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1.- MEMÒRIA.  
 
1.1.-  ANTECEDENTS.  
 
L'ajuntament de Palau Sator, l'octubre de 2019 encarrega la redacció de la 
Memòria justificativa de millores municipals a l'empresa Tecplan, amb l'objecte 
d'acollir-se a la línia d'inversions per a subvencions PUOSC 20020-2024.  
 
De les quatre propostes de millora, una d'elles n'és la de la millora energètica 
de l'edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada, consistent en la 
instal·lació d'un sistema de generació elèctrica fotovoltaica i la d'un sistema de 
calefacció mitjançant una caldera de pelet.   
 
 
1.2.-  OBJECTE.  
 
L'objecte del present projecte executiu n'és el de dissenyar, dimensionar, 
justificar, pressupostar i acompanyar com a documentació tècnica necessària 
per a la contractació dels treballs d'instal·lació i la realització de les obres i 
instal·lacions projectades.  
 
 
1.3.- PROMOTOR.   
 
El promotor del present document n'és :  
 
AJUNTAMENT DE PALAU SATOR  
P1712900H  
Plaça Ajuntament s/n  
17256 Palau Sator  
Girona 
Tel.: 972.63.41.32 
E-mail : ajuntament@palau-sator.cat  
 
 
1.4.- TÈCNIC REDACTOR.  
 
Joan Ribas i Xargay  
Enginyer Tècnic Industrial  
Col·legiat CETIG 10.519  
C/Andreu Sàbat 85  
17257 Torroella de Montgrí  
Girona.  
Tel.: 659.477.158 
E-mail : joan@testsl.net  
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1.5.- EMPLAÇAMENT.  
 
L'edifici de les antigues escoles es troba just al costat del nucli urbà de Sant 
Feliu de Boada.  
 

 
 
 
 Adreça :  Cl. de les Escoles Velles / carrer dels Magraners. Sant Feliu de        

Boada, Palau Sator.  
 
 Referència cadastral : 0473110EG1407S0001BL 
 
 Coordenades : X: 510.363   Y : 4.647.031 
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1.6.- DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI  
 
L'edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada es va construir l'any 
1936 segons consta en la seva fitxa  cadastral, es troba situat en una parcel·la 
de propietat pública de 2.712 m2, amb una superfície total construïda de 297 m2 
està format per dues sales principals diàfenes, una d'elles destinada a local 
social bar i l'altre a sala polivalent, les dues sales estan unides per un passadís 
central en el que hi ha l'accés a l'edifici per la façana sud d'aquest, dos petits 
despatxos i els lavabos, ambdós adaptats.  
 
L'any 2008 es va acabar la reforma integral de l'edifici en base a un projecte de 
rehabilitació de l'any 2005, quedant en l'estat actual.  
 
Actualment l'edifici està dotat d'una instal·lació elèctrica amb una potència de 
legalització de 111 kW 3x230/400 i una potència contractada de 15 KW amb 
CUP's ES0031408451133001NZ0F. 
 
L'únic sistema de climatització en son dues màquines tipus split situades en les 
sales grans.  
 
Es disposa d'un sistema de conductes en el falç sostre amb portada d'aire i 
retorn que en aquest moments te funció de ventilació dels locals.  
 
Es preveu que la sala destinada a local social s'hi pugui instal·lar i 
desenvolupar l'activitat de local social i bar del poble.  
 
L'altre sala es destinaria a sala de reunions, projeccions, xerrades i usos 
múltiples.  
 
Taula de superfícies :  
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1.7.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS.  
 
Es preveuen dues actuacions de caire renovable. Per una part es preveu 
calefactar l'edifici i instal·lacions tal i com es proposava en la memòria, pel que 
s'equiparia la instal·lació amb una caldera de pelet que alimentaria mitjançant 
un circuït tancat d'aigua calenta un grup de radiadors suficient per a climatitzar i 
donar confort tèrmic a l'edifici.  
 
Per altre es preveu la instal·lació d'un sistema de generació d'energia elèctrica 
mitjançant la instal·lació d'un grup de 18 plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l'edifici, en primera instància alimentarien la instal·lació connectada a la xarxa 
elèctrica i a l'hora permetrien la compensació de l'energia sobrant, la instal·lació 
estarà preparada i dimensionada per acollir un grup de bateries d'acumulació 
quan s'escaigui.  
 
 
1.8.- IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ.  
 
Es dissenya el sistema de calefacció amb energia renovable mitjançant una 
caldera de pelet de 40 kW, aquest pelet s'emmagatzemarà en un dipòsit de 800 
litres de capacitat acoblat a la mateixa caldera, formant un conjunt compacte tal 
i com es pot apreciar en el següent dibuix.  
 

 
 
Aquest equip s'instal·larà en l'edifici de magatzem situat al costat nord de  les 
escoles, amb accés directa des del carrer per permetre la fàcil recàrrega i a 
l'hora l'accés pel manteniment de la caldera.  
 
En l'edifici s'instal·larà un sistema de radiadors tal i com es justifica tot seguit i 
es detalla en els plànols adjunts.  
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1.8.1.- Aspectes generals.  
 
Les instal·lacions tèrmiques en edificis de potència igual o inferior a 5 KW, i les 
d’aigua calenta sanitària mitjançant escalfadors instantanis, escalfadors 
acumuladors i termos elèctrics, la potència tèrmica dels quals sigui igual o 
inferior a 70 KW, no es requereix presentar davant l’administració ni al titular de 
la instal·lació cap tipus de documentació administrativa referent al RITE. 
 
La resta d’instal·lacions es classifiquen en dues classes: 
 
Instal·lacions de classe 1: 
 
Són les instal·lacions de potència tèrmica nominal P, en règim de generació de 
calor o fred, que 5 KW < P ≤ 70 KW. Se subdivideixen en dues subclasses: 
 
 Subclasse 1.1:  5 KW < P ≤ 15 KW 

 
Abans de la posada en servei d’aquestes instal·lacions, l’empresa instal·ladora 
mantenidora ha de lliurar al titular el certificat de la instal·lació classe 1, segons 
el model ITE-3, degudament emplenat. 
 
 Subclasse 1.2: 15 KW < P ≤ 70 KW 

 
Abans de la posada en servei d’aquestes instal·lacions, l’empresa instal·ladora 
mantenidora ha de presentar el certificat de la instal·lació classe 1 segons el 
model ITE-3 a l’oficina d’una EIC, el qual, si està degudament emplenat, 
registrarà el certificat i inscriurà la instal·lació en el Registre d’Instal·lacions 
Tèrmiques dels Edificis (RITE). 
 
Instal·lacions de classe 2: 
 
Són les instal·lacions de potència tèrmica nominal P, en règim de calor o fred, 
superior a 70 KW. Abans de la posada en servei, el titular o el seu representant 
ha de lliurar davant l’oficina d’una EIC la carpeta model ITE, que ha de contenir 
el projecte tècnic de la instal·lació i la resta de la documentació requerida. La 
EIC, una vegada realitzades les comprovacions pertinents, inscriurà la 
instal·lació en el registre (RITE). 
 
 
• En el cas que ens ocupa, ja que la potència tèrmica instal·lada 

correspon a: Instal·lació classe 1 donat que la potència tèrmica calorífica 
de la caldera projectada és de 40 kW.  
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1.8.2.- Normativa d'aplicació.  
 
Les instal·lacions es dissenyaran i calcularan, executaran, mantindran i 
utilitzaran de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ser d’aplicació a la instal·lació. 
 
Pel que la maquinaria, materials i execució de les instal·lacions, hauran d’estar 
legalitzats i disposar de les oportunes autoritzacions de posada en servei. Per 
tant, a més de les condicions generals fixades en els apartats d’aquest 
projecte, la instal·lació haurà d’acomplir amb tot el següent: 
 
• RD 1027/2007, del 20 de julio, pel que s'aprova el "Reglamento de 

instalaciones Térmicas en los edificios" (RITE), i les "instrucciones técnicas 
complementarias" (ITE).  

 
• Corrección de errores del 28 de febrero de 2008. 
 
• RD 1826/2009 de 27 de noviembre, modificación RITE. 
 
• Corrección de errores del 12 de febrero de 2010. 
 
• Corrección de errores del 18 de marzo de 2010. 
 
• RD 238/2013 de 5 de abril, modificaciones RITE. 
 
• Corrección de errores del 5 de septiembre de 2013. 
 
• Normes UNE de aplicació. 
 
• R.D. 314/2006, del 17 marzo, pel que s'aprova el "Código Técnico de la 

Edificación", CTE. 
 
• RD 842/2002, de 2 de agosto, pel que s'aprova el "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía " i 
les seves " Instrucciones Técnicas COMPLEMENTARIAS para su 
aplicación ITC-BT ". 

 
• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que se regula l’adopció de criteri 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
• Altres Normes estatals, autonòmiques de aplicació. 
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1.8.3.- Condicions del projecte.   
 
El disseny de les instal·lacions tèrmiques s’ha de basar en un conjunt de 
premisses, coneixements de condicions interiors a calefactar, dels 
condicionaments exteriors, així com dels criteris i preceptes que permetin 
estimar i arribar a el seu adequat comportament respecte a la funcionalitat 
perseguida de benestar, seguretat i ús racional de l’energia. 
 
 
1.8.3.1.- Condicions de càlcul.  
 
Benestar Tèrmic :  
 
L’ambient tèrmic es defineix per aquelles característiques que condicionen els 
intercanvis tèrmics del cos humà amb l’ambient, en funció de l’activitat de la 
persona i de l’aïllament tèrmic de la seva vestimenta, i que afecten a la 
sensació de benestar dels ocupants. 
 
Aquestes característiques són la temperatura de l’aire, la temperatura gradient 
mitja del recinte, la velocitat mitja de l’aire en la zona ocupada o, finalment, la 
pressió parcial del vapor d’aigua o la humitat relativa. 
 
Seguint el criteri expressat en la ITE 02.2.1 i ITE 02.2.2 del RITE, s’ha tingut en 
compte l’activitat de les persones que es trobin en els seus locals, i el sol·licitat 
per la propietat, adoptant: 
 
 HIVERN : 

 
Temperatura interior: 21 ºC 
 
Variació condicions interiors: ±8ºC. 
 
Els valors anteriors només han de mantenir-se en les zones ocupades, definits 
els seus límits en la ITE 02.2.1. 
 
Par a la ventilació, s’han seguit els criteris de la UNE 100.011 i la ITE 02.2.2, 
considerant una renovació a l’hora. 
 
Pel règim de funcionament de 8 o 9 hores de desocupada s’ha considerat una 
càrrega suplementària del 15 %. 
 
Sorolls i Vibracions 
 
Els sorolls generats pels components de les instal·lacions tèrmiques poden 
afectar al benestar i confort dels ocupants dels locals de l’edifici, així com les 
vibracions a l’ajustament de les màquines, a l'estanqueïtat dels conductes i a 
l’estructura de l’edifici. En aquest sentit, en el disseny de la instal·lació 
s’haurien de tenir en compte aquelles tècniques o sistemes que garanteixen 
l’atenuació de sorolls i vibracions. 





P202-22 Projecte per a la millora energètica de l'edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada.  

pag.11/70 
 

 
Quant als nivells sonors en l’ambient interior, es prendran les mesures 
adequades perquè com a conseqüència del funcionament de les instal·lacions, 
en les zones de normal ocupació de locals habitables, no siguin superiors als 
valors màxims admissibles contemplats en la següent taula (ITE 02.2.3.1.): 
 

 
 
Per a mantenir els nivells de vibració per sota d’un nivell acceptable, els equips 
i les conduccions s'han d’aïllar dels elements estructurals de l’edifici segons 
s’indica en la instrucció UNE 100153. 
 
Per a satisfer les exigències de locals en els quals es requereixin nivells 
acústics i de vibració molt baixos (estudis de radiodifusió, sales de concerts, 
dormitoris, etc.), els equips i les conduccions s'han de dissenyar de manera que 
no constitueixin un pont acústic. 
 
 
1.8.4.- Càrregues tèrmiques.  
 
Tal com s’aprecia a continuació, s’ha realitzat el càlcul de càrregues de las 
sales interiors. S’ha tingut en compte totes les bases i condicions anteriorment 
esmentades, així com les característiques físiques del local, la seva orientació i 
ocupació, en l’ apartat de l’ annex, s’ adjunta la taula de càlcul. 
 
 





P202-22 Projecte per a la millora energètica de l'edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada.  

pag.12/70 
 

 
1.8.5.- Sala de màquines.  
 
Es defineix com sala de màquines el local tècnic on s’allotgen els equips de 
producció de fred o calor i altres equips auxiliars i accessoris de la instal·lació.  
 
Els locals annexos que comuniquin amb la resta de l’edifici o amb l’exterior a 
través de la mateixa sala es consideraran part de la mateixa. 
 
