un	té	una	
potència	nominal	de	7,5	W	i	proporciona	un	flux	de	680	lm.	Grau	d’hermeticitat	IP44,	ja	que	
està	en	un	ambient	humit.	

• Per	a	la	zona	de	dutxes:	12	downlight	sèrie	703.25	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000	K	i	
òptica	WIDE	FLOOD	(40º	d’obertura).	S’instal·larà	un	en	cada	espai	de	lavabo.	Cada	un	té	una	
potència	 nominal	 de	 7,5	 W	 i	 proporciona	 un	 flux	 de	 680	 lm.	 Al	 ser	 una	 zona	 amb	 risc	
d’esquitxades,	 s’ha	 elegit	 aquest	model	 amb	 IP65,	 per	 prevenir	 qualsevol	 intent	 d’intrusió	
d’aigua.	

• Resta	de	zones:	21	downlight	sèrie	725.24	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000	K	i	òptica	
amb	120º	d’obertura.	S’instal·laran	repartides	per	tota	la	zona,	en	distribució	lineal.	Cada	un	
té	una	potència	nominal	de	22	W	i	proporciona	un	flux	de	2300	lm.	Grau	d’hermeticitat	IP44,	
ja	que	està	en	un	ambient	humit.	
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En	les	següents	imatges	es	poden	veure	unes	renderitzacions	dels	vestuaris	masculí	i	femení	il·luminats:	

	

	

Figura	5.2.-	Enllumenat	vestuari	masculí	

	

	

Figura	5.3.-	Enllumenat	vestuari	femení	
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5.4. Enllumenat	recepció		

La	zona	de	recepció,	al	ser	un	espai	interior,	també	es	regeix	per	la	norma	UNE-EN	12464-1:2012.		

Els	requeriments	lumínics	són	els	següents:	

Tipus	d’espai	 Emed	(lux)	 UGRL	 Uo	 Ra	 Requeriments	especials	

Recepció	 300	 22	 0,6	 80	 -	

Taula	5.4.-	Requeriments	lumínics	recepció	

En	aquest	espai,	a	part	de	la	il·luminació	general,	es	realitzarà	un	estudi	especial	de	les	zones	que	es	

considerin	més	importants.	Són	les	següents:	

• Mostrador	
• Zona	de	treball	darrere	del	mostrador.	

L’estudi	 de	 l’enllumenat	 general	 i	 la	 zona	 de	 darrere	 del	 mostrador	 s’estudiaran	 a	 alçada	 0.	 El	

mostrador,	com	té	una	alçada	de	0,85m,	és	la	que	s’utilitzarà	per	establir	el	pla	d’estudi.	

S’instal·laran	els	següents	models	de	lluminàries:	

• 30	downlight	sèrie	725.24	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000	K	i	òptica	amb	120º	
d’obertura.	S’instal·laran	repartides	per	tota	la	zona,	en	distribució	lineal.	Cada	un	té	una	
potència	nominal	de	22	W	i	proporciona	un	flux	de	2300	lm.	

En	la	següent	imatge	es	pot	veure	una	renderització	de	la	recepció	il·luminada:	

	

Figura	5.4.-	Enllumenat	recepció	
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5.5. Enllumenat	bar	

La	zona	de	bar	té	accés	des	de	la	recepció	i	des	de	les	pistes.	Només	conté	taules,	cadires	i	màquines	

expenedores,	per	tant	no	hi	ha	cuina	ni	barra.	D’aquesta	manera,	el	càlcul	d’il·luminació	es	simplifica,	

ja	que	només	ha	de	complir	amb	els	valors	de	la	taula	5.2	“Áreas	generales	dentro	de	edificios”.		

Es	presenten	a	continuació:	

Tipus	d’espai	 Emed	(lux)	 UGRL	 Uo	 Ra	 Requeriments	especials	

Cantina	 200	 22	 0,4	 80	 -	

Taula	5.5.-	Requeriments	lumínics	bar	

Per	a	 l’estudi	 lumínic	amb	DIALux,	es	considera	necessari	 inserir	els	volums	de	 taules	 i	 cadires	per	

aconseguir	resultats	que	s’aproximin	més	a	la	realitat.	Com	que	l’ús	principal	del	bar	es	realitzarà	a	les	

seves	taules,	es	realitzarà	l’estudi	individualitzat	de	cada	taula,	per	comprovar	que	es	compleix	amb	els	

requeriments.	

En	aquest	cas,	seguint	el	mètode	de	la	recepció,	la	zona	del	bar	es	posarà	especial	èmfasi	en	les	taules.	

L’alçada	d’aquestes	és	0,85	m,	per	tant	aquesta	serà	l’alçada	del	pla	de	treball.	

S’instal·laran	els	següents	models	de	lluminàries:		

• 30	downlight	sèrie	725.24	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000	K	i	òptica	amb	120º	
d’obertura.	S’instal·laran	repartides	per	tota	la	zona,	en	distribució	lineal	Cada	un	té	una	
potència	nominal	de	22	W	i	proporciona	un	flux	de	2300	lm.	
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En	la	següent	imatge	es	pot	veure	una	renderització	del	bar	il·luminat:	

	

Figura	5.5.-	Enllumenat	bar	
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5.6. Enllumenat	sala	d’instal·lacions	

A	la	sala	d’instal·lacions	s’instal·larà	el	quadre	elèctric.	Quedarà	il·luminada	seguint	els	requisits	de	la	

taula	5.4	“Áreas	generales	dentro	de	edificios”	de	la	UNE-EN	12464-1:2012.	Com	que	no	hi	apareix	cap	

requeriment	específic	per	aquest	tipus	de	sala,	s’utilitzaran	els	requeriments	lumínics	d’un	magatzem.	

Presenta	els	següents	requeriments:	

Tipus	d’espai	 Emed	(lux)	 UGRL	 Uo	 Ra	 Requeriments	especials	

Magatzem	 100	 25	 0,4	 60	 200	lx	si	està	ocupat	de	manera	continua	

Taula	5.6.-	Requeriments	sala	d’instal·lacions	

Al	ser	una	zona	amb	poca	concurrència,	s’instal·larà	un	sensor	de	presència	per	evitar	possibles	oblits.	

Farà	saltar	una	alarma	al	sistema	de	control	quan	detecti	que	la	llum	està	encesa	i	no	hi	ha	moviment.	

Es	considera	que	l’alçada	del	pla	de	treball	es	0	m.	

S’instal·laran	els	següents	models	de	lluminàries:	

• 4	downlight	sèrie	725.24	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000K	i	òptica	amb	120º	
d’obertura.	S’instal·laran	repartides	per	tota	la	zona,	en	distribució	lineal.	Cada	un	té	una	
potència	nominal	de	22W	i	proporciona	un	flux	de	2300	lm.	

En	la	següent	imatge	es	pot	veure	una	renderització	de	la	sala	d’instal·lacions	il·luminada:	

	

Figura	5.6.-	Enllumenat	sala	d’instal·lacions	 	
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5.7. Enllumenat	magatzem	

El	 magatzem	 quedarà	 il·luminat	 seguint	 els	 requisits	 de	 la	 taula	 5.4	 “Áreas	 generales	 dentro	 de	

edificios”	de	la	UNE-EN	12464-1:2012.	

Presenta	els	següents	valors:	

Tipus	d’espai	 Emed	(lux)	 UGRL	 Uo	 Ra	 Requeriments	especials	

Magatzem	 100	 25	 0,4	 60	 200	lx	si	està	ocupat	de	manera	continua	

Taula	5.7.-	Requeriments	lumínics	magatzem	

No	s’haurà	de	complir	amb	el	requeriment	especial	ja	es	considera	que	aquest	magatzem	tindrà	un	ús	

esporàdic.	

Al	ser	una	zona	amb	poca	concurrència,	s’instal·larà	un	sensor	de	presència	per	evitar	possibles	oblits.	

Farà	saltar	una	alarma	al	sistema	de	control	quan	detecti	que	la	llum	està	encesa	i	no	hi	ha	moviment.	

Es	considera	que	l’alçada	del	pla	de	treball	es	0	m.	

S’instal·laran	els	següents	models	de	lluminàries:		

• 4	downlight	sèrie	725.24	de	SIMON,	temperatura	de	color	4000	K	i	òptica	amb	120º	
d’obertura.	S’instal·laran	repartides	per	tota	la	zona,	en	distribució	lineal.	Cada	un	té	una	
potència	nominal	de	22W	i	proporciona	un	flux	de	2300	lm.	

En	la	següent	imatge	es	pot	veure	una	renderització	del	magatzem	il·luminat:	

	

Figura	5.7.-	Enllumenat	magatzem	 	
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5.8. Enllumenat	d’emergència	

L’enllumenat	d’emergència	es	regirà	per	 la	 ITC-BT-28.	S’utilitzarà	 la	guia	oficial	per	tal	de	tenir	més	

informació	i	disposar	d’aclariments.	

S’instal·larà	enllumenat	de	seguretat	que	complirà	els	següents	requeriments	que	marca	la	norma:	

• Entrarà	en	 funcionament	quan	el	 subministrament	principal	 sigui	 inferior	al	70%	de	 tensió	

nominal.	

• Garantirà	la	il·luminació	durant	la	evacuació	de	la	zona.	

També	defineix	tres	tipus	d’enllumenat	de	seguretat.	Són	els	següents:	

• D’evacuació:	
o També	anomenat	de	senyalització.	

o Permet	ubicar	les	vies	d’evacuació.	

o Proporciona	1	Lux	en	el	terra,	en	l’eix	dels	passos	principals.	

o Permet	identificar	els	punts	de	serveis	contra	incendis	i	els	quadres	de	distribució,	amb	

un	mínim	de	5	lux.	

o Temps	mínim	de	servei:	1	hora	

	

• Ambient	o	antipànic:	
o Permet	la	identificació	i	l’accés	a	les	vies	d’evacuació.	

o Proporciona	0,5	lux	en	tot	l’espai	fins	a	1m	d’alçada.	

o Temps	mínim	de	servei:	1	hora.	

	

• De	zones	d’alt	risc:	
o No	aplica.	

Amb	aquests	punts	exposats	anteriorment,	es	decideix	que	els	requeriments	que	s’haurien	de	complir	

són:	

• Es	 disposaran	 d’aparells	 autònoms	 d’emergència	 previstos	 per	 entrar	 en	 funcionament	

automàticament	al	produir-se	un	tall	dels	enllumenats	generals	o	bé	quan	la	tensió	d’aquests	

baixi	un	70%	del	seu	valor	nominal.	L’alimentació	serà	automàtica	amb	tall	breu.	

• Aquest	aparells	tindran	una	capacitat	suficient	per	subministrar	una	potència	de	10W	amb	

rendiment	lumínic	no	inferior	a	10	lm/W.	

• La	instal·lació	complirà	les	condicions	de	servei,	durant	1	hora	com	a	mínim,	a	partir	de	l’instant	

en	què	tingui	lloc	la	fallada.	
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• Proporcionarà	una	luminància	de	1	lux,	com	a	mínim,	en	el	nivell	del	terra	en	els	recorreguts	

d’evacuació	mesurat	en	l’eix	dels	passadissos	i	escales,	i	en	tot	punt	quan	aquests	recorreguts	

vagin	per	espais	diferents	als	esmentats.	

• La	luminància	serà	com	a	mínim	de	5	lux	en	els	punt	en	els	quals	estiguin	situats	els	equips	de	

les	instal·lacions	de	protecció	contra	incendis	que	exigeixen	utilització	manual	i	en	els	quadres	

de	distribució	de	l’enllumenat.	

• La	uniformitat	de	la	il·luminació	serà	proporcionada	en	els	diferents	punts	de	cada	zona	tal	

que	el	quocient	entre	la	il·luminació	màxima	i	la	mínima	sigui	menor	que	40.	

• Es	 disposarà	 d’un	 enllumenat	 antipànic	 o	 ambient	 que	 proporcionarà	 una	 luminància	

horitzontal	mínima	de	0,5	lux	en	tot	l’espai	considerat,	des	del	terra	fins	a	una	alçada	de	2m.	

• El	número	de	 lluminàries	d’emergència	màxim	a	 la	mateixa	 línia	no	serà	superior	a	12,	 i	 la	

protecció	per	les	mateixes	no	serà	superior	a	10A.	

Aquest	 projecte	 no	 contempla	 l’estudi	 de	 rutes	 d’evacuació,	 protecció	 contra	 incendis	 i,	 per	 tant,	

tampoc	 l’enllumenat	 d’emergència.	 Tot	 i	 que	 no	 es	 realitzi	 aquest	 estudi	 en	 el	 projecte,	 com	que	

s’haurà	d’instal·lar	obligatòriament	en	un	futur,	es	proposa	una	disposició	de	lluminàries	d’emergència	

provisional	en	 les	zones	que	es	creuen	més	 importants.	Es	seguiran	els	criteris	que	es	presenten	a	

continuació:	

• S’instal·larà	una	 lluminària	a	 la	sortida	de	cada	zona	 interior.	D’aquesta	manera	s’intentarà	

dibuixar	un	recorregut	d’evacuació	provisional.	

• També,	si	es	considera,	s’instal·larà	una	al	mig	de	la	zona,	per	poder	proporcionar	enllumenat	

ambient.	

• Les	lluminàries	seran	de	200	lm	i	tindran	un	funcionament	autònom	de,	com	a	mínim,	1	hora.	

Fent	 aquesta	 previsió	 d’ubicació	 de	 les	 lluminàries,	 també	 es	 calcularan	 les	 línies	 elèctriques	 i	 de	

comunicació	que	alimentaran	les	futures	lluminàries	de	projecte	de	seguretat	contra	incendis.	

	 	



Reforma	de	l’enllumenat	d’un	club	de	pàdel	 	 Memòria	

	 	 23	

5.9. Resum	d’equips	instal·lats	

Resum	d’equips	instal·lats	segons	l’espai:	

Espai	 Model	lluminària	 Unitats	

Pista	1	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	2	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	3	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	4	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	5	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	6	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	7	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	8	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	9	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	10	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	11	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	12	 Projector	880.33	 8u.	

Pista	13	 Projector	880.33	 8u.	

Vestuari	femení	

Downilght	703.21	SPOT	 6u.	

Downilght	703.21	WIDE	

FLOOD	
6u.	

Downilght	703.25	 12u.	

Downilght	725.24	 21u.	

Taula	5.8.-	Resum	d’equips	per	espai	
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Espai	 Model	lluminària	 Unitats	

Vestuari	masculí	

Downilght	703.21	SPOT	 6u.	

Downilght	703.21	WIDE	

FLOOD	
6u.	

Downilght	703.25	 12u.	

Downilght	725.24	 21u.	

Recepció	 Downlight	725.24	 30u.	

Bar	 Downlight	725.24	 30u.	

Sala	d’instal·lacions	 Downlight	725.24	 4u.	

Magatzem	 Downlight	725.24	 4u.	

Taula	5.8.-	Resum	d’equips	per	espai	(Continuació)	

Resum	d’equips	instal·lats	segons	el	model	de	lluminària:	

Model	lluminària	 Unitats	

Projector	880.33	ASYM	 104u.	

Downilght	703.21	SPOT	 12u.	

Downilght	703.21	WIDE	FLOOD	 12u.	

Downilght	703.25	WIDE	FLOOD	 24u.	

Downilght	725.24	CONFORT	 110u.	

Taula	5.9.-	Resum	d’equips	segons	model	
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5.10. Sistema	de	control	de	l’enllumenat	

5.10.1. Introducció	al	sistema	de	control	

Al	 ser	 una	 instal·lació	 d’enllumenat	 totalment	 nova,	 es	 vol	 optimitzar	 al	màxim	 el	 seu	 sistema	 de	

control.	Es	vol	aconseguir	controlar	tot	l’enllumenat	des	de	l’ordinador	de	recepció.	D’aquesta	manera	

quan	hi	hagi	una	reserva	d’una	pista,	es	podran	encendre	els	projectors	d’una	manera	ràpida	i	còmode	

pels	treballadors.	També	es	vol	aconseguir	veure	l’estat	real	de	les	lluminàries,	detectar	si	hi	ha	alguna	

fallada,	i	controlar	els	consums.	

Amb	tots	aquests	requeriments,	es	decideix	instal·lar	el	sistema	de	control	NORMALINK,	que	és	una	

plataforma	per	controlar	la	il·luminació	a	través	d’una	plataforma	Android,	IOS,	o	Windows.	Serveix	

per	controlar	equips	amb	regulació	DALI.	És	per	això	que	tots	els	equips	instal·lats	estan	preparats	per	

a	aquesta	regulació.	

Aquesta	 plataforma	 facilitarà	molt	 les	 tasques	 de	manteniment,	 ja	 que	 es	 podrà	 veure	 l’estat	 de	

funcionament	de	les	lluminàries	i	les	dades	de	consum.		

El	 sistema	permet	 crear	 escenes	 de	 llum	 i	 grups	 de	 lluminàries.	 Ens	 servirà	 per	 agrupar-les	 en	 les	

diferents	zones	de	la	instal·lació.	Cada	pista	formarà	un	grup,	per	poder	encendre-les	individualment	

en	funció	de	si	estan	reservades	o	no.	També	es	crearan	grups	per	a	la	recepció,	bar,	vestuari	masculí,	

vestuari	femení,	magatzem	i	sala	d’instal·lacions.	

Es	considera	que	hi	ha	zones	que	necessiten	regulació	horària,	ja	que	estaran	en	ús	constant	mentre	la	

instal·lació	 està	 oberta.	 Aquestes	 zones	 són:	 vestuaris,	 recepció	 i	 bar.	 Es	 programaran	 per	 tal	 que	

s’encenguin	quan	obri	el	club,	i	s’apaguin	quan	es	tanqui.	Al	magatzem	i	a	la	sala	d’instal·lacions,	l’ordre	

d’encesa	la	donarà	un	sensor	de	presència.	

També	es	crearan	escenes	de	llum	en	els	grups	de	les	pistes.	Hi	haurà	una	configuració	que	permetrà	

encendre	els	projectors	a	mínima	potència.	S’utilitzarà	només	en	el	cas	que	una	de	les	pistes	en	ús	del	

fons	de	la	nau	estigui	reservada,	i	cap	de	les	altres	estigui	encesa,	quedant	el	recorregut	a	les	fosques.	

D’aquesta	manera	es	permetrà	crear	un	recorregut	il·luminat,	però	consumint	una	energia	elèctrica	

mínima.	

El	control	centralitzat	es	realitzarà	des	d’un	dels	ordinadors	de	la	recepció.		

El	sistema	també	permet	incloure	les	lluminàries	d’emergència.	Es	crearà	una	zona	per	a	cada	línia	de	

lluminàries	d’emergència.	Permet	realitzar	un	mode	“Test”	de	tot	el	grup	de	lluminàries	d’emergència	

per	poder	fer	un	manteniment	més	complert.	
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5.10.2. Connexió	del	sistema	de	control	

El	sistema	funciona	mitjançant	una	passarel·la.	Aquestes	passarel·les	són	les	que	enviaran	la	senyal	

DALI	als	equips,	controlant	els	nivells	d’il·luminació	de	tots	els	espais.	

Es	poden	connectar	un	màxim	de	64	equips	per	passarel·la.	Al	recinte	hi	ha	un	total	de	269	lluminàries.	

Per	tant	seran	necessàries	5	passarel·les.		

Aquestes	passarel·les	es	connectaran	als	equips	mitjançant	un	cable	“bus”	aïllat	de	2x1,5mm2.	Segons	

les	indicacions	del	fabricant,	no	es	permet	que	aquest	cable	tingui	més	de	300	m.	A	l’hora	de	realitzar	

la	instal·lació	es	decidirà	el	recorregut	òptim	d’aquest	cablejat.	L’esquema	de	connexió	de	la	instal·lació	

serà	el	següent:	

	

Figura	5.8.-	Sistema	de	connexió	lluminàries	(Font:	Manual	d’instruccions	Normalink)	

Cada	una	de	les	passarel·les	portarà	associat	un	número	IP,	les	quals	mitjançant	un	cable	de	dades	es	

connectarà	al	sistema	informàtic	local.		

Totes	les	passarel·les	es	muntaran	en	un	quadre	situat	just	al	costat	del	quadre	general	de	distribució,	

i	s’alimentaran	amb	la	línia	“Sistema	de	gestió”.	
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La	connexió	de	les	passarel·les	es	realitzarà	de	la	següent	manera:	

	

Figura	5.9.-	Sistema	de	connexió	pasarel·la	(Font:	Manual	d’instruccions	Normalink)	

	

I	es	connectarà	al	sistema	de	xarxa	local:	

	

Figura	5.10.-	Sistema	de	connexió	a	la	xarxa	(Font:	Manual	d’instruccions	Normalink)	
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5.10.3. Control	

Qualsevol	dispositiu	que	estigui	connectat	a	la	xarxa	local	(ja	sigui	amb	Wifi	o	per	cable)	podrà	accedir	

a	l’aplicació	de	control.	És	per	això	que	els	diferents	usuaris	tenen	contrasenya,	per	a	restringir	l’accés	

a	persones	externes	al	personal	del	club.	També	podem	observar	que	hi	ha	tres	tipus	d’usuaris.	Aquesta	

restricció	d’accés	a	la	modificació	dels	paràmetres	de	configuració,	evitarà	possibles	desconfiguracions.	

	

Figura	5.11.-	Tipus	d’usuari	(Font:	Manual	d’instruccions	Normalink)	

A	continuació	es	presenta	una	imatge	de	l’aparença	del	programa:		

	

Figura	5.12.-	Aparença	programa	(Font:	Manual	d’instruccions	Normalink)	
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6. Instal·lació	elèctrica	

El	 local	que	s’estudia	en	el	projecte,	al	ser	un	club	esportiu	amb	previsió	d’ocupació	de	més	de	50	

persones,	és	considerat	un	local	de	pública	concurrència.	És	per	això	que	haurà	de	complir	tots	els	

requeriments	que	li	siguin	d’aplicació	de	la	ITC-BT	28	del	Reglament	Electrotècnic	de	Baixa	tensió.	

6.1. Previsió	de	càrrega	

La	previsió	de	càrrega	es	calcularà	seguint	les	indicacions	de	la	ITC-BT-10	“Previsión	de	cargas”.	

El	 local	 estudiat	 està	 classificat	 com	 a	 “local	 comercial”.	 És	 per	 això	 que	 ens	 regirem	 pel	 punt	 4	

d’aquesta	norma	denominat	“Carga	correspondiente	a	los	locales	comerciales	y	oficinas”.	

S’estableix	que	es	considerarà	un	mínim	de	100	W/m2	i	planta,	o	un	mínim	de	3.450	W	per	local,	amb	

un	coeficient	de	simultaneïtat	de	1.	