No tindran la consideració de sales de màquines els locals en els quals se 
situïn generadors de calor amb potència tèrmica no superior a 50KW ni els 
equips autònoms de qualsevol potència, tant de generació de calor com de 
fred, mitjançant tractament d’aire o d’aigua, preparats per a instal·lar en 
exteriors, que en tot cas satisfaran els requisits mínims de seguretat per a les 
persones i els edificis on s’emplacin i en els quals es facilitaran les operacions 
de manteniment i conducció. 
 
En tot cas les sales de màquines no poden utilitzar-se per a fins diferents als 
d’allotjar equips i aparells al servei de la instal·lació; i en elles, a més, no 
podran realitzar-se treballs aliens als propis de la instal·lació. En particular, es 
prohibeix la utilització de la sala de màquines com magatzem, així com la 
col·locació en la mateixa de dipòsits d’emmagatzematge de combustibles, 
salvo quan ho permeti la reglamentació específica que sobre aquest 
combustible pogués existir. 
 
Segons indica en RITE en la seva instrucció tècnica 02.7, les sales de 
màquines es dissenyaran de manera que se satisfacin uns requisits mínims de 
seguretat per a les persones i els edificis on s’emplacin i en tot cas es facilitin 
les operacions de manteniment i conducció. 
 
Especialment es tindrà en compte la reglamentació vigent sobre condicions de 
protecció contra incendis en els edificis. 
 
Pel cas, tot i que la potència tèrmica és inferior a 50 kW ( pel cas 40 kW) es 
recomana instal·lar l'equip en un espai que pugui tenir la consideració de "sala 
de calderes", així es preveu, en el magatzem annex a l'edifici formar una paret 
separadora amb aquest de rajol arrebossat per ambdues cares amb un total 
mínim de 10 cm. de gruix. Aquest local tindrà accés i ventilació independents 
de la resta de magatzem.  
 
S’estarà al disposat en UNE 100020 en els aspectes relatius a ventilació, nivell 
d’il·luminació, seguretat elèctrica, dimensions mínimes de la sala, separació 
entre màquines per a facilitar el seu manteniment així com pel que concerneix 
l’adequada protecció enfront de la humitat exterior i la previsió d’un eficaç 
sistema de desguàs. 
 
Amb la finalitat de permetre una adequada explotació i manteniment de la 
instal·lació, els locals destinats a emplaçar les calderes han de satisfer les 
especificacions que es descriuen en els següents subapartats.  
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1.8.5.1.- Característiques estructurals. 
 
• Protecció contra el foc: 
 
Les sales de calderes compliran les condicions de protecció contra incendi que 
estableix la reglamentació vigent en aquesta matèria (protecció contra incendis 
en els edificis) per als recintes de risc especial. A tals efectes, s’assignaran els 
següents graus de risc a aquestes sales: 
 

• Risc baix, quan la potència útil conjunta estigui compresa entre 70 i 600 
KW. ( el nostre cas ) 

• Risc mig, quan la potència útil conjunta, sigui major que 600 KW. 
 

Així mateix, els conductes de ventilació (entrada i sortida d’aire) i d’extracció 
d’aire de la sala de calderes compliran les condicions que especifiqui la citada 
reglamentació vigent. 
 
En les sales de calderes s’instal·laran a més els extintors d’eficàcia mínima 
89B, conforme als criteris següents: 
 

• S’instal·larà un extintor en l’exterior de la sala de calderes i pròxim a la 
porta d’accés; aquest extintor podrà servir simultàniament a diversos 
locals o zones. 

• En l’interior de la sala de calderes s’instal·laran a més els extintors 
suficients perquè la longitud del recorregut real fins a algun d’ells, inclòs 
l’instal·lat en l’exterior, no sigui major de 15m. 

 
• Resistència mecànica dels tancaments: 

 
Quan la potència útil conjunt de les calderes no sigui major que 600 KW els 
tancaments del recinte tindran un element o disposició constructiva de 
superfície no inferior a 1m² i de baixa resistència mecànica, donant directament 
a una zona exterior o pati descobert de dimensions mínimes 2x2 m. 
 
Pel cas es tracta d'un edifici aïllat de l'establiment a calefactar format per dos 
volums un destinat a magatzem i l'altre a sala de calderes.  
 
Les sales de calderes que no puguin comunicar directament amb l’exterior o 
amb un pati de ventilació de dimensions mínimes de 2x2 m, ho podran realitzar 
a través d’un conducte de secció mínima equivalent a la de l’element o 
disposició constructiva de baixa resistència mecànica i la relació de la qual 
entre costat major i menor sigui menor que 3. Pel cas comunica directament al 
carrer mitjançant porta de doble batent de 1,6 m. d'amplada total.  
 
• Accessos i aïllaments. 

 
La sala de calderes haurà de tenir un nombre d’accessos tal que la longitud de 
recorregut d’evacuació no sigui major que 15m. Almenys uneix  d’aquests 
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accessos serà fàcilment practicable en tot moment, preferiblement des de 
l’exterior de l’immoble. 
 
No es permetrà l’accés normal a la sala de calderes a través d’una obertura en 
el sòl o sostre. 
 
Les dimensions mínimes del menys un dels accessos haurien de ser tals que 
permetin el pas de tots els equips o elements que en ella s’instal·laran, cal 
respectar un mínim de 0.8m d’ample i 2m d’altura. 
 
Les portes de les sales de calderes s'haurien d’obrir en el sentit de la sortida de 
la sala i estaran proveïdes de pany amb clau des de l’exterior i de fàcil obertura 
des de l’interior, fins i tot si s’han tancat des de l’exterior. 
 
Pel cas es disposa de porta doble de 1,6 m. d'amplada formada per dos 
batents.  
 
En l’exterior de la porta i en lloc i forma visible es col·locaran les següents 
inscripcions: 
 

PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 
 
• Especificacions dimensionals. 

 
Les dimensions de les sales de calderes haurien de permetre l’accés sense 
dificultat als òrgans de maniobra i control i una correcta explotació i 
manteniment del sistema. Quan el generador dugui acoblat un cremador 
exterior al mateix que li sobresurti, es disposarà, entre la part més sortint de la 
cara sobre la qual va acoblat i la paret oposada o altre element, d’un espai lliure 
amb longitud superior o igual en 0.5m a la del cremador. En tots els casos i per 
a qualsevol tipus de caldera o generador, aquesta longitud serà com a mínim 
de 1m., pel cas es dissenya :  
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1.8.5.2.-  Aire per a la combustió i ventilació 
 
En els locals destinats a la instal·lació de les calderes s'ha de preveure una 
adequada entrada d’aire per a la perfecta combustió del gas en els cremadors i 
per a la ventilació general local. 
 
Les obertures de ventilació de les sales de calderes no es podran practicar  a 
patis que continguin escales o ascensors llevat de la porta d’entrada sempre 
que es protegeixi amb un compartiment de seguretat. 
 
Pel cas particular es dimensionen les ventilacions segons la taula aportada pel 
fabricant :  
 

 
 
Així doncs es practicaran unes obertures mínimes de :  

 
 
• Entrada d’aire per a combustió i ventilació inferior de la cambra de 

calderes. 
 

Les aportacions d’aire s’obtindran sempre a partir de preses d’aire lliure. L’aire 
arribarà a la cambra de calderes a través d’orificis en contacte amb l’aire lliure o 
a través de conductes. 
 
Aquestes aportacions poden realitzar-se mitjançant un mitjà mecànic capaç de 
subministrar el cabal d’aire necessari. 
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Els orificis o conductes estaran protegits per a evitar l’entrada de cossos 
estranys. 
 
Haurien de ser de dimensions tals que permetin el pas de cabal d’aire 
necessari i estar col·locats de forma que difícilment puguin ser obstruïts o 
inundats. La superfície lliure de les reixetes de protecció haurà de ser igual o 
major que la grandària exigida per als orificis de ventilació. 
 
Els orificis d’entrada d’aire que desemboquen en la cambra de calderes estaran 
situats la seva part superior com a màxim a 0,50m per sobre del nivell del sòl i 
distaran, almenys 0,50m de qualsevol altra obertura practicada en la cambra de 
calderes. Per a millorar la ventilació és aconsellable situar orificis en dos 
costats oposats de la cambra de calderes. 
 
Si l’entrada d’aire és per orificis practicats en parets exteriors, la secció lliure 
total dels orificis d’entrada d’aire serà de 5cm² per cada KW de potència 
nominal total de les calderes instal·lades. En el cas que l’aire necessari per a la 
combustió sigui subministrat als cremadors per conductes que ho prenen 
directament des de l’exterior, s'haurien de practicar orificis en les parets 
exteriors per a la ventilació de la cambra de calderes i la seva secció lliure total 
vindrà determinats per l’expressió: 
 

s ≥ 20 * A 
 
On: 
 
A -  Àrea en planta de la cambra de calderes en m² 
s - secció lliure mínima total requerida per als orificis de ventilació en cm² 
 
 
Les seccions calculades són per a orificis circulars. Si l’orifici és de forma 
rectangular la seva secció lliure total s'haurà  augmentar  en un (2+3,2a/b)%, 
sent “a” al costat major i “b” el menor. 
 
La longitud del costat major no serà superior a 1,5 vegades la longitud del 
costat menor, de manera que es compleixi: 
 
                     a 
             1 ≥ ---- ≥ 1,5  
                    b 
 
• Ventilació superior de la cambra de calderes: 
 
En la part superior de la paret de la cambra de calderes i a menys de 0,30m del 
sostre, s'haurien de situar  els orificis d’evacuació de l’aire viciat a l’aire lliure, 
directament o per conducte. L’evacuació de l’aire viciat només es podrà 
efectuar a través d’orificis o conductes que comuniquin directament a l’aire 
lliure. 
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1.8.6.- Paràmetres de disseny.  
 
Estudiades les característiques arquitectòniques de l’edifici (propietats 
tèrmiques de l’envolupant, orientació de façanes, distribució dels espais 
interiors, etc.), el règim d’explotació (ocupació, usos i horaris de funcionament 
de les diferents zones), la disponibilitat de les fonts d’energia i el seu cost, la 
seguretat i fiabilitat del sistema i considerada la incidència d’altres 
instal·lacions, s’ha procedit al disseny de la instal·lació de calefacció. 
 
A continuació es detallen els equips seleccionats, utilitzant com criteris de 
selecció: major rendiment energètic, menor impacte ambiental, regulació de 
demandes de les unitats de consum en funció d’horaris o graus d’ aporti tèrmic 
diferents, reducció de costos de manteniment i explotació. 
 
Finalment s’establiran les demandes energètiques requerides per al correcte 
funcionament de la instal·lació. 
 
• Condicions de disseny :  
 
 Condicions exteriors de càlcul  
 
Com a criteri general de disseny es tenen en compte les següents condicions.  
 
Sant Feliu de Boada : 41º 58' .30  
 
 Hivern Estiu 
Temperatura exterior 2,ºC 35ºC 
Humitat  ---- 86%HR 
 
 
 Condicions interiors de càlcul. Qualitat tèrmica ambient.   
 
Els valors de temperatura operativa estaran compresos entre els següents 
límits. 
 
 Hivern Estiu 
Temperatura   21 ºC +- 1ºC 24 ºC +- 1ºC 
Humitat  ---- 50 51 5%%HR 
 
 
 Requisits mínims de rendiments energètics dels generadors de calor (IT 

1.2.4.1.2.1) 
 
El rendiment energètic del conjunt de calderes al 30 % és de 108,3. 
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 Aïllament tèrmic de xarxes de canonades (IT 1.2.4.1.2.3) 
 
Totes les canonades i accessoris, així com els equips, aparells i dipòsits de la 
instal·lació tèrmica estaran degudament aïllats. 
 
El gruix mínim d’aïllament tèrmic, amb el que s’ha dissenyat la instal·lació és 
l’expressa’t  en mm, en funció del diàmetre exterior de la canonada sense aïllar 
i de la temperatura del fluid de la xarxa i per un material amb conductivitat 
tèrmica de referència a 10ºC de 0.040 W/mK, indicats en les taules del punt IT 
1.2.4.2.1.2 del RITE. 
 
Igualment pels diferents elements de la instal·lació es seguiran les indicacions 
del citat punt del RITE. 
 

 
 
 Eficiència energètica motors (IT 1.2.4.2.6) 
 
Els motors elèctrics tindran els rendiments mínims segons Reglament (CE) 
núm. 640/2009 de la Comissió, de 22 de juliol de 2009. L’eficiència energètica 
s’haurà de mesurar d’acord la norma UNE-EN 60034-2. 
 
Els motors de tots els equips compleixen amb aquest requisit. 
 
 Qualitat de l’ambient acústic. 