El	club	de	pàdel	es	considera	un	sol	local,	i	una	sola	planta.	Les	dimensions	interiors	del	recinte	són	89,5	

m	d’ample	i	59,5	m	de	llarg.	Sumen	un	total	de	5.325,25	m2.	

Per	tant	la	previsió	de	càrrega	és	la	següent:	

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊ó	𝒅𝒆	𝒄à𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂 = 100
𝑊
𝑚3 ∗ 5.325,25	𝑚

3 = 532.525	𝑊 = 𝟓𝟑𝟐, 𝟓𝟑	𝒌𝑾	

Aquesta	previsió	de	càrrega	serveix	per	al	càlcul	dels	conductors	de	 l’escomesa	(ITC-BT-11)	 i	per	al	

càlcul	 de	 les	 instal·lacions	 d’enllaç	 (ITC-BT-12),	 que	 no	 es	 realitzarà	 ja	 que	 es	 deixarà	 a	 càrrec	 de	

l’empresa	subministradora	FECSA	ENDESA.	

Tot	i	així,	la	potència	màxima	consumida	en	el	local	suma	un	total	de	55,5	kW.	S’utilitzarà	un	factor	de	

simultaneïtat	1	ja	que	quan	el	club	estigui	en	hora	punta,	totes	les	línies	han	de	poder	alimentar	a	tots	

els	equips.	Per	aquest	motiu	es	contractarà	una	potència	de	55,5	kW.	
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6.2. Subministrament	d’energia	

La	 tensió	 de	 subministrament	 serà	 en	baixa	 tensió,	 trifàsica	 a	 400/230	V	 i	 freqüència	 de	 50Hz.	 Es	
realitzarà	des	d’una	escomesa,	provenint	de	l’estació́	transformadora	més	propera	a	l’edifici	fins	a	la	
caixa	de	protecció	i	mesura.	

L’escomesa	per	al	subministrament	elèctric	estarà	formada,	tant	pel	que	fa	a	la	fase	com	al	neutre,	per	
conductors	de	coure	tipus	RZ1	0,6/1kV	de	seccions	determinades	per	FECSA	ENDESA.		

En	el	present	projecte	no	es	 realitzarà	el	 càlcul	de	 la	 instal·lació	de	distribució.	Es	 contractarà	a	 la	
companyia	elèctrica	FECSA	ENDESA,	i	és	qui	dimensionarà	aquesta	instal·lació.	

En	 la	 ITC-BT-28	esmentada	anteriorment,	 s’exigeix	 que,	 a	més	del	 subministrament	de	 companyia	
normal,	 el	 local	 tingui	 un	 subministrament	 complementari	 de	 seguretat.	 Aquest	 subministrament	
complementari	 haurà	 d’entrar	 en	 funcionament	 en	 cas	 de	 la	 fallada	 del	 subministrament	 normal.	
S’utilitzarà	per	alimentar	els	serveis	de	seguretat	(Equips	contra	incendis,	enllumenat	d’emergència...)	

Seguint	les	indicacions	l’apartat	2	“Alimentación	de	los	Servicios	de	Seguridad”	d’aquesta	guia,	tots	els	
dispositius	 de	 seguretat	 (tant	 enllumenat	 com	protecció	 contra	 incendis)	 han	de	 tenir	 alimentació	
independent	en	cas	de	fallada	del	sistema	general	d’alimentació.		

La	guia	diu	el	següent:	“La	alimentación	de	 los	servicios	de	seguridad	no	 implica	necesariamente	el	
disponer	de	un	suministro	complementario	o	de	seguridad	de	los	definidos	en	el	artículo	10	del	RBT,	ya	
que	 se	 pueden	 utilizar	 otros	 sistemas	 como	 baterías	 de	 acumuladores	 con	 la	 autonomía	 de	
funcionamiento	 requerida. En	 el	 apartado	 2.3	 se	 indican	 concretamente	 los	 locales	 de	 pública	
concurrencia	que	deben	disponer	de	suministro	complementario	o	de	seguridad”.		

D’altra	banda	en	l’apartat	2.3	d’aquesta	norma	es	llista	una	sèrie	de	locals	de	pública	concurrència	els	
quals	han	de	tenir	subministrament	complementari	o	de	seguretat	obligatòriament.	El	local	estudiat	
no	té	una	ocupació	prevista	de	més	de	300	persones,	i	per	tant	queda	exclòs	de	la	llista.		

Es	 considera	que	 tots	els	equips	de	protecció	 contra	 incendis	 ja	disposen	d’aquesta	autonomia	de	
manera	independent.		

Les	 lluminàries	 d’emergència	 que	 s’instal·laran	 tindran	 bateries	 que	 acumularan	 l’autonomia	
necessària	per	tal	de	complir	amb	l’apartat	3	de	la	norma	ITC-BT-28	sobre	“Alumbrado	de	emergencia”.		

Per	tots	aquests	punts	exposats	anteriorment,	es	decideix	que	no	serà	necessari	un	subministrament	
complementari	o	de	seguretat.		
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6.3. Instal·lació	d’enllaç	

Segons	la	ITC-BT-12,	al	tenir	la	instal·lació	d’enllaç	per	un	sol	usuari,	es	pot	fer	coincidir	en	el	mateix	

espai	la	caixa	general	de	protecció	i	l’equip	de	mesura.		

En	aquesta	norma	trobem	l’esquema	2.1	que	ens	defineix	la	instal·lació.	És	el	següent:	

	

Figura	6.1.-	Instal·lació	d’enllaç	(Font:	ITC-BT-12)	

	

on:	

2:	Escomesa.	
8:	Derivació	individual.	
9	i	10	:	Caixa	de	protecció	i	mesura	(segons	ITC-BT-13).	
11:	ICP	(Interruptor	de	control	de	potència).	
12:	Dispositius	generals	de	comandament	i	protecció.	
13:	Instal·lació	interior.	
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6.4. Caixa	de	protecció	i	mesura	

Es	disposa	d’una	CPM	(Caixa	de	Protecció	i	Mesura),	on	es	centralitza	la	caixa	general	de	protecció	i	els	

comptadors.	

La	seva	ubicació	es	troba	al	carrer	situat	just	darrere	de	la	recepció,	dins	d’un	nínxol	d’obra.	Complirà	

amb	el	nivell	de	IP	43	i	IK	09	requerits	en	les	normes	UNE-EN	20324	i	la	UNE-EN	50102	respectivament.	

A	la	pàgina	102	de	la	“Guía	vademécum	para	instalaciones	de	enlace	en	baja	tensión”	trobem	la	taula	

on,	segons	la	potència	a	contractar,	es	pot	elegir	el	model	de	la	CPM.	La	màxima	potència	consumida	

per	 la	 instal·lació	 	 és	de	55.500	W.	Per	 al	 càlcul	 s’utilitzarà	un	 factor	de	 simultaneïtat	1,	 ja	que	es	

considera	que	tot	els	receptors	poden	estar	encesos	a	la	vegada.	Per	tant,	amb	la	taula	de	“Suministros	

individuales	mayores	de	15	kW”	del	document	esmentat	anteriorment,	es	decideix	que	la	potència	a	

contractar	 serà	 de	 69	 kW.	 Per	 tant,	 la	 TMF10	 que	 s’instal·larà	 serà	 el	 model	 80..160	 A	 amb	 un	

interruptor	automàtic	amb	funció	ICP	de	corrent	assignat	100	A.	Els	fusibles	tindran	un	poder	de	tall	

de	200A.	El	sistema	de	comptatge	s’inclourà	en	un	dels	mòduls	de	la	TMF10.	

Per	 últim,	 a	 la	 sortida	 de	 la	 TMF10	 s’inclourà	 un	 equip	 de	 protecció	 diferencial	 toroïdal,	 que	 ens	

protegirà	la	línia	de	derivació	individual,	tal	com	indica	la	companyia	FECSA	ENDESA.	

Les	 característiques	 particulars	 del	 sistema	 de	 comptatge	 i	 protecció	 general	 han	 de	 ser	 les	 que	

determini	la	empresa	subministradora	i	han	d’estar	aprovades	per	la	Direcció́	General	de	l’Energia.	

L’esquema	de	la	TMF10	serà	el	següent:	

	

Figura	6.2.-	TMF	10	(Font:	Guía	vademécum	para	instalaciones	de	enlace	en	baja	tensión)	 	



Reforma	de	l’enllumenat	d’un	club	de	pàdel	 	 Memòria	

	 	 33	

6.5. Línia	d’enllaç	(Derivació	individual)	

La	derivació	individual	és	la	línia	que	subministra	energia	a	la	instal·lació	de	l’usuari.	Com	es	pot	veure	

a	 l’esquema	presentat	en	el	punt	“instal·lació	d’enllaç”	del	present	projecte,	aquesta	 línia	comprèn	

l’equip	de	protecció	i	mesura	fins	el	quadre	general	de	comandaments.	

Seguint	la	ITC-BT-15	“Derivación	Individual”,	a	continuació	es	dimensionarà	la	mateixa:	

• S’utilitzaran	cables	de	tensió	nominal	0,6/1kV	unifilars,	amb	coberta	de	termoplàstic,	del	tipus	
RZ1-K.	

• Seran	3	cables	unifilars	per	a	les	fases,	i	un	cable	unifilar	per	al	neutre.	
• La	secció	dels	cables	es	determinarà	segons	la	previsió	de	càrrega	de	la	instal·lació,	del	sistema	

d’instal·lació	 i	 de	 la	 caiguda	 de	 tensió.	 També	 es	 tindrà	 en	 compte	 la	 Intensitat	 màxima	
admissible	 del	 conductor	 segons	 apartat	 2.2.3	 de	 la	 ITC-BT-19.	 S’ha	 previst	 que	 aquesta	
derivació	individual	sigui	de	3x35	mm2	i	un	neutre	de	35	mm2.		

• La	caiguda	de	tensió	màxima	admissible	serà	de	1,5%.		
• Es	conduiran	mitjançant	una	canal	de	PVC	de	70x90,	lliure	d’halògens,	la	qual	permet	ampliar	

la	secció	dels	conductors	en	un	100%		
• La	derivació	individual	es	connectarà	al	IGA	del	quadre	principal.	
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6.6. Instal·lació	de	posada	a	terra	

La	posada	a	 terra	 té	per	objecte,	principalment,	 limitar	 la	 tensió	que	amb	 respecte	a	 terra	puguin	

presentar	 en	 un	moment	 donat	 les	masses	metàl·liques,	 assegurar	 l’actuació	 de	 les	 proteccions	 i	

eliminar	o	disminuir	el	risc	que	suposa	una	averia	en	el	material	utilitzat.	

A	 la	 xarxa	 de	 terra	 general	 es	 connectarà	 tot	 el	 sistema	 de	 canonades	 metàl·liques	 accessibles,	

destinades	a	la	conducció,	distribució	i	desguàs	d'aigua	de	l'edifici.		

S’hauria	 de	 connectar	 a	 terra	 en	 cada	un	dels	 seus	 trams	 tota	 canalització́	 de	distribució	 elèctrica	

susceptible	d’estar	amb	tensió.	En	aquest	projecte	s’utilitzarà	canal	de	PVC	per	a	la	distribució	de	línies	

elèctriques.	Per	tant	no	es	tindrà	en	compte	aquest	punt.	

Totes	les	línies	de	la	instal·lació	elèctrica	portaran	el	seu	propi	conductor	de	protecció	amb	les	seccions	

mínimes	seguint	la	ITC-BT-18.	

Aquesta	 posada	 a	 terra	 es	 realitzarà	 connectant	 de	 manera	 directe	 l’element	 conductor	 amb	

elèctrodes	enterrats.	La	ITC-BT-26	exigeix	que	la	posada	a	terra	es	realitzi	en	forma	d’anell	que	recorri	

el	perímetre	del	local,	on	es	repartiran	els	elèctrodes	enterrats.		

La	 instal·lació	 del	 conducte	 sense	 coberta	 (despullat)	 serà	 de	 secció	 35	mm2.	 S’instal·laran	 piques	

(elèctrodes)	 enterrades	 un	mínim	 de	 0,8	m,	 soldades	 al	 conductor	 de	 coure	 despullat,	 als	 quatre	

extrems	del	perímetre	(veure	plànol	7).	Seran	piques	de	1,5	m	de	longitud	i	0,4	m	de	diàmetre.		

El	born	principal	de	posada	a	terra	estarà	a	la	sala	d’instal·lacions,	a	prop	del	quadre	elèctric	i	de	l’equip	

de	protecció	i	mesura.		

El	valor	de	la	resistència	de	posada	a	terra	no	hauria	de	superar	els	37	W.	Es	calcula	a	continuació:	

𝑹𝒂 =
𝟐 ∗ 𝝆

𝑳𝟏 + (𝒏 ∗ 𝑳𝟐)
	 (Eq.	6.1)	

On:	 Ra:	Resistència	de	terra	(W)	

	 r:	resistivitat	del	terreny	(Wm).	Es	considerarà	que	és	500	Wm.	

	 L1:	 Longitud	del	 conductor	horitzontal	 enterrat	 (m).	 Tal	 com	es	pot	 veure	al	 plànol	nº7,	 la	

longitud	és	de	296	m.	

	 n:	número	de	piques.	S’instal·laran	4	piques	als	extrems	del	perímetre.	
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	 L2:	Longitud	de	la	pica	(m).	Les	piques	que	s’instal·laran	seran	de	1,5	m	de	longitud.	

El	valor	de	posada	a	terra	de	la	instal·lació	és	de	3,31	W.	Aquest	valor	és	inferior	al	límit,	per	tant	es	

considera	admissible.		

Aquesta	 instal·lació	 no	 es	 tindrà	 en	 compte	 al	 pressupost	 ja	 que,	 un	 cop	 dimensionada	 la	 nova	

instal·lació	es	comprova	que	es	igual	a	la	existent,	i	per	tant	s’aprofitarà.	
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6.7. Protecció	contra	sobretensions		

S’haurà	de	protegir	la	instal·lació	elèctrica	contra	les	sobretensions.	Aquestes	poden	ser	de	dos	tipus:	

• Transitòries:	 Causades	 per	 l’impacte	 d’un	 llamp,	 per	 exemple,	 que	 provoca	 un	 augment	
temporal	de	la	tensió	molt	elevat.	Pot	danyar	els	receptors	de	les	línies.	

• Permanents:	 Causades	 per	 un	 defecte	 en	 la	 línia,	 per	 exemple	 el	 deteriorament	 del	 cable	
neutre,	que	provoca	que	la	tensió	en	comptes	de	ser	de	230V	sigui	de	400V.	

Com	que	el	local	està	situat	a	Catalunya,	i	la	ITC-BT-22	estableix	que	hi	ha	>25	dies	de	turmenta	a	l’any,	

és	molt	recomanable	la	instal·lació	de	protecció	contra	sobre	tensions	transitòries.	Tot	i	així,	segons	la	

norma	IEC	61662,	al	tractar-se	d’un	local	de	pública	concurrència,	ha	de	disposar	de	protecció	contra	

sobre	tensions.	

Seguint	 les	 indicacions	 de	 la	 ITC-BT-22,	 es	 decideix	 instal·lar	 un	 sistema	de	 protecció	 permanent	 i	

transitòria	de	categoria	I.	Aquest	equip	s’instal·larà	en	el	quadre	general	i	actuarà	juntament	amb	el	

Interruptor	general	d’alimentació.	Suportarà	una	tensió	de	fins	a	6	kV.		
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6.8. Protecció	contra	contactes	directes	i	indirectes	

Es	 seguiran	 les	 indicacions	de	 la	 ITC-BT-24	per	establir	 les	proteccions	adequades	per	assegurar	 la	

protecció	de	les	persones	contra	xocs	elèctrics.	

Referent	a	la	protecció	contra	contactes	directes,	s’estableixen	les	següents	mesures:	

• Les	parts	actives	estaran	recobertes	d’aïllament	que	no	es	podrà	retirar.	
• Les	parts	actives	tindran	el	nivell	de	IP	seguint	la	UNE-EN-20324.	
• Totes	les	canalitzacions	que	es	condueixin	vistes,	es	col·locaran,	com	a	mínim,	a	2,5	m	d’alçada.	
• El	quadre	general	s’instal·larà	en	una	sala	accessible	només	per	personal	autoritzat.	
• S’instal·laran	 interruptors	 diferencials-residuals,	 de	 sensibilitat	 30	 mA	 per	 a	 circuits	

d’enllumenat	i	de	300	mA	per	circuits	de	força.	Es	connectaran	a	la	instal·lació	de	terra	descrita	
anteriorment.	

Referent	a	la	protecció	contra	contactes	indirectes,	a	la	ITC-BT-24	apartat	4,	en	funció	de	l’esquema	de	

la	instal·lació	defineix	unes	pautes	a	seguir.	L’esquema	és	el	tipus	TT,	per	tant	s’haurà	de	complir	la	

següent	condició:	

𝑹𝑨 ∗ 𝑰𝒂 ≤ 𝑼	 (Eq.	6.2)	

On:		 RA:	Suma	de	les	resistències	de	posada	a	terra	i	conductors	de	protecció	de	masses	(W).	Es	

considerarà	la	resistència	del	conductor	un	10%	de	la	resistència	de	posada	a	terra.	

Ia:	Sensibilitat	de	l’interruptor	diferencial	automàtic	(A).	S’utilitzarà	la	sensibilitat	del	més	gran,	

que	és	de	300	mA.	

U:	Tensió	de	contacte	límit	(V).	La	ITC-BT-24	també	ens	indica	que	la	tensió	límit	convencional	

de	contacte	es	de	50	V	per	 locals	 secs	 i	de	24	V	per	 locals	humits.	El	 local	del	projecte	es	

considera	humit,	ja	que	inclou	la	zona	de	vestuaris,	per	tant	serà	24V.	

La	tensió	de	contacte	resultant	és	de	1,09	V,	que	és	molt	inferior	a	la	límit	que	és	24	V.	Per	tant	es	pren	

com	a	admissible.	
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6.9. Protecció	contra	sobreintensitats	

Tal	com	diu	la	norma	ITC-BT-22,	les	sobre	intensitats	poden	donar-se	per:	

• Sobrecàrregues	degut	a	la	utilització		
• Curtcircuits	
• Descàrregues	elèctriques	atmosfèriques	

Per	tal	de	protegir	les	sobrecàrregues	i	limitar	la	intensitat	admissible	dels	conductors,	s’instal·laran	

interruptors	automàtics	de	tall	omnipolar	amb	corba	tèrmica	de	tall.	

La	ITC-BT-17	indica	que	l’Interruptor	general	d’alimentació	(IGA)	ha	de	tenir	un	poder	de	tall	de,	com	a	

mínim,	4.500	A.	També	s’haurà	de	tenir	en	compte	els	requeriments	de	la	companyia	subministradora	

FECSA	ENDESA.	Aquesta	estableix	que	pel	model	de	TMF10	instal·lat,	el	poder	de	tall	de	l’IGA	serà	de	

mínim	10kA.	És	per	això	que	:	

S’estableix	que	la	corba	dels	magnetotèrmics	serà	del	tipus	C,	ja	que	només	hi	ha	els	dos	motors	de	

climatització,	els	quals	no	tenen	puntes	d’arrancada	significatives.	

Per	la	selecció	dels	magnetotèrmics,	s’hauran	de	complir	les	següents	condicions:	

Icn>Icc	 (Eq.	6.3)	

On:	

Icn:	Intensitat	de	poder	de	tall	del	magnetotèrmic	
Icc:	Intensitat	de	curtcircuit	del	circuit	

Iz	³	In	³	IB	 (Eq.	6.4)	

On:	

Iz:	Intensitat	màxima	admissible	cable	segons	apartat	2.2.3	de	la	ITC-BT-19.	
In:	Corrent	assignada	al	dispositiu	de	protecció.	
IB:	Corrent	del	circuit	segons	previsió	de	càrregues.	
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6.10. Quadre	general	de	distribució	

El	quadre	general	de	distribució	es	situarà	a	la	sala	d’Instal·lacions,	just	darrere	de	la	recepció.	Serà	un	

espai	on	només	podrà	accedir	personal	autoritzat,	i	per	tant	fora	de	l’abast	públic.	Serà	de	PVC	resistent	

a	impactes	que	pugui	patir.		

No	es	preveu	instal·lar	subquadres.	Totes	les	línies	sortiran	d’aquest	quadre	principal.		

A	aquest	quadre	es	connectarà	a	 l’embarrat	de	posada	a	terra,	del	qual	parteix	 la	 línia	principal	de	

terra,	fins	la	connexió	a	l’elèctrode	de	terra,	disposada	a	l’anell	de	terra	de	l’edifici	existent.	

Estarà	alimentat	per	la	derivació	individual	provinent	de	la	TMF10,	que	vindrà	canalitzada	per	una	canal	

lliure	d’halògens	de	70x90	mm.		

S’instal·larà	un	Interruptor	general	d’alimentació	de	100A	de	poder	de	tall	superior	a	10kA.	S’ha	elegit	

seguint	 la	 taula	4.16	 “Anexo	6-Interruptores	generales	automáticos”	de	 la	 “Guía	 vademécum	para	

instalaciones	de	enlace	en	baja	tensión”.	

Juntament	s’hi	instal·larà	un	protector	de	sobre	tensions	permanents	i	transitòries	de	categoria	I.		

El	quadre	general	de	distribució,	s’ha	representant	en	l’esquema	unifilar	del	plànol	nº4.	