 
En zones de normal ocupació, no es produiran, com a conseqüència del 
funcionament de la instal·lació, nivells de pressió ni pertorbacions per 
vibracions superiors als valors indicats en el DB-HR “Protección frente al ruido 
del Código Técnico de la Edificación”.  
 
 
De tota manera pel tipus d’activitat quedaran esmorteïts durant el normal 
funcionament de la mateixa. 
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1.8.6.1.- Càlcul de necessitats tèrmiques.  
 
Paràmetres generals de càlcul de necessitats tèrmiques de l'edifici: 
 

 
 
Justificació de la càrrega tèrmica de l'edifici desglossada per locals :  
 

 
En l'annex s'adjunta els càlculs complerts desglossats per locals i els seus 
resultats.   
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1.8.7.- Descripció de la instal·lació projectada.  
 
Els equips de generació de calor de l'edifici i tot el conjunt d’equips 
complementaris han estat calculats per optimitzar les seves prestacions en tot 
moment i en qualsevol condició de funcionament, de manera que estiguin 
pròximes al seu règim de rendiment màxim. 
 
S'ha previst la calefacció de totes les sales excepte els lavabos.  
 
La caldera de pelet instal·lada en el magatzem donarà servei al conjunt de 
radiadors projectat d'acord amb els càlculs de necessitats adjunts necessaris 
per a donar compliment a les condicions de confort establertes.  
 
 
1.8.7.1.- Caldera.  
 
Es proposa una caldera tipus Sime Steel Pellet Plus de la casa SIME o 
equivalent. Es tracta d'un aparell d'acer de 2 voltes de fum dotat amb inversió 
de flama en la cambra de combustió cilíndrica de fons sec.  
 
Equipada amb cremador de pellets i ventilador per aspirar l'aire comburent i 
expulsar els gasos de combustió, complementada amb un bisenfí de càrrega i 
un dipòsit de pellets.  
 
Quadre de comandament electrònic amb microprocessador el qual juntament 
amb el control CPU regula el cremador d'encesa automàtica multietapa de 9 
nivells, controlat amb un sistema PID, amb relació pellet - aire de 5 nivells 
predefinits.  
 
Permet programar 6 franges horaries diàries per cada dia de la setmana.  
 
La neteja de la parrilla de combustió i dels turboladors es realitza mitjançant un 
sistema automàtic, mentre la cendra cal recollir-la manualment.  
 
La temperatura de impulsió màxima és de 90º C, la regulació màxima és de 
80ºC i la pressió màxima admissible de funcionament 3 bar. La temperatura de 
l'aigua de retorn no ha d'estar per sota els 55ºC per evitar fenòmens de 
condensació.  
 
Per un funcionament correcta caldrà usa pellet de fusta d'alta qualitat tipus A1, 
d'acord amb la norma EN 303-5:2012 C1 o la norma EN 14961-2 (ENplusA1) :  
 

o Diàmetre 6 mm. 
o Humitat ˂ 10%. 
o Cendra ˂ 1%. 
o Pols ˂ 1%. 
o Poder calorífic inferior > 17 Mj/kg.  
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 Controls de la caldera :  
 

 
 
 Detalls i equipament :  
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 Característiques tècniques de la caldera proposada :  
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 Esquema hidràulic de principi :  
 

 

 
 
 
 Components del sistema hidràulic :  
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 Dimensions :  
 

 
 
 

 
 
 
 Característiques de l'aigua del circuït primari :  
 
Tant per omplir com per reomplir caldrà usar aigua amb els següents valors de 
referència :  
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 Sortida de fums : 
 
El conducte de sortida de fums i la seva connexió han d'estar realitzats 
conforme a les normes i legislació vigent mitjançant conductes rígids, estancs i 
resistents a les altes temperatures, a la condensació i als esforços mecànics.  
 

 
 

 
 
 
1.8.7.2.- Radiadors i xarxa d'aigua.  
 
S'ha previst un sistema de calefacció en totes les sales menys els lavabos. La 
distribució serà mitjançant col·lectors per sectors, en total se'n preveuen tres:  
 
Zona C1 : local polivalent.  
Zona C2 : entrada i despatxos.  
Zona C3 : bar.  
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Es proposa el radiador d’alumini d'acer tipus Termat One model 600 o 
equivalent.  
 

 
 
La ubicació dels radiadors serà la prevista en plànols. 
 
Els brancals fins a col·lectors seran en tub de polipropilè de 40 mm. Les 
canonades de distribució de calefacció seran de tub de polipropilè multicapa 
amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció 
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat 
a pressió i col·locat superficialment. 
 
En Annex A3.1.3.1  - A3.1.3.2 - A3.1.3.3  s'adjunta justificació i càlculs de tubs.  
 
 
1.8.8.- Condicions per l'execució de les instal·lacions tèrmiques.  
 
La recepció en obra del equips i material, el control de l’execució i el control de 
la instal·lació acabada es realitzarà segons el plec de condicions generals i 
tècniques adjuntes al present projecte i a el que indica el capítol IV del RITE i 
en especial els articles 20, 21 i 22. I pel que fa a les proves, ajust, equilibrat i 
eficiència energètica el indicat en el IT 2 del RITE. 
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1.8.9.- Condicions per l’ús i manteniment de la instal·lació. 
 
La instal·lació complirà amb les exigències d’us i manteniment, a l’objecte 
d’assegurar que el funcionament de la instal·lació, durant la seva vida útil, es 
realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la seguretat, durabilitat i 
la protecció del medi ambient, així com les exigències del projecte de la 
instal·lació realitzada. 
 
La instal·lació es mantindrà segons el que indiqui: 
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1.8.9.1.- Pla de gestió energètica.  
 
IT 3.4.1 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor.  
L'empresa mantenidora ha de realitzar una anàlisi i avaluació periòdica del 
rendiment dels equips generadors de calor en funció de la seva potència 
tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant els valors, d'acord amb les 
operacions i periodicitats indicades a la taula 3.2, que s'han de mantenir dins 
els límits de la IT 4.2.1.2 a). 
 

 
 
 
1.8.9.2.- Condicions administratives. 
 
El titular o usuari de la instal·lació tèrmica es el responsable del compliment de 
la normativa en el que es refereix al seu us i manteniment, i sense que el 
manteniment poguí esser substituït per la garantia. 
 
S’ha de posar en coneixement del responsable de manteniment qualsevol 
anomalia que s’observi en el funcionament normal de les instal·lacions 
tèrmiques. 
 
El titular de la instal·lació és el responsable de que es realitzin les següents 
accions: 
 
- Encarregar a una empresa mantenidora, la realització del manteniment de la 

instal·lació. 
- Realitzar les inspeccions obligatòries i conservar la seva corresponent 

documentació 
- Conservar la documentació de totes les actuacions, reparacions o reformes 

realitzades en la instal·lació 
 
El titular subscriurà un contracte de manteniment amb una empresa 
mantenidora. 
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La instal·lació disposarà d’un registre que reculli les operacions de 
manteniment i les reparacions que es realitzin. 
 
El titular de la instal·lació és el responsable de la seva existència i el tindrà a 
disposició de les autoritats competents. 
 
Aquest registre es conservarà per un temps no inferior a cinc anys. 
 
L’empresa mantenidora realitzarà el registre i serà responsable de les 
anotacions. 
 
Anualment el mantenidor autoritzat, realitzarà un certificat de manteniment, 
segons model aprovat per la instrucció 6/2009 SIE de la secretaria d’Indústria i 
Empresa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, (ITE6), així com la col·locació i manteniment de la Etiqueta de 
manteniment i inspecció en cada generador de calor o fred de la instal·lació 
tèrmica. 
 
 
1.8.9.3.- Pla de manteniment preventiu. 
 
La instal·lació tèrmics es mantindrà com a mínim d’acord amb les operacions i 
periodicitat indicades en les taules 3.1, 3.2 i 3.3 de la IT 3.3 del RITE. 
 
S’inclouran en la relació d’operacions de manteniment, a més, les exigides pel 
fabricant dels aparell instal·lats. 
 
El programa de manteniment preventiu s’adequarà i actualitzarà permanent a 
les característiques de la instal·lació. 
 
 
1.8.9.4.- Pla de gestió energètica. 
 
Periòdicament l’empresa mantenidora realitzarà un anàlisis i avaluació del 
rendiment dels equips generadors de calor i fred instal·lat, d’acord amb les 
operacions i periodicitat indicades ela taula 3.2 i 3.3 de la IT 3.4, que s’han de 
mantenir dins dels límits indicats en la IT 4.2.1.2a) 
 
 
1.8.9.5.- Instruccions de seguretat. 
 
Les instruccions de seguretat seran les adequades a les característiques 
tècniques de la instal·lació i tenen com objectiu el reduir a límits acceptables els 
riscos de que els usuaris i operaris puguin tenir durant l’ús de les instal·lacions. 
 
Es col·locaran unes instruccions de seguretat en l’accés i en l’interior de les 
sales de màquines, locals tècnics i al costat de tots els aparell i equips, fen 
referència a: 
 
- Parada dels equips abans d’una intervenció. 
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- Desconnexió del corrent elèctric. 
- Advertències abans d’intervenir en un equip. 
- Indicacions de seguretat per diferents pressions, temperatures, intensitat 

elèctriques, etc. 
- Tancament de vàlvules abans d’obrir un circuit, Etc. 
 
 
1.8.9.6.- Instruccions d’utilització i maniobra. 
 
Les instruccions d’utilització i maniobra seran les adequades a les 
característiques tècniques de la instal·lació i han de servir per realitzar la 
posada en marxa i parada de la instal·lació, de forma total o parcial, y per 
aconseguir qualsevol programa de funcionament i servei previst. 
 
Les instruccions han d’estar situades en lloc visible de la sala de màquines i 
locals tècnics, fent referència entre altres aspectes, a : 
 
- Seqüència de posada en marxa de les bombes de circulació 
- Limitació de puntes de potència elèctrica, per la posada en marxa 

simultàniament varis motors a plena carrega. 
- Utilització adequada dels sistemes de refredament gratuït, en reguin d’estiu i 

d’hivern. 
 
 
1.8.9.7.- Programa de funcionament.  
 
El programa de funcionament serà l’adequat a les característiques tècniques de 
la instal·lació amb l’objectiu de donar el servei pel que s’ha dissenyat la 
instal·lació amb el mínim de consum energètic. 
 
El programa de funcionament inclourà el següents aspectes : 
 
- Horari de posada en marxa i parada de la instal·lació. 
- Ordre de posada en marxa i parada dels equips. 
- Programa de modificació del regim de funcionament. 
- Programa de parades parcials del conjunt o de part dels equips. 
- Programa i regim especial per caps de setmana i per condicions especials 

d’us de l’edifici o de condicions exterior excepcionals. 
 
 
1.9.- INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA.-  
 
Es dissenya el sistema captació fotovoltaica mitjançant la instal·lació de 18 
panells de 455 w cadascun situats en la coberta de l'edifici, en el present 
projecte es proposa concentrar-los en una de les tres possibles cobertes 
preveient que en un futur es pugui ampliar la instal·lació de captació a altres 
cobertes del mateix edifici, pel propi edifici o per a la comunitat local.   
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En primera instància la instal·lació fotovoltaica alimentaria la xarxa elèctrica i a 
l'hora permetria la compensació de l'energia sobrant, la instal·lació estarà 
preparada i dimensionada per, quan s'escaigui, acollir un grup de bateries 
d'acumulació.  
 
 
1.9.1.- Estimació de consums.  
 
En aquests moments i just després de la situació pandèmica que hem viscut 
l'edifici està infrautilitzat, en tot cas, es preveu l'ús de la sala 2 per a implantar 
un local social / bar i la resta de l'edifici per altres usos i necessitats del 
municipi, així doncs amb l'experiència d'altres centres similars es fa la següent 
estimació de possibles consums :  
 

Consum elèctric segons factures [kWh/mes] ESTIMACIÓ 
  P1 P2 P3 Total Diürn Nocturn 
Gener 16 22 47 85 20 65 
Febrer 0 19 58 77 17 60 
Març 19 13 43 75 12 63 
Abril 10 0 56 66 10 56 
Maig 12 0 55 67 12 55 
Juny 19 10 42 71 27 45 
Juliol 19 10 42 71 27 45 
Agost 14 0 51 65 14 51 
Setembre 14 0 51 65 14 51 
Octubre 15 33 26 74 30 44 
Novembre 13 46 23 82 41 41 
Desembre 13 49 28 90 44 46 
Anual 164 202 522 888 267 621 
 

 
 
 
1.9.2.- Bases de disseny.  
 
Les bases de disseny de la instal·lació corresponent a la radiació solar 
estimada segons la ubicació, orientació i inclinació dels panells i la previsió 
d’acumulació elèctrica es descriuen a continuació: 
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Segons el gràfic posterior resultant dels càlculs adjunts en els annex, la 
producció anual fotovoltaica amb el camp de panells projectat preveu la 
captació de 12.104,89 kWh, la qual cosa s’apropa a la totalitat de consums de 
l’edifici (al voltant de 888 kWh). Els consums dels serveis auxiliars (consums en 
stand-by) solen situar-se al voltant dels 47 Wh. 
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1.9.3.- Normativa d'aplicació.  
 