Per	tal	de	seguir	una	uniformitat	s’elegirà	una	marca	unificada	per	totes	les	proteccions.	Aquesta	marca	

és	Schneider,	degut	al	seu	elevat	grau	de	fiabilitat.	Els	models	proposats	es	presenten	a	continuació:	

Tipus	de	protecció	 Característiques	de	la	protecció	 Unitats	 Model	proposat	

Contra	

sobretensions	

3P+N	

Sistema	de	conexió	a	terra	TN-S/TT	

Classe	1+2	

Intensitat	descàrrega	nominal	25	kA	

Intensitat	descàrrega	màxima	50	kA	

Tensió	de	func.	màxima		255	V	

Protecció	de	tensió	1,5	kV	

1	 A9L16634	

Taula	6.1.-	Proteccions	quadre	principal	
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Tipus	de	protecció	 Característiques	de	la	protecció	 Unitats	 Model	proposat	

Contra	

Sobreintensitats	

1P+N	

Corba	C	

Intensitat	nominal	de	10A	

Poder	de	tall	6	kA	

41	 A9K17610	

1P+N	

Corba	C	

Intensitat	nominal	de	16A	

Poder	de	tall	6	kA	

2	 A9K17616	

3P+N	

Corba	C	

Intensitat	nominal	de	16A	

Poder	de	tall	6	kA	

2	 A9K24716	

Contra	contactes	

directes	i	indirectes	

2P	

Classe	A	

Intensitat	nominal	de	40	A	

Sensibilitat	de	fuita	a	terra	300	mA	

2	 A9R24240	

2P	

Classe	A	

Intensitat	nominal	de	40	A	

Sensibilitat	de	fuita	a	terra	30	mA	

9	 A9R21240	

2P	

Classe	A	

Intensitat	nominal	de	63	A	

Sensibilitat	de	fuita	a	terra	300	mA	

1	 A9R24263	

Taula	6.1.-	Proteccions	quadre	principal	(Continuació)	
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Tipus	de	protecció	 Característiques	de	la	protecció	 Unitats	 Model	proposat	

Contra	contactes	

directes	i	indirectes	

2P	

Classe	A	

Intensitat	nominal	de	63	A	

Sensibilitat	de	fuita	a	terra	30	mA	

1	 A9R21263	

4P	

Classe	A	

Intensitat	nominal	de	40	A	

Sensibilitat	de	fuita	a	terra	30	mA	

2	 A9R21440	

2P	

Classe	A	

Intensitat	nominal	de	40	A	

Sensibilitat	de	fuita	a	terra	300	mA	

2	 A9R24240	

Interruptor	general	

automàtic	

4P	

Intensitat	nominal	de	160	A	

Poder	de	tall	15	kA	

1	 LV430640	

Contra	sobretensions	

3P+N	

Sistema	de	conexió	a	terra	TT	

Classe	1+2		

Intensitat	descàrrega	nominal	25	kA	

Intensitat	descàrrega	màxima	50	kA	

Tensió	de	func.	màxima		255	V	

Protecció	de	tensió	1,5	kV	

	

1	 A9L116634	

Taula	6.1.-	Proteccions	quadre	principal	(Continuació)	
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6.11. Descripció	de	les	instal·lacions	interiors	

6.11.1. Consideracions	generals	

Al	quadre	general	es	troben	centralitzades	totes	les	línies	existents	en	la	instal·lació.	La	seva	distribució	

es	 pot	 veure	 en	 l’esquema	 unifilar.	 A	 continuació	 es	 presenten	 una	 sèrie	 de	 justificacions	 de	 la	

realització	d’aquest	esquema	unifilar.	

• A	 l’apartat	4	de	 la	 ITC-BT-28	 trobem	el	 següent	 requeriment:	“d)	En	 las	 instalaciones	para	
alumbrado	de	locales	o	dependencias	donde	se	reúna	público,	el	número	de	líneas	secundarias	
y	su	disposición	en	relación	con	el	total	de	lámparas	a	alimentar	deberá́	ser	tal	que	el	corte	de	
corriente	en	una	cualquiera	de	ellas	no	afecte	a	más	de	la	tercera	parte	del	total	de	lámparas	
instaladas	en	los	locales	o	dependencias	que	se	iluminan	alimentadas	por	dichas	líneas.	Cada	
una	de	estas	 líneas	estarán	protegidas	en	su	origen	contra	sobrecargas,	cortocircuitos,	y	 si	
procede	contra	contactos	indirectos.”	Per	tal	de	complir	amb	aquest	requeriment,	es	decideix	
que	a	la	zona	de	bar,	recepció,	vestuari	masculí	i	vestuari	femení,	els	receptors	d’enllumenat	
es	repartiran	en	tres	línies	diferents	a	cada	zona;	és	a	dir,	per	exemple	a	la	zona	del	bar,	tindrem	
les	següents	 línies:	Bar1,Bar2	 i	Bar3.	Cada	una	d’aquestes	 línies	es	penjarà	d’un	diferencial	
diferent.	 D’aquesta	 manera,	 si	 un	 diferencial	 salta,	 només	 es	 quedarà	 sense	 tensió	 una	
d’aquestes	línies.	Per	la	zona	de	pistes,	ja	es	compleix	amb	aquesta	condició	ja	que	cada	pista	
té	una	línia	diferent	i	hi	ha	un	total	de	4	diferencials	per	les	línies	de	la	zona	de	pistes.	No	es	
considera	aplicar	aquest	punt	en	les	zones	on	només	accediran	els	treballadors,	com	és	a	la	
sala	d’instal·lacions	i	magatzem.	

• Les	 línies	 de	 les	 lluminàries	 d’emergència	 de	 cada	 zona,	 es	 penjaran	 dels	 diferencials	 on	
estiguin	les	línies	de	l’enllumenat	normal.	D’aquesta	manera	en	cas	de	fallada	del	diferencial,	
i	per	tant	fallada	en	les	lluminàries,	les	d’emergència	al	detectar	que	no	hi	ha	tensió	i	passarien	
a	il·luminar	per	poder	evacuar	l’espai.	

• Al	bar	s’instal·laran	dues	màquines	expenedores.	Com	que	podran	tenir	producte	fresc,	cada	
una	de	les	línies	es	penjarà	d’un	diferencial	propi,	amb	el	corresponent	magnetotèrmic.	

• Totes	les	línies	seran	monofàsiques	a	excepció	de	les	maquines	de	climatització.	
• Es	 preveu	 instal·lar	 preses	 de	 corrent	 de	 2P+T	 a	 totes	 les	 zones	 per	 poder	 realitzar	

manteniment	i	neteja.	En	la	zona	de	pistes,	es	preveu	tenir	un	allargador	per	realitzar	totes	les	
tasques	de	manteniment,	ja	que	al	ser	un	espai	tant	gran,	la	instal·lació	de	preses	de	corrent	
pel	recinte	encariria	molt	el	projecte,	i	en	canvi	el	seu	ús	seria	molt	esporàdic.	Les	línies	de	
força	dels	vestuaris	no	es	barrejaran	amb	cap	línia	més,	degut	a	que	estan	en	zona	considerada	
com	a	humida.	

• En	aquest	projecte	no	es	contempla	l’estudi	de	la	instal·lació	de	climatització.	Es	suposa	que,	
es	 tenen	 instal·lades	dues	maquines	 de	 conductes	model	ACY250-LHTA	de	 la	 casa	 Fujitsu.	
Aquestes	sumen	una	potència	de	refrigeració	d’uns	40	kW.	Serien	suficients	per	climatitzar	la	
zona	de	vestuaris,	recepció	i	bar.	Cada	una	d’aquestes	màquines	té	un	consum	elèctric	de	8,24	
kW.	També	es	considera	que	tots	els	equips	de	seguretat	i	alarma	no	consumeixen	més	de	
1.000	W.	
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6.11.2. Canalització	

Referent	a	la	canalització	dels	conductors,	cal	diferenciar	dos	escenaris	diferents	dins	del	local:	

• Espais	amb	falç	sostre	
• Espais	sense	falç	sostre	

Als	espai	amb	falç	sostre:	

Es	sortirà	del	quadre	general	fins	a	arribar	a	una	alçada	superior	al	falç	sostre,	i	es	transportarà	

amb	una	safata	de	les	mesures	i	el	recorregut	indicades	al	plànol	nº5	per	sobre	d’aquest,	fixada	

horitzontalment	 a	 la	 paret.	 Sempre	 que	 s’hagin	 de	 fer	 derivacions,	 s’utilitzaran	 caixes	

degudament	 fixades	 i	 protegides.	 Des	 de	 les	 caixes	 fins	 als	 receptors,	 s’utilitzaran	 tubs	

corrugats	per	transportar	degudament	protegits	els	conductors.	

Als	espais	sense	falç	sostre:	

La	 canal	 s’encastarà	 al	 terra,	 fent	 prèviament	 una	 fosa	 d’obra.	 D’aquesta	 manera,	 els	

conductors	 es	 conduiran	 molt	 més	 protegits	 i	 a	 la	 vegada	 es	 facilitarà	 molt	 la	 tasca	 de	

manteniment.	També	es	faran	les	derivacions	degudament	protegides	amb	caixes	fixades.	

La	canal	i	la	safata	serà	de	la	marca	UNEX,	de	PVC,	complirà	amb	la	normativa	62537:2007.	També	serà	

no	propagadora	de	flama	i	complirà	amb	la	normativa	RoHS.		

La	canal	serà	llisa	i	es	muntarà	amb	tapa.	La	safata	serà	perforada	i	no	inclourà	tapa.	

Les	seccions	de	les	canals	i	les	safates	es	realitzarà	mitjançant	el	programa	online	del	fabricant	UNEX.	

Es	poden	veure	les	seccions	definides	en	el	plànol	nº5.		

6.11.3. Conductors	

Els	 conductors	 s’elegiran	 en	 funció	 de	 la	 intensitat	 del	 circuit,	 i	 de	 la	 màxima	 caiguda	 de	 tensió	

admissible.	Es	tindrà	en	compte	la	intensitat	màxima	admissible	cable	segons	apartat	2.2.3	de	la	ITC-

BT-19.		

La	derivació	individual	serà	unipolar,	les	línies	monofàsiques	tripolars	i	les	línies	trifàsiques	pentapolars.	

La	derivació	individual	serà	unipolar	de	secció	35mm2	del	tipus	RZ1	0,6/1kV.	S’utilitzaran	3	per	les	fases	

i	un	pel	neutre.	
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Els	conductors	que	s’instal·laran	a	les	línies	son	els	següents:	

Denominació	 Longitud	total	(m)	 Conductor	 Tipus	

Pista	1	 132	 2x4+4	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	2	 90	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	3	 125	 2x4+4	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	4	 110	 2x4+4	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	5	 150	 2x4+4	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	6	 193	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	7	 178	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	8	 163	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	9	 140	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	10	 215	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	11	 200	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	12	 185	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Pista	13	 162	 2x6+6	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	recepció	1	 44	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	recepció	2	 46	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	recepció	3	 48	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	bar	1	 61	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	bar	2	 63	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	bar	3	 65	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	vestuari	femení	1	 65	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	vestuari	femení	2	 67	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	vestuari	femení	3	 65	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Taula	6.2.-	Conductor	segons	línia	
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Denominació	 Longitud	total	(m)	 Conductor	 Tipus	

Enllumenat	vestuari	masculí	1	 95	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	vestuari	masculí	2	 97	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	vestuari	masculí	3	 95	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	magatzem	 65	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	sala	instal·lacions	 18	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Preses	corrent	vestuari	femení	1	 50	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Preses	corrent	vestuari	femení	2	 50	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Preses	corrent	vestuari	masculí	1	 50	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Preses	corrent	vestuari	masculí	2	 50	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Preses	corrent	recepció	 30	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Preses	corrent	bar	 65	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Màquina	bar	1	 52	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Màquina	bar	2	 52	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Sistema	gestió	enllumenat	 2	 2x1,5+1,5	 RZ1	0,6/1kV	

Màquina	clima	1	 10	 4x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Màquina	clima	2	 10	 4x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Equips	d'alarma	 40	 2x1,5+1,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	d'emergència	VF	 44	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	d'emergència	VM	 72	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	d'emergència	RECEP	 33	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	d'emergència	BAR	 50	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	d'emergència	SI+M	 53	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Enllumenat	d'emergència	PISTES	 100	 2x2,5+2,5	 RZ1	0,6/1kV	

Taula	6.2.-	Conductor	segons	línia	(Continuació)		 	
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6.11.4. Caiguda	de	tensió	

Segons	la	ITC-BT-19,	les	caigudes	de	tensió	màximes	admissibles	seran	les	següents:	

• Per	derivació	individual:	Màxim	1,5%	
• Per	circuits	d’enllumenat:	Màxim	3%	
• Per	altres	circuits:	Màxim	5%	

Tot	i	així,	aquesta	norma	també	diu	que	la	caiguda	de	tensió	es	podrà	compensar	entre	la	derivació	

individual	i	la	instal·lació	interior,	quedant	com	a	màxima	caiguda	de	tensió	admissible	la	suma	de	les	

dues.		

A	continuació	es	presenta	el	resultat	del	càlcul	de	la	caiguda	de	tensió	de	la	derivació	individual:	

Línia	 Potencia	càlcul	 Secció	utilitzada	
Longitud	

màxima	
c.d.t	

-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	

D.I.	 55.473,6	 35	 5	 0,09	

Taula	6.3.-	Caiguda	de	tensió	derivació	individual	

A	continuació	es	presenten	les	caigudes	de	tensió	de	les	línies	

Línia	 Potencia	càlcul	 Secció	utilitzada	
Longitud	

màxima	
c.d.t	parcial	 c.d.t.	Total	

-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	 (%)	

E-P.1	 1.452,0	 4	 102	 2,50	 2,59	

E-P.2	 1.452,0	 2,5	 60	 2,35	 2,44	

E-P.3	 1.452,0	 4	 95	 2,33	 2,42	

E-P.4	 1.452,0	 4	 80	 1,96	 2,05	

E-P.5	 1.452,0	 4	 120	 2,94	 3,03	

E-P.6	 1.452,0	 6	 163	 2,66	 2,75	

E-P.7	 1.452,0	 6	 148	 2,42	 2,51	

E-P.8	 1.452,0	 6	 133	 2,17	 2,26	

Taula	6.4.-	Caiguda	de	tensió	per	línia		 	
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Línia	 Potencia	càlcul	 Secció	utilitzada	
Longitud	

màxima	
c.d.t	parcial	 c.d.t.	Total	

-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	 (%)	

E-P.9	 1.452,0	 6	 110	 1,80	 1,89	

E-P.10	 1.452,0	 6	 185	 3,02	 3,11	

E-P.11	 1.452,0	 6	 170	 2,78	 2,87	

E-P.12	 1.452,0	 6	 155	 2,53	 2,62	

E-P.13	 1.452,0	 6	 132	 2,16	 2,25	

E-R.1	 266,2	 2,5	 33	 0,24	 0,33	

E-R.2	 266,2	 2,5	 35	 0,25	 0,34	

E-R.3	 266,2	 2,5	 37	 0,27	 0,35	

E-B.1	 266,2	 2,5	 50	 0,36	 0,45	

E-B.2	 266,2	 2,5	 52	 0,37	 0,46	

E-B.3	 266,2	 2,5	 54	 0,39	 0,48	

E-V.F.1	 269,5	 2,5	 42	 0,31	 0,39	

E-V.F.2	 218,4	 2,5	 44	 0,26	 0,35	

E-V.F.3	 218,4	 2,5	 42	 0,25	 0,34	

E-V.M.1	 269,5	 2,5	 72	 0,52	 0,61	

E-V.M.2	 218,4	 2,5	 74	 0,44	 0,52	

E-V.M.3	 218,4	 2,5	 72	 0,42	 0,51	

E-M	 106,5	 2,5	 53	 0,15	 0,24	

E-S.I.	 106,5	 2,5	 10	 0,03	 0,12	

F-V.F.1	 1.800,0	 2,5	 44	 2,14	 2,23	

F-V.F.2	 1.800,0	 2,5	 44	 2,14	 2,23	

Taula	6.4.-	Caiguda	de	tensió	per	línia	(Continuació)		 	
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Línia	 Potencia	càlcul	 Secció	utilitzada	
Longitud	

màxima	
c.d.t	parcial	 c.d.t.	Total	

-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	 (%)	

F-V.M.1	 1.800,0	 2,5	 72	 3,50	 3,59	

F-V.M.2	 1.800,0	 2,5	 72	 3,50	 3,59	

F-R	 3.200,0	 2,5	 20	 1,73	 1,82	

F-B	 3.200,0	 2,5	 20	 4,58	 4,67	

F-M.B.1	 770,0	 2,5	 52	 1,08	 1,17	

F-M.B.2	 770,0	 2,5	 52	 1,08	 1,17	

F-GEST	 500,0	 1,5	 2	 0,11	 0,20	

F-CLIMA1	 8.240,0	 2,5	 10	 0,64	 0,73	

F-CLIMA2	 8.240,0	 2,5	 10	 0,64	 0,73	

F-ALARMA	 1.000,0	 1,5	 20	 0,03	 0,12	

EMER-V.F.	 30,0	 2,5	 44	 0,04	 0,12	

EMER-V.M.	 30,0	 2,5	 72	 0,06	 0,15	

EMER-R	 30,0	 2,5	 33	 0,03	 0,12	

EMER-BAR	 30,0	 2,5	 50	 0,04	 0,13	

EMER-S.I.+M	 30,0	 2,5	 53	 0,04	 0,13	

EMER	PIST	 105,0	 2,5	 72	 0,20	 0,29	

Taula	6.4.-	Caiguda	de	tensió	per	línia	(Continuació)	
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7. Anàlisi	de	l’impacte	ambiental	

Es	planteja	realitzar	una	comparativa	de	la	instal·lació	del	nou	enllumenat	LED	de	les	pistes	de	pàdel,	

respecte	la	tecnologia	de	descàrrega	instal·lada	anteriorment.		

En	primer	lloc	es	presenta	un	estudi	de	consums	de	l’enllumenat	d’una	pista,	i	la	diferència	de	consums:	

• Segons	el	factor	de	emissió	de	CO2	de	l’article	de	registre	de	petjada	de	carboni,	compensació	
i	projectes	d’absorció	de	diòxid	de	carboni	publicat	en	Abril	de	2018	i	la	potència	de	consumida	
per	 un	 projector	 nominal	 halogen	 del	 document	 de	 “Buenas	 prácticas	 en	 la	 Instalación	 y	
Mantenimiento	de	Pistas	de	Pádel”	del	Consell	Superior	d’Esports:		

	

	 LED	 Descàrrega	

Potència	projector	nominal	 150,00	W	 400,00	W	

Potència	projector	consumida	 165,00	W	 440,00	W	

Número	de	projectors	 8	

Potència	consumida	per	pista	 1.320,00	W	 3.520,00	W	

Número	de	pistes	 13	

Potència	total	consumida	 17,16	kW	 45,28	kW	

Mitja	d’hores	de	funcionament	 7	h/dia	

Total	kWh/dia	pistes	 120,12	kWh/dia	 320,32	kWh/dia	

Dies	funcionament	per	any	 340	

Total	kWh/any	 40.840,80	kWh/any	 108.908,80	kWh/any	

Conversió	kWh	a	Tonelades	CO2	 0,00039	TCO2/kWh	

Tonelades	CO2	emeses	per	any	 15,93	TCO2	 42,47	TCO2	

Taula	7.1.-	Comparatiu	equips	descàrrega	i	LED	
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A	part	de	la	diferència	d’energia	gastada,	a	continuació	es	presenten	els	avantatges	de	la	il·luminació	

LED,	mediambientalment	parlant:	

• Les	lluminàries	LED	no	es	fabriquen	amb	cap	tipus	de	gas	contaminant,	com	podria	ser	el	
vapor	de	mercuri	utilitzat	en	moltes	làmpades	de	descàrrega.	

• S’aprofita	molt	més	la	llum	emesa	mitjançant	les	òptiques,	concentrant	el	flux	lumínic	en	la	
zona	que	es	necessita.	

• La	vida	útil	dels	equips	és	molt	més	elevada.	D’aquesta	manera	es	redueix	la	contaminació	
produïda	al	construir	recanvis	i	equips	nous.	

Concloent,	la	instal·lació	de	lluminàries	LED	per	il·luminar	les	pistes	del	club,	a	part	d’evitar	costos	de	

manteniment	i	fabricació	de	recanvis,	també	reduirà	el	consum	elèctric	i	per	tant	les	emissions	de	CO2	

generades	per	l’obtenció	d’aquesta	energia.	Aquest	estalvi	d’emissions	és	d’un	37%.	
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Conclusions	

La	 conclusió	 del	 present	 projecte	 és	 que	 s’ha	 aconseguit	 realitzar	 el	 dimensionat	 de	 la	 instal·lació	

d’enllumenat	i	de	la	instal·lació	elèctrica	seguint	la	normativa	aplicable.	

També	es	conclou	que	s’ha	trobat	un	sistema	de	control	centralitzat	de	l’enllumenat	amb	el	qual	a	part	

de	controlar	les	lluminàries,	es	pot	analitzar	el	seu	estat	en	tot	moment.		

D’altre	 banda,	 s’ha	 pogut	 demostrar	 que	 la	 implantació	 de	 tecnologia	 LED	 en	 un	 club	 d’aquestes	

característiques	permetria	estalviar	un	37%	d’emissions	de	CO2	a	l’atmosfera,	només	tenint	en	compte	

l’enllumenat	de	les	pistes.	

L’import	total	de	l’execució	del	projecte	seria	de	139.887,12	€.	Tot	i	que	sigui	una	forta	inversió,	al	cap	

del	temps	s’aniria	recuperant	degut	a	la	diferència	de	consums	i	a	la	major	vida	útil	que	ens	assegura.		

Per	 últim,	 i	 referent	 a	 la	 elaboració	 del	 projecte,	 m’agradaria	 destacar	 que	 vaig	 tenir	 molts	

inconvenients	a	 l’hora	de	 realitzar	els	plànols,	 ja	que	 tenia	menys	coneixement	d’Autocad	del	que	

pensava.	Per	altre	banda,	després	de	tantes	hores	d’us,	m’ha	aportat	molta	pràctica	i	coneixement	

d’aquest	programa.	Exactament	igual	m’ha	passat	amb	el	programa	de	càlcul	lumínic	DIALux	
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Pressupost		

A	continuació	es	presenta	el	pressupost	d’execució	del	present	projecte.	Els	honoraris	de	redacció	del	

projecte	no	es	contemplen	en	aquest	pressupost,	ja	que	han	estat	pactats	prèviament.	