Normativa d'obres de construcció :  

• Ley 38/1999, de 6 de novembre, Ley de Ordenación de la Edificación. 
 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, Codi Tècnic de l'Edificació,  
modificat per RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008), i els seus documents bàsics.  
 

• Decret 462/71, de 24 de març, Normas para la redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación,  modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85). 
 

• Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
d'Urbanisme.  
 

• DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la. Llei 
d'urbanisme. 
 

• DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 

• PGOU. Pla General d’Ordenació de Palau Sator. Revisat l’any 2002. 
 
Normativa d'instal·lacions :  

• Ley 24/2013, de 26 de noviembre, del sector eléctrico.  
 
• Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel que es regula l'activitat de 

producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, 
cogeneració i residus.  
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• Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  
 
• Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel que es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia 
elèctrica.  

 
• Reial Decret 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició 

energètica i la protecció dels consumidors.  
 
 
1.9.4.-  Descripció de la instal·lació i dels equips principals. 
 
Les característiques generals de la instal·lació projectada son :  
 

Nombre de mòduls  18 Ud. 
Potència unitària  (Wp)    455 Wp. 
Nombre de strigs  2 Ud. 
Cobertes instal·lació  1 Ud. 
Orientació azimutal - 10 % 
Inclinació  35 %  
Superfície coberta estudiada  39,00 m2 
Superfície ocupada  39,00 m2  
Superfície panells   39,00 m2 
Potència fotovoltaica 8.190 Wp 
Potència inversor  8.000 W. 
Tensió de sortida.  3x230/400 Vca.  
Caixa d'strigs  2 Ud. amb seccionador. 
Proteccions  Tèrmica 15 Amp./4p./6kAmp. 

Diferencial 40 A/4p./30 mAmp. 
Comptador energia  Fronius Smart Meter 4x63 

Activa Clase B ( UNE-EN 
504070-3) 

Intensitat  63 Amp. 
Potència nominal instal·lació  8.000 W. 
Connexió a xarxa  3x230/400 V./IV p.  
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Esquema de configuració :  
 
La instal·lació proposada quedaria configurada per un equip fotovoltaic, unes 
proteccions a la sortida d'aquest equip, un inversor el qual alimentaria la 
instal·lació de l'edifici que a l'hora està també connectada a la xarxa elèctrica 
convencional, abans d'aquesta connexió hi ha un equip comptador que controla 
el trànsit d'energia, tant la generada com la consumida, a través d'una connexió 
permanent a internet permet visualizar en temps real el funcionament de la 
instal·lació i totes les dades de consum, el programa de gestió també permet 
visualitzar les dades i el comportament històric de la instal·lació.  
 
 

 
 
 
 
1.9.4.1.-  Estructura i coberta. 
 
Estructuralment el forjat on es recolzarà la instal·lació fotovoltaica, s'estima que 
es va dissenyar tenint en compte el següent estat de càrregues, d’acord amb la 
informació disponible : 
 
- Pes propi 325 kg/m2 

- Càrregues permanents 250 kg/m2 

- Sobrecàrrega d’ús 100 kg/m2  

- Sobrecàrrega de neu 40 kg/m2 

- Total 715 kg/m2 

 
La càrrega puntual del suport i el panell fotovoltaic es situa al voltant d’una 
càrrega puntual de 85 kg a cada suport (els suports estan separats 1,67m d’eix 
a eix). 
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Aquesta càrrega puntual es distribueix al llarg d’unes semibiguetes del forjat 
unidireccional que com a mínim tenen una longitud de 2,91m, això vol dir 29,21 
kg/m, en un forjat que té un Vd de 1691 kg/ml.  
 
D’altra banda el moment flector de la càrrega puntual generaria un moment 
flector màxim de 123,67 kg*m, enfront del Md del forjat que és de 896 Kg*m/ml.  
 
També cal esmentar que la càrrega distribuïda que suposaria el repartiment de 
la càrrega puntual seria de 20,44 kg/m2 ((85 kg / 2,91 m)*0,7m), enfront les 
càrregues permanents previstes que són de 250 kg/m2, per tant, compleix i 
queda dins el rang de càrregues permanents previstes al projecte executiu de 
l’habitatge. 
 
Així doncs, vistes les càrregues permanents i la sobrecàrrega d’ús considerada, 
es pot concloure que el pes de la instal·lació fotovoltaica no superarà la càrrega 
màxima admissible del forjat 
 
Estructura de plaques. 
 
Els panells fotovoltaics es col·locaran sobre perfils d’alumini que aniran fixats 
directament sobre la teulada. El material que s’utilitzarà per a realitzar 
l’ancoratge és el següent: 
 
-    Perfils: alumini 

-    Subjecció central entre plaques: alumini 

-    Subjecció al teulat: alumini 

-    Vareta roscada: acer inoxidable 

-    Cargols, femelles i volanderes: acer inoxidable 

-    Tac: plàstic 

-    Ancoratge químic: polièster 
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Per garantir una durabilitat mínima de vint-i-cinc anys d’exposició a les 
inclemències del temps sense corrosió o fatiga, s’utilitzen únicament materials 
com l’alumini, i l’acer inoxidable. Seguidament es poden veure els passos que 
es realitzen per executar la instal·lació. 
 
1-  Foradar la teula i la biga que es troba a sota. 

2-  Introduir el taco a la biga i aplicació de l’ancoratge químic. 

3-  Col·locació de la vareta a través de la teula i fins al taco. 

4-  Fixació de la vareta amb volanderes i femelles. 

5-  Introducció de la subjecció al teulat a la vareta i posterior fixació 
      mitjançant femelles i volanderes. 

6-  Col·locació dels perfils sobre la subjecció al teulat i posterior fixació 
     mitjançant cargols, femelles i volanderes. 

7-  Col·locació de les plaques damunt dels perfils i fixació mitjançant  la   
subjecció central. 

 
 
1.9.4.2.-  Característiques del camp fotovoltaic 
 
• Unitats : 18 panells LONGI LR4 72 HPH 455M 455WP de 144 cel·les. 

• Superfície unitària : LONGI LR4 72 =  2,17 m2.                      

• Superfície total ocupada : 39,06 m2. 

• Pes unitari :  LONGI LR4 72  =  23,5 kg./Ud. 

 

 Panells. 

Els panells fotovoltaics Longi LR4 72 HPH (455 Wp/ut.) o equivalent  a 
instal·lar, es connecten amb dos strings, seguint les característiques del camp 
fotovoltaic tals com les mostrades a la taula següent: 
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Proposta d'ubicació en la coberta de l'edifici :  
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 Inversor. 
 
L’inversor previst és el de la marca Fronius i model Symo 8.0 plus o equivalent. 
   

 
 
 
Les seves característiques tècniques serien: 
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 Equip de mesura. 
 
Per tal de poder relacionar les dades de consums elèctrics de l’habitatge amb 
les dades de producció que enregistra l’inversor, es pot instal·lar un comptador 
d’energia, pel cas es proposa un equip Fronius Smart Meter 4x63 o equivalent.  
 
Aquest sensor es comunica, mitjançant la un bus RS485, amb l’inversor 
instal·lat i s’envien les dades a la plataforma de control a través d’internet. 
 

 
 

 
 Cablejat i proteccions.  
 
El cablejat a utilitzar per la instal·lació és el descrit a la taula següent i justificat 
en l’apartat  de càlculs justificatius. 
 
Tram dels panells a QPcc 4 cables de 1x6 mm2 
Del QPcc a l inversor 2 cables de 1x6 mm2 
De l inversor al QPFV 2 cables de 1x4 mm2 
Del QPFV al QP general 2 cables de 1x4 mm2 
 
Les proteccions instal·lades i calculades també a l apartat corresponent de 
càlculs justificatius i descriuen a continuació: 
 
Tram Protecció /control Característiques 
Quadre de protecció de 
corrent continua (QPcc) Fusible 10*35 AA gPV DC 1000V 

Quadre de protecció de 
corrent continua (QPcc) 

Protector contra 
sobretensions 
transitòries 

Tipus 2 

Quadre protecció de 
corrent alterna (QPca) Diferencial  4P, 40A, 30 mA classe A 

 Magnetotèrmic 4P, 20A 6KA 
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1.9.5.- Impacta visual i paisatgístic : 
 
L'estructura de sustentació i els panells fotovoltaics seguiran la mateixa 
inclinació actual de la coberta, sobresortiran un màxim de 10 a 15 cm. totals.  
 
El conjunt quedarà alineat en el vèrtex de la coberta.  
 

 
 
Tot i que no alterarà les característiques generals de l'edifici, si que el contrast 
entre el color de la instal·lació i la coberta donada la seva inclinació comportarà 
que el camp solar serà perfectament visible des de la cara sud de l'edifici.  
 
D'acord amb les directives de la Comunitat Europea, un dels objectius de 
promocionar les energies alternatives en edificis públics n'és precisament que 
això serveixi d'exemple per a la població en general, pel que si be la instal·lació 
proposada no altera els paràmetres generals ni visuals de l'edifici, aquesta en 
resultarà perfectament visible donant resposta als requeriments i necessitats 
expressades per part de la CEE com a un dels objectius en la seva implantació 
en edificis públics.  
 
 
1.9.6.- Càlculs justificatius 

1.9.6.1.- Dimensionat de l'inversor. 
 
Els paràmetres per connexió de l'inversor a la xarxa són: 
 
A ) Potència nominal (Pinv), d'acord amb els criteris de dimensionat ha d'estar 
entre el 80% i el 90 % de la potència del generador. 
 
Potència del generador fotovoltaic:  18panells * 455 wp = 8190 wp 
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B) Rang de tensions d'entrada del seguidor MPP de l'inversor, d'acord amb els 
criteris de dimensionat ha de ser superior als valors màxim i mínim que pot 
donar el generador FV en el punt de màxima potència de la Temperatura de -
10ºC i 70ºC  
 

𝑈𝑖𝑛𝑣 𝑚í𝑛 ≤ 𝑈𝐺𝑚𝑚𝑝(70º𝐶) 
𝑈𝑖𝑛𝑣 𝑚à𝑥. ≥ 𝑈𝐺𝑚𝑝𝑝(−10º𝐶) 

 
 

 

 
 
Paràmetres del generador FV de l'inversor en -10º i 70ºC: 
 
Haurà de complir les condicions de: 
 

 
 
Això es pot comprovar en l'apartat de càlculs justificatius.     
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1.9.6.2 Dimensionat dels conductors: 
 
La màxima caiguda de tensió permesa segons ITC BT 40 és del 1.5% entre el 
generador i la instal·lació interior. 
 
Per un correcte dimensionament de les diferents seccions dels conductors de la 
instal·lació, s’ha d’identificar els diferents trams de la instal·lació: 
 
• Connexió dels mòduls connectats en sèrie d una cadena a la caixa de 

connexions del generador FV (1) 
• Connexió de la caixa de connexió del generador FV a l inversor (2) 
• Connexió de l inversor a la caixa de mando i proteccions (3) 
 
A tots els trams aplicar el factor 1.25 en compliment de ITC BT 40. 

 

 
 

Tipus de cable: 
 
En tots els trams cables amb Aïllament termoestable per Tª = 90ºC 
 
En (1) i (2) cable Exzhellent-solar ZZ-F (AS) de General Cable o equivalent. 
 
En (3) cable RZa-K (AS) o equivalent. 
 
En (1) cable a l aire sobre superfície o en safata perforada o canal amb tapa. 
 
En (2) cable a l aire sobre superfície o en safata perforada o cable en interior 
de tub per teulats. 
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E (3) cable interior de tub. 
 
La caiguda de tensió haurà d'ésser inferior a l’1,5%,  això es pot comprovar en 
l'apartat de càlculs en l'annex de càlculs.  
 
 
1.9.6.3.- Càlcul per escalfament:  
 
Per un correcte dimensionament de la secció dels conductors d acord amb l 
escalfament d aquest s aplica a la intensitat el coeficient de 1.25 i també :  
 
Isc = 11.66A - 11.66*1.25 = 14.57 
  
Factor de correcció: 
   
Tª = 50ºC s aplica factor correcció de 0.8  
4 circuits dins del mateix conducte, factor de correcció de 0.7  
Exposat al sol, factor de correcció de 0.9 
 
A la taula es pot observar com la intensitat màxima de cada tram, definida pel 
coeficient del 125% ha de ser inferior a la intensitat admissible del conductor 
seleccionat, on s hi ha aplicat el factor de correcció de varis circuits. 
 