	

C1	 Enllumenat	

Codi	 Resum	 U	 Amid.	 Preu	 Import	

C1-1	 Llum	emerg.	led,	no	permanent,	IP42,	classe	II,	200	

lúmens,	 auton<	 1h	 ,	 forma	 rect.,	 policarbon.,	

col.superf,	DALI	 	 	 	 	

	 Subministrament	i	instal·lació	de	llum	d’emergència	

amb	 làmpada	 LED,	 no	 permanent	 i	 amb	 grau	 de	

protecció	 IP42,	 aïllament	 classe	 II,	 amb	 un	 flux	

aproximat	 de	 200	 lúmens,	 >1	 h	 d'autonomia,	 de	

forma	 rectangular	 amb	 difusor	 i	 cos	 de	

policarbonat,	 col·locat	 superficial,	 comunicació	

DALI,	model	DIDL-200	de	la	marca	NORAMALUX	o	

similar.	 	 	 	 	

	 	 u		 16	 175,03	€		 		2.800,48	€		

C1-2	 Projector	 LED	 150W	SIMON	880.33	ASYM	4000K	

DALI	 	 	 	 	

	 Subministrament	i	instal·lació	de	projector	de	forma	

quadrada	de	la	marca	SIMON	o	equivalent,	model	

880.33.	 Amb	 LED	 incorporat	 de	 150W,	 CRI	 85,	

4000ºK,	amb	una	vida	útil	de	100000h,	NEGRE	per	a	

col·locar-se	 superficialment	 sobre	 parament	

vertical.	 Amb	 cos	 en	 fosa	 d'alumini,	 reflector	

d'alumini	injectat	i	frontal	de	vidre.		Inclòs	material	

auxiliar.	 	 	 	 	

	 	 u	 104	 	265,00	€		 	27.560,00	€		
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Codi	 Resum	 U	 Amid.	 Preu	 Import	

C1-3	 Downilght	LED	7,5W	SIMON	703.21	NW	SPOT	DALI	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 llum	 decoratiu	

encastable	tipus	downlight	amb	leds	amb	una	vida	

útil	de	30000	h,	forma	circular,	7,5	W	de	potència	I	

3000K	 de	 temperatura,	 òptica	 NW	 SPOT	 amb	

CRI>80	eficàcia	lluminosa	de	90	lm/W,	equip	elèctric	

regulable	 DALI,	 d'aïllament	 classe	 I	 ,	 cos	

policarbonat,	amb	grau	de	protecció	IP44,	col·locat	

encastat.	 Model	 703.21	 de	 la	 casa	 SIMON	 o	

equivalent.	 	 	 	 	

	 	 u	 12	 	45,00	€		 	540,00	€		

C1-4	 Downilght	 LED	 7,5W	 SIMON	 703.21	 NW	 WIDE	

FLOOD	DALI	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 llum	 decoratiu	

encastable	tipus	downlight	amb	leds	amb	una	vida	

útil	de	30000	h,	forma	circular,	7,5	W	de	potència	I	

3000K	 de	 temperatura,	 òptica	 NW	 WIDE	 FLOOD	

amb	CRI>80	eficàcia	 lluminosa	de	90	 lm/W,	equip	

elèctric	 regulable	 DALI,	 d'aïllament	 classe	 I	 ,	 cos	

policarbonat,	amb	grau	de	protecció	IP44,	col·locat	

encastat.	 Model	 703.21	 de	 la	 casa	 SIMON	 o	

equivalent.	 	 	 	 	

	 	 u	 12	 	45,00	€		 	540,00	€		
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Codi	 Resum	 U	 Amid.	 Preu	 Import	

C1-5	 Downilght	 LED	 7,5W	 SIMON	 703.25	 NW	 WIDE	

FLOOD	DALI	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 llum	 decoratiu	

encastable	tipus	downlight	amb	leds	amb	una	vida	

útil	de	30000	h,	forma	circular,	7,5	W	de	potència	I	

3000K	 de	 temperatura,	 òptica	 NW	 WIDE	 FLOOD	

amb	CRI>80	eficàcia	 lluminosa	de	90	 lm/W,	equip	

elèctric	 regulable	 DALI,	 d'aïllament	 classe	 I	 ,	 cos	

policarbonat,	amb	grau	de	protecció	IP65,	col·locat	

encastat.	 Model	 703.25	 de	 la	 casa	 SIMON	 o	

equivalent.	 	 	 	 	

	 	 u	 24	 	60,00	€		 	1.440,00	€		

C1-6	 Downilght	LED	22W	SIMON	725.24	NW	CONFORT	

DALI	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 llum	 decoratiu	

encastable	tipus	downlight	amb	leds	amb	una	vida	

útil	de	30000	h,	forma	circular,	22	W	de	potència	I	

3000K	 de	 temperatura,	 òptica	 General	 120	 	 amb	

CRI>80	eficàcia	lluminosa	de	90	lm/W,	equip	elèctric	

regulable	 DALI,	 d'aïllament	 classe	 I	 ,	 cos	

policarbonat,	amb	grau	de	protecció	IP44,	col·locat	

encastat.	 Model	 725.24	 de	 la	 casa	 SIMON	 o	

equivalent.	 	 	 	 	

	 	 u	 110	 	96,00	€		 	10.560,00	€		
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Codi	 Resum	 U	 Amid.	 Preu	 Import	

C1-7	 Sistema	gestió	enllumenat	 	 	 	 	

	 Pasarel·la	DALI-TCP/IP	pel	control	desde	Normalink.	

Montatge	en	carril	DIN	de	6	mòduls.	Inclou	software	

de	control	i	connexionat	de	dates	fins	a	rack.	Model	

IDNG64	de	la	marca	NORMALUX.	 	 	 	 	

	 	 u	 5	 	640,80	€		 	3.204,00	€		

	 	 	 	 	 	

Total	C1	 ...............	 		46.644,48	€			
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C2	 Baixa	tensió	

C2.1	 Cablejat	

Codi	 Resum	 U	 Amid.	 Preu	 Import	

C2.1-1	 Cable	 0,6/1	 kV	 RZ1-K	 (AS),	 2x1,5mm2,	 col.	

safata	o	canal	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 cable	 amb	

conductor	 de	 coure	 de	 0,6/1	 kV	 de	 tensió	

assignada,	amb	designació	RZ1-K	(AS),	tripolar,	

de	secció	2	x	1,5	mm2,	amb	coberta	del	cable	

de	 poliolefines	 amb	 baixa	 emissió	 fums,	

col·locat	en	safata	o	canal	 	 	 	 	

	 	 m	 1500	 	1,36	€		 	2.040,00	€		

	 	 	 	 	 	

C2.1-2	 Cable	 0,6/1	 kV	 RZ1-K	 (AS),	 3x2,5mm2,	 col.	

safata	o	canal	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 cable	 amb	

conductor	 de	 coure	 de	 0,6/1	 kV	 de	 tensió	

assignada,	amb	designació	RZ1-K	(AS),	tripolar,	

de	secció	3	x	2,5	mm2,	amb	coberta	del	cable	

de	 poliolefines	 amb	 baixa	 emissió	 fums,	

col·locat	en	safata	o	canal	 	 	 	 	

	 	 m	 1755	 	2,24	€		 	3.931,20	€		
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C2.1-3	 Cable	0,6/1	kV	RZ1-K	(AS),	3x4mm2,	col.	safata	

o	canal	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 cable	 amb	

conductor	 de	 coure	 de	 0,6/1	 kV	 de	 tensió	

assignada,	amb	designació	RZ1-K	(AS),	tripolar,	

de	secció	3	x	4	mm2,	amb	coberta	del	cable	de	

poliolefines	amb	baixa	emissió	 fums,	 col·locat	

en	safata	o	canal	 	 	 	 	

	 	 m	 517	 	3,20	€		 	1.654,40	€		

C2.1-4	 Cable	0,6/1	kV	RZ1-K	(AS),	3x6mm2,	col.	safata	

o	canal	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 cable	 amb	

conductor	 de	 coure	 de	 0,6/1	 kV	 de	 tensió	

assignada,	amb	designació	RZ1-K	(AS),	tripolar,	

de	secció	3	x	6	mm2,	amb	coberta	del	cable	de	

poliolefines	amb	baixa	emissió	 fums,	 col·locat	

en	safata	o	canal	 	 	 	 	

	 	 m	 1436	 	4,55	€		 	6.533,80	€		

C2.1-5	 Cable	0,6/1	kV	RZ1-K	(AS),	5x4mm2,	col.	safata	

o	canal	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 cable	 amb	

conductor	 de	 coure	 de	 0,6/1	 kV	 de	 tensió	

assignada,	amb	designació	RZ1-K	(AS),	tripolar,	

de	secció	5	x	4	mm2,	amb	coberta	del	cable	de	

poliolefines	amb	baixa	emissió	 fums,	 col·locat	

en	safata	o	canal	 	 	 	 	

	 	 m	 20	 	5,04	€		 	100,80	€		
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C2.1-6	 Cable	 0,6/1	 kV	 RZ1-K	 (AS),	

1x35mm2,col.safata	o	canal	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 cable	 amb	

conductor	 de	 coure	 de	 0,6/1	 kV	 de	 tensió	

assignada,amb	 designació	 RZ1-K	 (AS),	 pen	

tapolar,	de	secció	1	x	35	mm2,	ambc	oberta	del	

cable	de	poliolefines	amb	baixa	emissió	fums,	

col·locat	en	canal	o	safata	 	 	 	 	

	 	 m	 20	 	7,12	€		 	142,40	€		

	 Total	C2.1	 ...............	 14.402,60	€	

	 	 	 	

C2.2	 Canalització	

C2.2-1	 Safata	 aïllant	 sense	 halògens	 perforada,	

60x150mm,	2	compart.	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 safata	 aïllant	

sense	halògens	perforada	de	60x150	mm,	amb	2	

compartiments,	 muntada	 sobre	 suports	

horitzontals	 	 	 	 	

	 	 m	 50	 	20,64	€		 	1.032,00	€		

C2.2-2	 Safata	 aïllant	 sense	 halògens	 perforada,	

60x200mm,	2	compart.	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 safata	 aïllant	

sense	halògens	perforada	de	60x200	mm,	amb	2	

compartiments,	 muntada	 sobre	 suports	

horitzontals	 	 	 	 	

	 	 m	 60	 	25,81	€		 	1.548,60	€		
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C2.2-3	 Canal	aïllant	sense	halògens	llisa,	40x90mm,	2	

compart.	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 safata	 aïllant	

sense	 halògens	 llisa	 de	 40x90	 mm,	 amb	 2	

compartiments,	amb	tapa,	muntada	encastada	 	 	 	 	

	 	 m	 270	 	25,42	€		 	6.863,40	€		

C2.2-4	 Canal	aïllant	sense	halògens	llisa,	40x110mm,	2	

compart.	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 safata	 aïllant	

sense	 halògens	 llisa	 de	 40x110	 mm,	 amb	 2	

compartiments,	amb	tapa,	muntada	encastada	 	 	 	 	

	 	 m	 110	 	37,89	€		 	4.167,90	€		

C2.2-5	 Tub	 flexible	 corrugat	 plàstic	 s/halògens,	

DN=20mm,	 baixa	 emissió	 fums,	 2J,	 320N,	

2000V,	enterrat	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 tub	 flexible	

corrugat	de	plàstic	sense	halògens,	de	20	mm	de	

diàme-	tre	nominal,	aïllant	i	no	propagador	de	la	

flama,	de	baixa	emissió	de	fums	i	sense	emissió	

de	 gasos	 tòxics	 ni	 corrosius,	 resistència	 a	

l'impacte	de	2	J,	resistència	a	compressió	de	320	

N	i	una	rigidesa	dielèctrica	de	2000	V,	enterrat	 	 	 	 	

	 	 m	 530	 	1,98	€		 	1.049,40€		
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C2.2-6	 Tub	 flexible	 corrugat	 plàstic	 s/halògens,	

DN=32mm,	 baixa	 emissió	 fums,	 2J,	 320N,	

2000V,	enterrat	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 tub	 flexible	

corrugat	de	plàstic	sense	halògens,	de	32	mm	de	

diàme-	tre	nominal,	aïllant	i	no	propagador	de	la	

flama,	de	baixa	emissió	de	fums	i	sense	emissió	

de	 gasos	 tòxics	 ni	 corrosius,	 resistència	 a	

l'impacte	de	2	J,	resistència	a	compressió	de	320	

N	i	una	rigidesa	dielèctrica	de	2000	V,	enterrat	 	 	 	 	

	 	 m	 850	 	2,16	€		 	1.836,00	€		

C2.2-7	 Caixa	de	connexions	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 caixa	 de	

derivació	quadrada	de	plàstic,	de	100x100	mm,	

amb	 grau	 de	 protecció	 normal,	 muntada	

superficialment	 	 	 	 	

	 	 u		 69	 	11,58	€		 	799,02	€		

	 Total	C2.2	 ...............	 16.497,30	€			

	 	 	 	