𝐼1 =
11.66

0.8 ∗ 0.7 ∗ 0.9
= 28𝐴 

I1=28A - S1 =6mm2  
 
 
1.9.6.4.- Quadre elèctric corrent alterna:  
  
Per la instal·lació corresponent, no es preveu que sigui necessari instal·lar un 
quadre elèctric nou, donat que en el quadre existent hi ha prou espai per 
col·locar-hi les proteccions pertinents que separaran la instal·lació fotovoltaica 
de la resta de l’edifici.  
 
En cas que no hi cabessin les proteccions, es situarien el més a prop possible. 

 
 Proteccions. 

  
 Les proteccions descrites a anteriorment s’han dimensionat a partir de la 
intensitat i tensió màxima que han de suportar i que el poder de tall de 
cadascuna d’aquestes sigui superior. A continuació es calculen les proteccions 
segons si corresponen a la instal·lació de corrent continua o a la de corrent 
alterna. 
 
Curtcircuits:  
 
Per la protecció de possibles curtcircuits pel tram de corrent alterna s’instal·len 
les següents proteccions per contactes directes i indirectes de 4 pols. 
 





P202-22 Projecte per a la millora energètica de l'edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada.  

pag.46/70 
 

 
Sobrecàrregues:  
 
Per poder garantir una protecció de la instal·lació de sobrecarregues 
s’instal·larà un interruptor magnetotèrmic a la sortida de l’inversor, part de 
corrent alterna. 
 
L’interruptor seleccionat es de tipus C, ja que no existeixen corrents 
d’arrencada de consum elevats. Segons la UNE 60269, per la protecció contra 
sobrecarregues és necessari complir la condició següent: 

 
Així doncs, tal i com s’observa a la taula següent, es comprova que les 
característiques de les proteccions seleccionades compleixen les exigències de 
la instal·lació a protegir. 
 
Proteccions Corrent Continua (CC):  

Tram Protecció /control Característiques 
Quadre de protecció de 
corrent continua (QPcc) Fusible 10*35 AA gPV DC 

1000V 
Quadre de protecció de 
corrent continua (QPcc) 

Protector contra 
sobretensions 
transitòries 

Tipus 2 

 

Proteccions Corrent Alterna (CA): 

Tram Protecció /control Característiques 
Quadre protecció de 
corrent alterna (QPca) 

Diferencial  4P, 40 A, 30 mA classe A 

 Magnetotèrmic 4P, 15 A 6KA 
 
Amb les proteccions descrites, es garanteix una correcta protecció contra 
curtcircuits, sobrecarregues i tensions diferencials, així com la desconnexió de 
la instal·lació fotovoltaica de la resta d’instal·lacions per un manteniment 
d’aquesta. 
 
 
 Xarxa de posada a terra. 
 
En el cas de la xarxa de posada a terra, aquesta tindrà la mateixa secció que la 
dels conductors de la instal·lació fotovoltaica que connecten panells i inversor, 
complint així amb la condició següent:  
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Totes les connexions de terra s’uniran mitjançant una bornera de terres en el 
quadre de proteccions de la instal·lació fotovoltaica.  
 
L’estructura del suport dels panells es d’alumini, així com el marc del panells, 
permetent que a traves d’aquests el terra estigui comunicat. Aquesta estructura 
disposarà d'un terra separat de la resta de la instal·lació fotovoltaica i elèctrica 
de l'edifici, estarà format per un conductor general de 16 mm. que unirà les 
parts metàl·liques fins a una caixa de desconnexió de terres, d'aquesta caixa 
en sortirà un cable de 35 mm. de cu nu que s'unirà a un conjunt de piquetes de 
terra de 2 mts. de llargària interconnectades entre si i clavades directament al 
terra.  
 
 
1.10.- CONCLUSIONS.- 
 
Amb les dades ressenyades en el present projecte i els plànols que s'adjunten, 
a judici del Facultatiu que subscriu, es considera que són suficients pel disseny, 
descripció i documentació per poder portar a terme el concurs, adjudicació i 
posterior instal·lació dels materials i equipaments descrits d'acord amb la 
normativa d'aplicació.  
 
 

Sant Feliu de Boada, març de 2022 
            

                                                                                   L’Enginyer 
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1.11 PRESSUPOST.-  
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El total del pressupost d'execució material PEM,  puja a : 28.417,23 € 
 
En concepte de despeses generals : 3.694,24 €  
 
En concepte de benefici industrial : 1.705,03 €  
 
El total del pressupost de projecte puja a : 33.816,50 €  
 
L'IVA repercutit del 21 % puja a : 7.101,47 €  
 
Així doncs es conclou que :  
 
El total del pressupost d'execució per contracta puja a : 40.917,97 €  
 
Quaranta mil nou cents disset euros amb noranta set cèntims.  
 
 
 
 

Sant Feliu de Boada, març de 2022 
            

                                                                                   L’Enginyer 
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2.- PLEC DE CONDICIONS.  
 





 P202-22 Projecte per a la millora energètica de l'edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada. 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES i FACULTATIVES.  

 Plec de condicions tècniques i facultatives.  

Objecte 
 

El present PLEC DE CONDICIONS té per objecte la regulació dels treballs dels 
diferents oficis que intervenen per a la total realització del Projecte, detallats en la 
Memòria i Plànols els que acompanya. 
 
L’instal·lador s'ajustarà al present PLEC DE CONDICIONS, complint sempre les 
normes de bona execució i totes les indicacions i/o modificacions parcials que la 
Direcció Facultativa consideri necessàries. 
 
La utilització per part de l’instal·lador de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no 
relleva a l’esmentat Instal·lador de les seves obligacions i responsabilitats. Ha de 
proporcionar tots els materials necessaris per a la realització de les obres (bastides, 
encofrats, eines, etc.) en disposició de ser utilitzats en qualsevol moment en 
condicions de total seguretat. 

 
Interpretacions i aclariments al projecte 

 
L’instal·lador tindrà l'obligació de posar de manifest davant la Direcció Facultativa de 
l'obra qualsevol omissió o contradicció que figuri en el projecte. En cap cas es podrà 
suplir la manca directament i sense autorització expressa. 
 
Qualsevol aclariment o interpretació sobre el Projecte o el procés d'execució són 
competència exclusiva de la Direcció Facultativa. 

 
Modificacions 

 
S'advertirà amb suficient antelació qualsevol modificació que la propietat desitgi 
introduir, havent, abans del seu inici, d'aprovar el pressupost complementari que 
s'origini, sempre que les noves unitats d'obra no figurin en el pressupost base inicial, 
doncs en aquest cas es liquidarà per amidament. 

 
Direcció 

 
La direcció i control de la instal·lació correrà a càrrec del Director d'Obra que actuarà 
en representació de la Propietat. 
 
Tant la Direcció com la Propietat tindran lliure accés a la instal·lació i als tallers, 
magatzems o locals en que s'estiguin realitzant o emmagatzemant els materials que 
composaran la instal·lació. 
 
Així mateix les observacions i instruccions emanades de la Direcció es reflectiran en  
el llibre d'ordres o en escrits dirigits a l’instal·lador. 
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Personal, càrregues socials, seguretat en el treball 
 

Tot el personal contractat per l’Instal·lador, haurà d'estar protegit per la legislació 
laboral vigent. Per això l’instal·lador entregarà els comprovants necessaris que 
acreditin aquest compliment. 
 
L’instal·lador ha de complir amb tot rigor la normativa de prevenció de riscos laborals 
i les disposicions de seguretat i salut. Així com el pla de seguretat prescriptiu. 

 
Medis auxiliars, proteccions i neteja 

 
L'import dels medis auxiliars necessaris per a realitzar els seus treballs seran del tot a 
càrrec de l'instal·lador. 
 
L’Instal·lador serà l'únic responsable de tots els seus materials, eines i medis 
auxiliars, pel que se'n cuidarà de la seva recepció i emmagatzematge en obra, 
havent-los de protegir adequadament dins de l'àrea reservada a ell. 
 
Un cop instal·lats els equips assumirà la responsabilitat de protegir-los 
adequadament fins a l'entrega total de la instal·lació. 
 
L’Instal·lador s'haurà de fer càrrec de totes les proteccions necessàries per a guardar 
equips, aparells o altres instal·lacions existents en les zones o àrees en que hagi de 
treballar. 
 
Tot mal causat per l'actuació de l’Instal·lador haurà de ser reparat per la seva 
compte. L’Instal·lador haurà de mantenir netes totes les zones de treball on actuï, pel 
que haurà de procedir a la retirada de runes, restes de materials, embalatges, etc. 
periòdicament. 
 
La Propietat i Direcció podran en cas de desídia de l’Instal·lador, ordenar la neteja 
que correrà a càrrec d'aquest. 
 
Al finalitzar la instal·lació, l’Instal·lador, haurà de retirar del lloc dels treballs i àrees a 
ell reservades, tots els materials sobrants, runes i qualsevol article no instal·lat 
aportat per ell. En cas contrario i en un termini màxim de 5 dies la Propietat podrà 
considerar-lo com objecte abandonat i manar retirar-lo amb càrrec de l’Instal·lador. 

 
Plànols de muntatge, de detall i mostres 

 
L’Instal·lador  assumeix  el  projecte  adjudicat, i haurà de repassar i comprovar que       
la documentació rebuda s'ajusta a les condicions i exigències bàsiques de la 
instal·lació. 
 
Per ajustar l'obra i instal·lacions als treballs contractats, l’Instal·lador realitzarà els 
plànols de taller i muntatge que precisi, en base a les especificacions donades. 
 
 
Presentarà quatre còpies de cada plànol o document per a la seva aprovació per la 
Propietat i per la Direcció, dels materials i disseny, encara que serà de plena 
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responsabilitat de l’Instal·lador, l'exactitud de les dimensions, cotes i incidències amb 
les obres i instal·lacions alienes a ell. 
 
De forma anàloga, l’instal·lador confeccionarà els plànols corresponents a treballs de 
paleta, rases, ventilacions, etc. necessaris per la realització de les instal·lacions. 
 
La direcció facultativa de l’obra queda autoritzada a demanar a l’instal·lador els 
plànols de  detall que consideri oportuns. 
 
Seran responsabilitat de l’Instal·lador els retardaments que es produeixin en els 
treballs de la seva instal·lació, com a conseqüència d'una entrega tardana dels 
plànols esmentats. Abans de la seva col·locació, l’Instal·lador presentarà mostres, 
catàlegs i demés documentació tècnica dels equips i components a instal·lar. 

 
Durant l’execució dels treballs, els plànols i esquemes d’obra seran corregits i 
completats, si calgués, i constituirien la base per a la realització, a càrrec de 
l’instal·lador, dels plànols definitius de l’obra, que hauran de correspondre exactament a 
la instal·lació final. 

 
Al finalitzar la instal·lació per a la recepció de la mateixa l’Instal·lador haurà d’entregar: 
 

- 4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de la instal·lació realment 
realitzada, adequadament enquadernats. 

- 1 còpia dels esquemes definitius d’obra, situats a l'interior de la sala de màquines, 
quadres i subquadres. 

- 1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM  format .dwg 
 

L’instal·lador facilitarà, també, la documentació corresponent al materials (certificats, 
homologacions, ...), llistat de recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica i 
instruccions d'entreteniment dels diferents components. 
 
L’instal·lador confeccionarà tots els expedients de legalització de les instal·lacions que 
ho requereixin, els Visarà pel Col·legi Oficial si s'escau i ho presentarà als Organismes 
Oficials. (els visats i taxes seran a càrrec de l’instal·lador) 
 
Finalment presentarà les aprovacions o actes de posada en marxa oportunes. 

 
Muntatge 

 
S’exigeix una bona execució de les instal·lacions de manera què, si segons el parer de 
la direcció facultativa de l’obra , l’execució no és bona, l’instal·lador està obligat a refer 
els treballs, sense dret a indemnitzacions suplementàries. 
 
Els plànols del projecte indiquen la situació real o aproximada dels diferents elements 
(aparells, circuits, etc. ) de la instal·lació. No obstant això, la situació es fixarà sempre 
en el replantejament. Les variacions que es presentin, respecte la situació i els 
recorreguts previstos, no seran objecte de suplements en el preu, sempre que s’hagin 
indicat a través del marcatge. 
 
Els treballs corresponents a feines de paleta caldrà que siguin marcats, amb la suficient 
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antelació, i que s’adjuntin, si cal, els plànols i dibuixos que la direcció facultativa de 
l’obra consideri necessaris. 
Els farratges necessaris per muntar els seus equips seran subministrats per 
l’instal·lador, el qual haurà de lliurar-los degudament pintats amb una capa de protecció 
antioxidant, i, un cop instal·lats, caldrà fer una segona passada. 
 
Per al replantejament i l’execució del marcatge de la instal·lació, caldrà tenir en 
compte, molt particularment, les instruccions de la direcció facultativa de l’obra, de 
manera que quedi perfectament coordinada amb les altres instal·lacions. 
 
En tots els casos, les connexions s’efectuaran de manera que les soldadures o rosques  
quedin ben assegurades, durables, sense cap porositat o recremat, i amb possibilitats  
de revisió  periòdica.  
 
No s’admetran esforços mecànics innecessaris superiors als normals dels propis tubs. 

 
Es  senyalitzaran  amb   rètols   denominatius  les  diferents  línies  generals  i  altres  
elements d’instal·lació, com ara vàlvules, etc.   
 
L’instal·lador haurà d'adaptar-se al pla de muntatge general de l’obra. La direcció 
d’obra li comunicarà les dates concretes d’acabament de les instal·lacions parcials, 
les quals es veurà obligat a complir. 
 
La propietat es reserva el dret d’eliminar les partides que cregui oportú, deduint-les 
del valor adjudicat i amb la possibilitat de contractar-les per compte propi. 
 
Estan incloses totes les proves o control de qualitat, execució, regulació i funcionament  
que la direcció de l’obra pugui sol·licitar. 
 
Materials i modificacions 

 
Els materials i equips en que no s'especifiquin marques, models i tipus, hauran de 
ser de la millor qualitat en la seva classe respectiva. La Propietat i la Direcció 
Facultativa podran fixar al seu millor criteri l'esmentada qualitat en cas d'existir-ne 
varies. 
 
L’instal·lador facilitarà abans de la seva col·locació, la marca o nom del fabricant dels 
equips o elements que pensa utilitzar en obra, junt amb la documentació tècnica 
detallada que permeti analitzar-los degudament. Els materials instal·lats sense 
aprovació, correran el risc de ser rebutjats, encara que estiguin instal·lats. 
 
Quan un material o component vingui especificat amb marca, model o tipus, no es 
podrà substituir per un altre sense l’ aprovació de la Propietat i Direcció. Per 
l’autorització de l’autorització cal: 
 
1º Presentació de contratipus amb documentació amplia per al seu anàlisis i posterior 
aprovació de la Propietat i Direcció. 
2º Pressupost contradictori relatiu a la substitució amb tots els ajustaments precisos 
de medició i valoracions d'aquestes en comparació amb el pressupost acceptat.
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Proves i Assaigs 

 
El tipus i nombre de proves i assaigs a realitzar seran els següents: 
a) Els que dictin les normes. 
b) Els que ordeni la Direcció Facultativa. 

 
Un cop fixades les procedències dels materials, la qualitat d'aquests serà fixada 
periòdicament per assaigs, la freqüència dels quals fixarà el Director de les obres, el 
qual podrà realitzar-los per sí mateix, o si ho considera més convenient, mitjançant 
Laboratori Tècnic Homologat. 
 
L’instal·lador podrà presenciar les anàlisis, assaigs i proves que verifiqui el Director 
de l'obra, bé personalment o delegant en una altra persona. Si aquests són realitzats 
en Laboratori Homologat, el certificat emès pel seu Director donarà fe davant 
l’instal·lador. 
 
Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquests assaigs, anàlisis i proves, fins 
un import màxim de l'ú per cent del pressupost de l'obra, seran per compte del  
l’instal·lador.En cas de que els resultats dels assaigs siguin desfavorables, la Direcció 
Facultativa podrà escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un 
control més detallat del material a examen. En aquest suposat el cost de l'assaig serà 
totalment a càrrec de l’instal·lador. 

 
A la vista del resultat dels nous assaigs, es decidirà sobre l'acceptació total o parcial, 
o el seu rebuig. Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra 
immediatament, llevat autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la 
Direcció Facultativa, podrà ser considerat com defectuós. 

 
Condicions per a la recepció 

 
Per tal de procedir la recepció de l’obra (sense que això eximeixi d'altres exigències no 
esmentades en aquest plec de prescripcions tècniques), hauran de complir-se els punts 
següents, amb càrrec al pressupost de l’instal·lador: 

- Lliurament i aprovació de la documentació prescrita en els paràgrafs anteriors. 
o Instruccions de funcionament simplificades. 
o 4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de la instal·lació 

realment realitzada,. 
o 1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM. format .dwg 
o Documentació corresponent al materials (certificats, homologacions, 

...), llistat de recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica 
i instruccions d'entreteniment dels diferents components. 

o expedients de legalització degudament tramitats. 
- Comprovació per la direcció d’obra del bon acabat dels treballs. 
- Resultat de: 

o Proves d'estanqueïtat, condensacions, drenatges, circulació de 
fluids, dilatacions i rendiment tèrmic satisfactòries segons Normativa. 
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o Proves elèctriques, de control, funcionament i maniobra del sistema. 
o Comprovació de la selectivitat de les instal·lacions. 
o Pèrdues de càrrega, sorolls, cops d'ariet i turbulències. 
o Comprovació de proteccions selectives. 
o Proves i assajos requerits per la direcció facultativa de l’obra. 

- Realització del cursos de formació necessaris, al personal de manteniment 
i usuari de les instal·lacions.  
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3.- ANNEX CÀLCULS.  
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A3.1 .- Càlculs instal·lació calefacció.  
 





REF : 20041
PROJECTE : ANTIGUES ESCOLES

EMPLAÇAMENT : SANT FELIU DE BOADA

VENTILACIÓ S/RITE VENTILACIÓ S/RITE HR 70% INTERNA TOTAL RADIADORS NÚM RAD
VENTILACIÓ C.TOTAL 91,2 W/elem

(m³/h) W W W W ELEMENTS

1 BAR PB 1.008 8.726                           4.363             6.030         10.393         114               4             

2 LOCAL POLIVALENT PB 1.008 8.726                           4.363             6.095         10.458         115               4             

3 ENTRADA PB 180 1.558                           779                3.207         3.986            44                 3             

4 BIBLIOTECA PB 90 779                              390                845            1.235            14                 1             

5 OFICINA PB 90 779                              390                845            1.235            14                 1             

2.376 10.284           17.022      27.306         299              

Planta

CARREGUES HIVERN

Local





Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SPL
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

DATOS CLIMÁTICOS

RESULTADOS OBTENIDOS  (ANTIGUES ESCOLES)

Temperatura máxima en verano 33 ºC

Temperatura mínima en invierno -3 ºC

Variación térmica diaria 10 ºC

Humedad relativa en verano 58 %

Polución Baja

Población Girona

Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 27.306 10.285 17.022
Latente (W) - - -

Total (W) 27.306 10.285 17.022
F.C.S. - -

Conducción -

Radiación por superficie acristalada -

Aportaciones internas -

Ventilación -

PORCENTAJES POR TIPOS CAUDAL DE VENTILACIÓN

2.376 m³/h

Necesitamos 6.044 g. agua/h

Calculos realizados para el peor día de INVIERNO.

Se ha calculado la carga máxima entre las 1 y 24 horas solares.





Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SPL
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 1 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)
BAR (ANTIGUES ESCOLES)

Planta (m²) 60

Altura (m) 4,3

Personas 35

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 24 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 58

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro4 (0,848) 34,4 0 Medio ***** ***** N 0 %
Ext. Muro4 (0,848) 30 4 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. E 0 %
Ext. Muro4 (0,848) 34,4 19,5 Medio Doble1 (3,3) P.V.C.C. S 0 %
Tej. Techo1 (1,081) 60 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo2 (1,5) 60 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

1.008 m³/h

Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 14.757 8.726 6.030
Latente (W) - - -

Total (W) 14.757 8.726 6.030
F.C.S. - -

Necesitamos 5.128 g. agua/h





Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SPL
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 2 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)
SALA POLIVALENT (ANTIGUES ESCOLES)

Planta (m²) 60

Altura (m) 4,3

Personas 35

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 24 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 58

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro4 (0,848) 36 0 Medio ***** ***** N 0 %
Ext. Muro4 (0,848) 30 4 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. W 0 %
Ext. Muro4 (0,848) 36 19,5 Medio Doble1 (3,3) P.V.C.C. S 0 %
Tej. Techo1 (1,081) 60 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo2 (1,5) 60 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

1.008 m³/h

Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 14.822 8.726 6.095
Latente (W) - - -

Total (W) 14.822 8.726 6.095
F.C.S. - -

Necesitamos 5.128 g. agua/h





Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SPL
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 3 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)
ENTRADA (ANTIGUES ESCOLES)

Planta (m²) 39,6

Altura (m) 3,3

Personas 4

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 24 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 58

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro4 (0,848) 19,8 0 Medio ***** ***** N 0 %
Ext. Muro4 (0,848) 19 5,5 Medio Doble1 (3,3) P.V.C.C. S 100 %
Int. Pint1 (1,474) 20 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Tej. Techo1 (1,081) 39,6 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo2 (1,5) 39,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

180 m³/h

Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 4.766 1.558 3.207
Latente (W) - - -

Total (W) 4.766 1.558 3.207
F.C.S. - -

Necesitamos 916 g. agua/h





Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SPL
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 4 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)
BIBLIOTECA (ANTIGUES ESCOLES)

Planta (m²) 9

Altura (m) 3

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 24 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 58

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro4 (0,848) 9 0 Medio ***** ***** E 0 %
Ext. Muro4 (0,848) 9 1,4 Medio Doble1 (3,3) P.V.C.C. S 100 %
Tej. Techo1 (1,081) 9 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo2 (1,5) 9 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

90 m³/h

Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.623 779 844
Latente (W) - - -

Total (W) 1.623 779 844
F.C.S. - -

Necesitamos 458 g. agua/h





Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SPL
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 5 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)
BIBLIOTECA (ANTIGUES ESCOLES)

Planta (m²) 9

Altura (m) 3

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 24 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 58

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro4 (0,848) 9 0 Medio ***** ***** W 0 %
Ext. Muro4 (0,848) 9 1,4 Medio Doble1 (3,3) P.V.C.C. S 100 %
Tej. Techo1 (1,081) 9 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo2 (1,5) 9 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

90 m³/h

Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.623 779 844
Latente (W) - - -

Total (W) 1.623 779 844
F.C.S. - -

Necesitamos 458 g. agua/h





Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SPL
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

EDIFICIO: ANTIGUES ESCOLES

SOLUCIÓN PARA CADA LOCAL EN LA HORA DE MÁXIMA CARGA TÉRMICA

Local Hora (día)
Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación

(W)

Gramos/hora
de agua

necesarios

Carga
Interna

(W)
F.C.S.

Interior
Demanda térmica

acumulada
(KWh térmicos/dia)

1 Mes de invierno 14.757 - 8.726 5.128 6.030 - -
2 Mes de invierno 14.822 - 8.726 5.128 6.095 - -
3 Mes de invierno 4.766 - 1.558 916 3.207 - -
4 Mes de invierno 1.623 - 779 458 844 - -
5 Mes de invierno 1.623 - 779 458 844 - -





REF: Càlcul de la pèrdua de càrrega total:
PROJECTE: Valor
EMPLAÇAMENT: (m.c.a)

1,59
Paràmetres de disseny: 0,00
Condicions hidràuliques: 0,00
Temperatura d'Impulsió: 60 ºC Visc. Imp: 4,69E-07 m²/s 0,00
Temperatura de retorn: 45 ºC Visc. Ret: 5,93E-07 m²/s 0,00
Coef. longitud equivalent: 1,20 0,00
Material per defecte: CU 0,00
Marca per defecte: 3,00
Mètode de càlcul:

Total: 4,59
Paràmetres del mètode aplicat: Característiques bomba:
Pèrdua màxima per metre : 40 mm.c.a/m ← < ( 5Kw ) ≤ → 100% 0,60 m3/h

100% 4,59 m.c.a

TOTAL

Diaàmetre interior Long. Long. 
equiv.