C2.3	 Quadre	elèctric	

C2.3-1	 Caixa	per	quadre	de	144	mòduls	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 caixa	 per	 a	

quadres	 de	 comandament	 i	 protecció	 de	

material	 autoextingible,	 amb	 porta,	 per	 a	 36	

mòduls	i	muntatge	superficial,	incloent	tapa	 	 	 	 	

	 	 u		 1	 	653,00	€		 	653,00	€		
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C2.3-2	 Repartidor	 trifàsic	 4P	 160	 A	 10	 mòduls	 15	

connexions	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 repartidor	

trifàsic	4P	160	A	10	mòduls	15	connexions	model	

4879	de	la	marca	Legrand	o	Similar.	 	 	 	 	

	 	 u	 1	 67,32	€	 	67,32	€	

C2.3-3	 Protector	contra	sobre	tensions	4P	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 protector	

contra	sobre	tensions	4P	model	A9L16634	de	la	

marca	Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u	 1	 202,24	 	202,24	€		

C2.3-4	 Diferencial	2P	Classe	A	40A	0.3A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

diferencial	de	la	classe	A	gamma	terciari,	de	40	A	

d'intensitat	nominal,	bipolar	(2P),	de	sensibilitat	

0.3	A,	de	desconnexió́	fix	instantani,	amb	botó	de	

test	 incorporat	 i	 indicador	mecànic	de	defecte,	

construït	segons	les	especificacions	de	la	norma	

UNE-EN	61008-1,	de	36	mm	d’amplària,	muntat	

en	 perfil	 DIN.	 Model	 A9R24240	 de	 la	 marca	

Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u		 2	 	130,54	€		 	261,08	€		
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C2.3-5	 Diferencial	2P	Classe	A	40A	0.03A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

diferencial	de	la	classe	A	gamma	terciari,	de	40	A	

d'intensitat	nominal,	bipolar	(2P),	de	sensibilitat	

0.03	A,	de	desconnexió́	fix	instantani,	amb	botó	

de	 test	 incorporat	 i	 indicador	 mecànic	 de	

defecte,	construït	segons	 les	especificacions	de	

la	 norma	 UNE-EN	 61008-1,	 de	 36	 mm	

d'amplària,	 muntat	 en	 perfil	 DIN.	 Model	

A9R21240	de	la	marca	Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u		 9	 	93,86	€		 	844,74	€		

C2.3-6	 Diferencial	2P	Clase	A	63A	0.3A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

diferencial	de	la	classe	A	gamma	terciari,	de	63	A	

d'intensitat	nominal,	bipolar	(2P),	de	sensibilitat	

0.3	A,	de	desconnexió	fix	instantani,	amb	botó	de	

test	 incorporat	 i	 indicador	mecànic	de	defecte,	

construït	segons	les	especificacions	de	la	norma	

UNE-EN	61008-1,	de	36	mm	d'amplària,	muntat	

en	 perfil	 DIN.	 Model	 A9R24263	 de	 la	 marca	

Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u		 1	 	179,34	€		 	179,34	€		
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C2.3-7	 Diferencial	2P	Clase	A	63A	0.03A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

diferencial	de	la	classe	A	gamma	terciari,	de	63	A	

d'intensitat	nominal,	bipolar	(2P),	de	sensibilitat	

0.03	A,	de	desconnexió	fix	instantani,	amb	botó	

de	 test	 incorporat	 i	 indicador	 mecànic	 de	

defecte,	construït	segons	 les	especificacions	de	

la	 norma	 UNE-EN	 61008-1,	 de	 36	 mm	

d'amplària,	 muntat	 en	 perfil	 DIN.	 Model	

A9R21263	de	la	marca	Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u		 1	 	185,67	€		 	185,67	€		

C2.3-8	 Diferencial	4P	Clase	A	40A	0.03A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

diferencial	de	la	classe	A,	gamma	terciari,	de	40	

A	 d'intensitat	 nominal,	 tetrapolar	 (4P),	 de	

sensibilitat	 0.03	A,	 de	desconnexió	 fix	 selectiu,	

amb	botó	de	test	incorporat	i	indicador	mecànic	

de	defecte,	construït	segons	 les	especificacions	

de	la	norma	UNE-EN	61008-1,	de	4	mòduls	DIN	

de	 18	 mm	 d'amplària,	 muntat	 en	 perfil	 DIN.	

Model	A9R21263	de	la	marca	Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u		 2	 	187,40	€		 	374,80	€		
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C2.3-9	 Magnetotèrmic		1P+N	Corba	C	10A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

automàtic	magnetotèrmic	 de	 10	 A	 d'intensitat	

nominal,	tipus	PIA	corba	C,	bipolar,	de	6.000	A	de	

poder	de	tall	segons	UNE-EN	60898,	de	36	mm	

d'amplària,	 muntat	 en	 perfil	 DIN.	 Model	

A9K17610	de	la	marca	Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u		 41	 		32,44	€		 		1.330,04	€		

C2.3-10	 Magnetotèrmic		1P+N	Corba	C	16A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

automàtic	magnetotèrmic	 de	 16	 A	 d'intensitat	

nominal,	tipus	PIA	corba	C,	bipolar,	de	6.000	A	de	

poder	de	tall	segons	UNE-EN	60898,	de	36	mm	

d'amplària,	 muntat	 en	 perfil	 DIN.	 Model	

A9K17616	de	la	marca	Schneider	o	similar	 	 	 	 	

	 	 u		 2	 	32,89	€		 	65,78	€		

C2.3-11	 Magnetotèrmic		3P+N	Corba	C	16A	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

automàtic	magnetotèrmic	 de	 16	 A	 d'intensitat	

nominal,	tipus	PIA	corba	C,	tetrapolar,	de	6.000	

A	de	poder	de	tall	segons	UNE-EN	60898,	de	72	

mm	 d'amplària,	 muntat	 en	 perfil	 DIN.	 Model	

A9K24716	de	la	marca	Schneider	o	similar.	 	 	 	 	

	 	 u	 2	 	85,34	€		 	170,68	€		
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C2.3-12	 Interruptor	general	automàtic	160A	4P	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 d’interruptor	

general	automàtic	de	160	A	d’intensitat	nominal,	

tetrapolar	amb	capacitat	de	tall	superior	a	15	kA,	

muntat	 en	 perfil	 DIN.	 Model	 LV430640	 de	 la	

marca	Schneider	o	similar.	 	 	 	 	

	 	 u	 1	 365,78	€	 365,78	€	

C2.3-13	 Cablejat	interior	quadre	 	 	 	 	

	 Partida	 alçada	 en	 concepte	 de	 tot	 el	 material	

auxiliar	 pel	 muntatge	 del	 quadre	 (cablejat	

interior,	puntes,	brides…)	 	 	 	 	

	 	 pa	 1	 	500,00	€		 	500,00	€		

	 	 	 	 	 	

	 Total	C2.3	 ...............	 5.201,12€		
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C2.4	 Altre	material	elèctric	

Codi	 Resum	 U	 Amid.	 Preu	 Import	

C2.4-1	 Presa	corrent	2P+T	16A	250V	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 de	 presa	 de	

corrent	de	tipus	universal,	bipolar	amb	presa	de	

terra	 lateral	 (2P+T),	 16	 A	 250	 V,	 amb	 marc,	

encastada.	 Serie	 82	 color	 blanc,	 de	 la	 casa	

SIMON	o	equivalent.	 	 	 	 	

	 	 u	 22	 	15,33	€		 	337,26	€		

C2.4-2	 Conjunt	de	protecció	 i	mesura	TMF10	69	kW-

400V	 	 	 	 	

	 Subministrament	 i	 instal·lació	 conjunt	 de	

protecció	 i	 mesura	 del	 tipus	 TMF10	 per	 a	

cp,ptador	preparat	per	a	una	potència	de	69	kW	

i	una	 tensió	de	400V,	 amb	caixes	modulars	de	

doble	 aillamenr	 de	 polièster	 reforçat,	 base	 de	

fusibles	amb	fusibles		amb	sortida	de	borns,	amb	

ICP	de	100	A	i	interruptor	diferencial	de	100	A	i	

300mA	de	sensibilitat,	col·locat	superficialment	i	

amb	totes	les	connexions	fetes.	 	 	 	 	

	 	 u		 1	 	1.467,82	€		 	1.467,82			

	 	 	 	 	 	

	 Total	C2.4	 ...............	 1.805,08	€		

	 	 	 	

	 Total	C2	 	 37.906,10	€	
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C3-1	 Ajudes	paleteria	 	 	 	 	

	 Partida	 d'ajudes	 de	 paleteria	 per	 l'adecuació	 de	

passa	murs	i	forats	per	a	les	canalitzacions.	Inclòs	

mà	d'obra,	materials	i	mitjans	auxiliars.	 	 	 	 	

	 	 pa	 1	 	4.800,00	€		 	4.800,00	€		

C3-2	 Mitjans	d'elevació	 	 	 	 	

	 Partida	 d'ajudes	 en	 concepte	 de	 lloguer	 de	

màquina	d'elevació	per	 realització	de	 treballs	en	

alçada.	 	 	 	 	

	 	 pa	 1	 	2.000,00	€		 	2.000,00	€		

C3-3	 Ajudes	per	creació	de	nínxol	 	 	 	 	

	 Partida	 d'ajudes	 per	 la	 creació	 de	 nínxol	 per	

instal·lar	 TMF10.	 Inclòs	 mà	 d'obra,	 materials	 i	

mitjans	auxiliars.	 	 	 	 	

	 	 pa	 1	 	1.500,00	€		 	1.500,00	€		

C3-4	 Ajudes	neteja	i	pintura	 	 	 	 	

	 Partida	d'ajudes	en	concepte	de	neteja	i	pintat	al	

finalitzar	la	instal·lació.	 	 	 	 	

	 	 pa	 1	 	2.800,00	€		 	2.800,00	€		

	 	 	 	 	 	

Total	C3	 ...............	 	11.100,00	€		
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C4-1	 Partida	alçada	a	justificar	per	la	Seguretat	i	Salut	

a	l'obra	 	 	 	 	

	 Partida	alçada	a	justificar	per	la	Seguretat	i	Salut	a	

l'obra	 	 	 	 	

	 	 pa	 1	 	1.500,00	€		 	1.500,00	€		

	 	 	 	 	 	

Total	C4	 ...............	 	1.500,00	€		
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A	continuació	es	presenta	el	quadre	resum	del	pressupost:	

	

Resum	de	pressupost	

Capítol	 €	

C1	 Enllumenat	 46.644,48	€		

C2	 Baixa	tensió	 37.906,10€		

C2.1	 Cablejat	 14.402,60	€		

C2.2	 Canalització	 16.497,30	€		

C2.3	 Quadre	elèctric	 5.201.12	€		

C3	 Ajudes	 11.100,00	€		

C4	 Seguretat	i	salut	 1.500,00	€		

		 		 		

Total	material	 97.150,58	€		

Despeses	generals	(13%)	 12.629,58	€		

Benefici	industrial	(6%)	 5.829,03	€		

Total	(sense	IVA)	 115.609,19	€		

IVA	(21%)	 24.277,93	€		

TOTAL	 139.887,12	€		

Taula	resum	pressupost	
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6. “Factores	de	emisión”,	Ministerio	de	agricultura	y	pesca,	alimentación	y	medio	ambiente.	

Extret	de:	https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/factores_emision_tcm30-446710.pdf	
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