Potència 
Inst. Cabal Velocitat Re

Per metre Per tram
Acumulat Acumulat Acumulat 

total
 (m) (m) (m) (Kw) (Kw) % (m3/h) (m/s) (mm.c.a/m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)

1 0 CU UNE-EN 1057 Cu20x22 20 10 12,0 10,48 100% 10,48 100,0% 0,60 0,53 22.655 18,55 0,2225 0,2225 0,2360 0,4585
2 1 CU UNE-EN 1057 Cu16x18 16 2 2,4 5,20 100% 5,20 100,0% 0,30 0,41 14.052 15,70 0,0377 0,2602 0,2759 0,5362
3 2 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 4 4,8 2,64 100% 1,2 2,64 100,0% 0,15 0,32 8.780 12,86 0,0617 0,3219 0,3414 0,6633
4 2 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 12 14,4 2,56 100% 1,1 2,56 100,0% 0,15 0,31 8.514 12,18 0,1754 0,4356 0,4620 0,8976
5 1 CU UNE-EN 1057 Cu16x18 16 7 8,4 5,28 100% 5,28 100,0% 0,30 0,42 14.268 16,13 0,1355 0,5858 0,6211 1,2069
6 5 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 4 4,8 2,64 100% 1,3 2,64 100,0% 0,15 0,32 8.780 12,86 0,0617 0,6475 0,6866 1,3340
7 5 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 12 14,4 2,64 100% 1,4 2,64 100,0% 0,15 0,32 8.780 12,86 0,1851 0,7709 0,8174 1,5883

Simul. 
Tram

Unitat 
terminal

Potència real
TramOrigen Ubicació Material Marca

Canonada

20 mm.c.a/m Cabal total
Pressió màxima

Tram Impulsió → Ret. ←

Valvulería d'equilibrat
GALVA. / INOX. Valvulería
Método Genérico Varis

Batería element terminal
Batería equip de producció
Valvulería de control

Pèrdua màxima circuit -
Colꞏlector de distribució

Calefacción Dipòsit d'acumulació

CÀLCUL DE CANONADES CLIMATIZACIÓ

C-01 POLIVALENT

22041
ANTIGUES ESCOLES Elemento ModeloSANT FELIU DE BOADA





REF: Càlcul de la pèrdua de càrrega total:
PROJECTE: Valor
EMPLAÇAMENT: (m.c.a)

1,44
Paràmetres de disseny: 0,00
Condicions hidràuliques: 0,00
Temperatura d'Impulsió: 60 ºC Visc. Imp: 4,69E-07 m²/s 0,00
Temperatura de retorn: 45 ºC Visc. Ret: 5,93E-07 m²/s 0,00
Coef. longitud equivalent: 1,20 0,00
Material per defecte: CU 0,00
Marca per defecte: 3,00
Mètode de càlcul:

Total: 4,44
Paràmetres del mètode aplicat: Característiques bomba:
Pèrdua màxima per metre : 40 mm.c.a/m ← < ( 5Kw ) ≤ → 100% 0,37 m3/h

100% 4,44 m.c.a

TOTAL
Diaàmetre 

interior Long. Long. 
equiv.

Potència 
Inst. Cabal Velocitat Re

Per metre Per tram
Acumulat Acumulat Acumulat 

total
 (m) (m) (m) (Kw) (Kw) % (m3/h) (m/s) (mm.c.a/m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)

1 0 CU UNE-EN 1057 Cu20x22 20 10 12,0 6,54 100% 6,54 100,0% 0,37 0,33 14.138 8,13 0,0975 0,2814 0,2984 0,5799
2 1 CU UNE-EN 1057 Cu10x12 10 4 4,8 1,27 100% 2,1 1,27 100,0% 0,07 0,26 5.491 12,42 0,0596 0,3411 0,3617 0,7027
3 1 CU UNE-EN 1057 Cu16x18 16 4 4,8 5,27 100% 5,27 100,0% 0,30 0,42 14.241 16,07 0,0772 0,4883 0,5178 1,0061
4 3 CU UNE-EN 1057 Cu10x12 10 6 7,2 1,27 100% 2,5 1,27 100,0% 0,07 0,26 5.491 12,42 0,0894 0,5777 0,6126 1,1903
5 3 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 1 1,2 4,00 100% 4,00 100,0% 0,23 0,48 13.303 26,60 0,0319 0,5202 0,5516 1,0718
6 5 CU UNE-EN 1057 Cu10x12 10 3 3,6 1,37 100% 2,2 1,37 100,0% 0,08 0,28 5.923 14,18 0,0511 0,5713 0,6058 1,1770
7 5 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 5 6,0 2,63 100% 2,63 100,0% 0,15 0,32 8.747 12,77 0,0766 0,5968 0,6329 1,2297
8 7 CU UNE-EN 1057 Cu10x12 10 3 3,6 1,36 100% 2,3 1,36 100,0% 0,08 0,28 5.880 14,00 0,0504 0,6472 0,6863 1,3336
9 7 CU UNE-EN 1057 Cu10x12 10 7 8,4 1,27 100% 2,4 1,27 100,0% 0,07 0,26 5.491 12,42 0,1043 0,7012 0,7435 1,4447

Simul. 
Tram

Unitat 
terminal

Potència real
TramOrigen Ubicació Material Marca

Canonada

20 mm.c.a/m Cabal total
Pressió màxima

Tram Impulsió → Ret. ←

Valvulería d'equilibrat
UNE-EN 1057 Valvulería
Método Genérico Varis

Batería element terminal
Batería equip de producció
Valvulería de control

Pèrdua màxima circuit -
Colꞏlector de distribució

Calefacción Dipòsit d'acumulació

CÀLCUL DE CANONADES CLIMATIZACIÓ

C-02 ENTRADA

22041
ANTIGUES ESCOLES Elemento ModeloSANT FELIU DE BOADA





REF: Càlcul de la pèrdua de càrrega total:
PROJECTE: Valor
EMPLAÇAMENT: (m.c.a)

1,51
Paràmetres de disseny: 0,00
Condicions hidràuliques: 0,00
Temperatura d'Impulsió: 60 ºC Visc. Imp: 4,69E-07 m²/s 0,00
Temperatura de retorn: 45 ºC Visc. Ret: 5,93E-07 m²/s 0,00
Coef. longitud equivalent: 1,20 0,00
Material per defecte: CU 0,00
Marca per defecte: 
Mètode de càlcul: 3,00

Total: 4,51
Paràmetres del mètode aplicat: Característiques bomba:
Pèrdua màxima per metre : 40 mm.c.a/m ← < ( 5Kw ) ≤ → 100% 0,60 m3/h

100% 4,51 m.c.a

TOTAL
Diaàmetre 

interior Long. Long. 
equiv.

Potència 
Inst. Cabal Velocitat Re

Per metre Per tram
Acumulat Acumulat Acumulat 

total
 (m) (m) (m) (Kw) (Kw) % (m3/h) (m/s) (mm.c.a/m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)

1 0 CU UNE-EN 1057 Cu20x22 20 22 26,4 10,38 100% 10,38 100,0% 0,60 0,53 22.439 18,24 0,4815 0,4815 0,5105 0,9920
2 1 CU UNE-EN 1057 Cu16x18 16 2 2,4 5,19 100% 5,19 100,0% 0,30 0,41 14.025 15,65 0,0376 0,5822 0,6173 1,1995
3 2 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 3 3,6 2,55 100% 3,1 2,55 100,0% 0,15 0,31 8.481 12,10 0,0436 0,6257 0,6635 1,2892
4 2 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 9 10,8 2,64 100% 3,2 2,64 100,0% 0,15 0,32 8.780 12,86 0,1388 0,7210 0,7645 1,4855
5 1 CU UNE-EN 1057 Cu16x18 16 6 7,2 5,19 100% 5,19 100,0% 0,30 0,41 14.025 15,65 0,1127 0,5941 0,6300 1,2241
6 5 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 3 3,6 2,55 100% 3,3 2,55 100,0% 0,15 0,31 8.481 12,10 0,0436 0,6377 0,6762 1,3139
7 5 CU UNE-EN 1057 Cu13x15 13 9 10,8 2,64 100% 3,4 2,64 100,0% 0,15 0,32 8.780 12,86 0,1388 0,7330 0,7772 1,5102

Simul. 
Tram

Unitat 
terminal

Potència real
TramOrigen Ubicació Material Marca

Canonada

20 mm.c.a/m Cabal total
Pressió màxima

Tram Impulsió → Ret. ←

Valvulería d'equilibrat
UNE-EN 1057 Valvulería
Método Genérico Varis

Batería element terminal
Batería equip de producció
Valvulería de control

Pèrdua màxima circuit -
Colꞏlector de distribució

Calefacción Dipòsit d'acumulació

CÀLCUL DE CANONADES CLIMATIZACIÓ

C-03 BAR

22041
ANTIGUES ESCOLES Elemento ModeloSANT FELIU DE BOADA
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A3.2.- Càlculs instal·lació fotovoltaica.  
 





 
ANNEX 3.2 .  CÀLCULS JUSTIFICATIUS INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

1.- Dimensionat de l'inversor. 
 
Els paràmetres per connexió de l'inversor a la xarxa són: 
 
A ) Potència nominal (Pinv), d'acord amb els criteris de dimensionat ha d'estar entre el 
80% i el 90 % de la potència del generador. 
 
Potència del generador fotovoltaic:  18panells * 455 wp = 8190 wp 
 
B) Rang de tensions d'entrada del seguidor MPP de l'inversor, d'acord amb els criteris 
de dimensionat ha de ser superior als valors màxim i mínim que pot donar el 
generador FV en el punt de màxima potència de la Temperatura de -10ºC i 70ºC  
 

𝑈  í ≤ 𝑈 (70º𝐶) 
𝑈  à . ≥ 𝑈𝐺 (−10º𝐶) 

 
 

 

 
Paràmetres del generador FV de l'inversor en -10º i 70ºC: 
 
Valor mínim: 
 
𝑈 (70º𝐶) = 𝑈 + 𝛽(𝑇 − 25º) =41.7 + (-0.270)*(70º-25º)=29.55V 
 
Valor màxim: 
 

𝑈 (−10º𝐶) = 𝑈 + 𝛽(𝑇 − 25) = 41.7 + (−0.270) ∗ (−10º − 25º) = 51.15𝑉 
 
Tensió màxim en buit: 
 
𝑈 = 𝑈 + 𝛽(𝑇 − 25) = 49.5 + (−0.270) ∗ (−10º − 25º) = 58.95𝑉 
 





Intensitat màxima: 
 
𝐼 (70º) = 𝐼 + 𝛼(T-25)=11.66+(0.048)*(70º-25º)=13.82A 
 
 
Comprovem que compleix les condicions de: 
 

 

Rang de tensions d entrada del seguidor MMP del inversor 
 

𝑈  í ≤ 𝑈 (70º𝐶)   -80 ≤265.95 

𝑈  à . ≥ 𝑈𝐺 (−10º𝐶)...-800≥ 460.35 

Tensió màxima en buit: 
 

𝑈 à  ≥ 𝑈  (−10º𝐶)   -1000≥ 530.55 

Tensió màxima: 
 

𝐼  à ≥ 𝐼     -18.75≥13.82A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





2.-  Dimensionat dels conductors: 
 
La màxima caiguda de tensió permesa segons ITC BT 40 és del 1.5% entre el 
generador i la instal·lació interior. 
 
Per un correcte dimensionament de les diferents seccions dels conductors de la 
instal·lació, s’ha d’identificar els diferents trams de la instal·lació: 
 
 Connexió dels mòduls connectats en sèrie d una cadena a la caixa de 

connexions del generador FV (1) 
 Connexió de la caixa de connexió del generador FV a l inversor (2) 
 Connexió de l inversor a la caixa de mando i proteccions (3) 
 
A tots els trams aplicar el factor 1.25 en compliment de ITC BT 40. 

 

 
 

Tipus de cable: 
 
En tots els trams cables amb Aïllament termoestable per Tª = 90ºC 
 
En (1) i (2) cable Exzhellent-solar ZZ-F (AS) de General Cable o equivalent. 
 
En (3) cable RZa-K (AS) o equivalent. 
 
En (1) cable a l aire sobre superfície o en safata perforada o canal amb tapa. 
 
En (2) cable a l aire sobre superfície o en safata perforada o cable en interior 
de tub per teulats. 
 
E (3) cable interior de tub. 





 
Tram (1) caigudes de tensió 
 

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE MÒDULS A LA CAIXA DE 
PROTECCIÓ DE DC 

 PMPP [W] VMPP [V] Longitud [m] S [mm2]  cdtlinia [V] cdtlinia [%] 

string 1 4095 375,3 20 4,00 2,48 0,66 

string 2 4095 375,3 20 4,00 2,48 0,66 
 
Tram (2) caigudes de tensió 
 

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC A 
L'INVERSOR 

P total [W] V total [V] Longitud [m] S [mm2]  cdtlinia [V] cdtlinia [%] 

8190 375,3 5 4,00 0,97 0,26 

 
Tram (3) caigudes de tensió 
 

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA SORTIDA AC DE L'INVERSOR 

P total [W] V total [V] 
Longitud 

[m] 
S 

[mm2]  
cdtlinia [V] cdtlinia [%] 

8190 230 8 4,00 1,27 0,55 
 
La caiguda de tensió es inferior a l’1,5%, ja que els trams no seran majors a la longitud 
determinada a la taula anterior, sabent així que la caiguda de tensió no supera el valor 
calculat. 
 
3.- Càlcul per escalfament: 
 
Per un correcte dimensionament de la secció dels conductors d acord amb l 
escalfament d aquest s aplica a la intensitat el coeficient de 1.25 i també :  
 
Isc = 11.66A - 11.66*1.25 = 14.57 
  
Factor de correcció: 
   
Tª = 50ºC s aplica factor correcció de 0.8  
4 circuits dins del mateix conducte, factor de correcció de 0.7  
Exposat al sol, factor de correcció de 0.9 
 
A la taula es pot observar com la intensitat màxima de cada tram, definida pel 
coeficient del 125% ha de ser inferior a la intensitat admissible del conductor 
seleccionat, on s hi ha aplicat el factor de correcció de varis circuits. 
 

𝐼 =
11.66

0.8 ∗ 0.7 ∗ 0.9
= 28𝐴 

I1=28A - S1 =6mm2  





4.- Quadre elèctric corrent alterna:  
  
Per la instal·lació corresponent, no es preveu que sigui necessari instal·lar un 
quadre elèctric nou, ja que en el quadre existent hi ha prou espai per col·locar-
hi les proteccions pertinents que separaran la instal·lació fotovoltaica de la 
resta de l’edifici.  
 
En cas que no hi cabessin les proteccions, es situarien el més a prop possible. 

 
 

 Proteccions. 
  

 Les proteccions descrites a anteriorment s’han dimensionat a partir de la 
intensitat i tensió màxima que han de suportar i que el poder de tall de 
cadascuna d’aquestes sigui superior. A continuació es calculen les proteccions 
segons si corresponen a la instal·lació de corrent continua o a la de corrent 
alterna. 
 
Curtcircuits:  
 
Per la protecció de possibles curtcircuits pel tram de corrent alterna s’instal·len 
les següents proteccions per contactes directes i indirectes de 2 pols. 
 
Sobrecàrregues:  
 
Per poder garantir una protecció de la instal·lació de sobrecarregues 
s’instal·larà un interruptor magnetotèrmic a la sortida de l’inversor, part de 
corrent alterna. 
 
L’interruptor seleccionat es de tipus C, ja que no existeixen corrents 
d’arrencada de consum elevats. Segons la UNE 60269, per la protecció contra 
sobrecarregues és necessari complir la condició següent: 

 
Així doncs, tal i com s’observa a la taula següent, es comprova que les 
característiques de les proteccions seleccionades compleixen les exigències de 
la instal·lació a protegir. 
 
Proteccions Corrent Continua (CC):  

Tram Protecció /control Característiques 
Quadre de protecció de 
corrent continua (QPcc) 

Fusible 
10*35 AA gPV DC 
1000V 

Quadre de protecció de 
corrent continua (QPcc) 

Protector contra 
sobretensions 
transitòries 

Tipus 2 

 

 





Proteccions Corrent Alterna (CA): 

Tram Protecció /control Característiques 
Quadre protecció de 
corrent alterna (QPca) 

Diferencial  4P, 40A, 30 mA classe A 

 Magnetotèrmic 4P, 20A 6KA 
 
Amb les proteccions descrites, es garanteix una correcta protecció contra 
curtcircuits, sobrecarregues i tensions diferencials, així com una desconnexió 
de la instal·lació fotovoltaica de la resta d’instal·lacions per un manteniment 
d’aquesta. 
 
 
 Xarxa de posada a terra. 
 
En el cas de la xarxa de posada a terra, aquesta tindrà la mateixa secció que la 
dels conductors de la instal·lació fotovoltaica que connecten panells i inversor, 
complint així amb la condició següent:  
 

 
 
Totes les connexions de terra s’uniran mitjançant una bornera de terres en el 
quadre de proteccions de la instal·lació fotovoltaica.  
 
L’estructura del suport dels panells es d’alumini, així com el marc del panells, 
permetent que a traves d’aquests el terra estigui comunicat. Aquesta estructura 
disposarà d'un terra separat de la resta de la instal·lació fotovoltaica i elèctrica 
de l'edifici, estarà format per un conductor general de 16 mm. que unirà les 
parts metàl·liques fins a una caixa de desconnexió de terres. d'aquesta caixa 
en sortirà un cable de 35 mm. de cu nu que s'unirà a un conjunt de piquetes de 
terra de 2 mts. de llargària connectades entre elles i clavades directament al 
terra.  
 
Càlculs complementaris :  
 

string 1 string 2 

MODUL SOLAR MODUL SOLAR 

PMPP [W] 455 PMPP [W] 390 

VMPP [V] 41,7 VMPP [V] 41,7 

Nº moduls serie 9 
Nº moduls 

serie 
6 

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE MÒDULS A LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC 





PMPP [W] VMPP [V] Longitud [m] S [mm2]  
cdt linia 

[V] 
cdt linia 

[%] 

string 1 4095 375,3 12 4,00 1,49 0,40 

string 2 2340 250,2 12 4,00 1,28 0,51 

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC A 
L'INVERSOR 

P total [W] V total [V] Longitud [m] S [mm2]  
cdt linia 

[V] 
cdt linia 

[%] 

35000 375,3 20 10,00 6,66 1,77 

cdt total de la part DC (%) 2,17 

No passar el 1,5% de cdt en la part DC 3,45 

 
Simulació facturació :  

Consum elèctric segons factures [kWh/mes] ESTIMACIÓ 

  P1 P2 P3 Total Diürn Nocturn 

Gener 16 22 47 85 20 65 

Febrer 0 19 58 77 17 60 

Març 19 13 43 75 12 63 

Abril 10 0 56 66 10 56 

Maig 12 0 55 67 12 55 

Juny 19 10 42 71 27 45 

Juliol 19 10 42 71 27 45 

Agost 14 0 51 65 14 51 

Setembre 14 0 51 65 14 51 

Octubre 15 33 26 74 30 44 

Novembre 13 46 23 82 41 41 

Desembre 13 49 28 90 44 46 

Anual 164 202 522 888 267 621 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gener 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Febrer 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Març 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Abril 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Maig 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juny 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juliol 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Agost 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Setembre 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Octubre 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Novembre 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Desembre 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Anual 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
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A4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT  I SALUT  
 
OBRA:   Projecte per a la millora energètica de l'edifici de les antigues escoles de 

Sant Feliu de Boada 
 
SITUACIÓ:   Cl. de les Escoles Velles / carrer dels Magraners 
 
POBLACIÓ:  Sant Feliu de Boada. Palau Sator.        
 
PROMOTOR:  Ajuntament de Palau Sator 
 
TÉCNIC AUTOR DEL ESTUDI: Joan Ribas Xargay  
   
Superfície total de la intervenció:   297 m2   
 
 
En aplicació de  RD  1627/1997 DE  24  D’0CTUBRE,  pel qual s’estableixen les 
Disposicions mínimes de seguretat i Salut en les obres de construcció, es 
procedeix  a la redacció d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Vist l’esmenta’t RD 1627/1997, i en especial el seu Article 4, podem constatar que 
l’obra que es pretén portat a terme no es troba en cap dels supòsit que estableix 
l’esmenta’t article, ja que: 
 
A) Que el pressupost d’execució per contracta inclòs  en el projecte és inferior als 
450.000 € 
 
B) Que la durada estimada, com màxim, es preveu de més de 30 dies laborables i que 
en algun moment no s’hi aplegaran més de 20 treballadors simultàniament. 
 
C )Que  el volum màxim d’obra  emprada no serà superior a 500 dies. 
 
D) Que l’obra en cap cas fa referència a túnels, galeries, conduccions soterrades ni 
preses. 
 
Considerant els supòsits anteriors i els Articulats 4.2 i 6 del RD 1627/1907, podem 
considerar la necessitat de redactar el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut 
en l’obra en la fase de projecte.  
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4.1.- NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L’OBRA 
 
NORMATIVA  
 
4.1.1.- Desenvolupa la llei de prevenció de riscos laborals 
4.1.2.- Prèvia a la llei de prevenció de riscos laborals 
4.1.3.- Aparells elevadors 
4.1.4.- Normativa electricitat 
4.1.5.- Normativa administrativa 
4.1.6.- Normativa contra incendis 
4.1.7.- Resolucions de normes tècniques sobre EPI’S 
4.1.8.- Altres 
 
 
4.1.1.- NORMATIVA QUE DESENVOLUPA LA LLEI DE PREVENCIÓ NORMATIVA 
LEGAL D’APLICACIÓ 
 
*Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre (BOE núm. 269, 
 de 10.11.1995) 
 
*RD. 1627/97 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 
obres de construcció, Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 25.10.1997). 
que ja veurem amb profunditat.... 
 
*Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals 
 
*RD. 39/1997  REGLAMENT DE SERVEIS DE PREVENCIÓ Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials. 
                         
*DR. 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES, que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, pels treballadors. Ministeri de treball i Assumptes Socials (BOE núm. 
97, 23.04.97) 

 
*RD. 485/97, sobre disposicions mínimes en matèria de SENYALITZACIÓ de 
seguretat i salut en el treball. Ministeri de treball i Assumptes Socials (BOE núm. 97, 
23.04.97). 

 
*RD. 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la utilització pels treballadors d’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, Ministeri de 
la presidència (BOE núm. 140, 12.06.97) 
 
RD. 159/95 sobre MARCATGE i també la GUIA que desenvolupa el RD 773/97 
 
RD 2177/2004 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes se SS per l’utilització , 
per part dels treballadors, dels equips de treball en matèria de treballs temporals en 
alçada.  
 
*RD. 1215/97, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la UTILITZACIÓ pels treballadors dels EQUIPS DE TREGALL 
 
*RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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*RD. 665/97, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a AGENTS CANCERÍGENS, durant el treball. 
Ministeri de la Presidència (BOE núm. 124, 24.05.1997) 
 
*RD. 1389/97, de 5 de setembre, sobre les disposicions mínimes destinades a protegir 
la seguretat i salut dels treballadors en les ACTIVITATS MINERES Ministeri d’Indústria 
i Energia (BOE. Núm. 240, 07.10.1997). 
 
*RD. 488/97: Disposicions mínimes per a la utilització d’equips previstos de pantalles 
de visualització de dades. 
  
 
4.1.2.- PRÈVIA A LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
*Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM. 09.03.71) (BOE 
16.03.71) 
  
*(derogada) Ordenança del Treball de la Construcció, Vidres i Ceràmica  
  
*(derogada) RD. 1316/89, de 27 d’octubre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de 
la Secretaria del Govern (BOE núm. 263, 02.11.89), pel que s’estableix la Protecció 
dels treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició al SOROLL durant el treball. 
Vigent RD286/2006    
 
*(derogada) Ordre del 31 d’octubre de 1984, Reglament sobre treballs amb risc 
d’amiant. Ministeri de Treball (BOE núm. 267, 07.11.84). Normes complementàries. 
Ordre del 7 de gener de 1987 (BOE núm. 13, 15.01.87). Prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. RD.108/91, de l’1 de febrer, del 
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. (BOE núm. 32, 
06.02.91). Modificació dels articles 2,3, i 13 i l’article 2 de l’ordre de 7 de gener de 
1987 per la qual s’estableixen normes complementàries a aquest reglament. Ordre de 
26 de juliol de 1993, Ministeri de treball i Seguretat Social (BOE núm. 186).Vigent 
RD396/2006 
 
 
4.1.3.- APARELLS  ELEVADORS 
  
*RD. 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención de los mismos.  
 
*ITC- AEM1. Instrucción técnica complementaria. ITC-MIE-AEM 1, referente a 
ascensores electromecánicos. (Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los 
artículos vigentes del. “Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos”). ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía. Real Decreto 
88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la. Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del. Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. 
 
* REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
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*UNE 10180 part I-II-III Condicions de resistència i seguretat en les grues 
desmuntables per a obres. 

I. Condicions de disseny i fabricació 
II. Condicions d’instal·lació i utilització 
III. Documentació 

 
* RD 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
 
 
4.1.4.- NORMATIVA  ELECTRICITAT 
 
*RD 842/2002, de 2 d'agost,  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
*RD223/2008, de 15 de febrer,  Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta 
tensió. 
 
*Resolució del 4 de novembre de 1988, pel qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques, del departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, del 30.11.1988). 
 
 
4.1.5.- NORMATIVA  ADMINISTRATIVA 
 
* ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico. | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). 
 
* Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
trabajo.  
 
*Estatut del treballadors 
De la interpretació coordinada dels articles 4 i 19 es dedueix que l’empresari té el 
deure d’aplicar, a la seva empresa, totes aquelles mesures que garanteixin la salut 
dels treballadors, i els protegeixi de tots els perills que els pugui ocasionar el seu 
treball, exceptuant-ne els imprevistos, casos fortuïts i força major aliena a la feina. 
 
*RD. 216/99, de 5 de febrer sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en l’àmbit de les empreses de TREBALL TEMPORAL 
Diferència entre 
 
*Ordre de 12 de gener de 1998 sobre Model de llibre d’incidències en obres de 
construcció. DOG. 2565 de 27.01.97 
 
*Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
 
4.1.6.- NORMATIVA  CONTRA  INCENDIS 
 
**Codi Tècnic de la Edificació  CTE. 
 
*RD. 513/2017, de 22 de maig, Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
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4.1.7.- RESOLUCIONS  APROVATÒRIES  DE  NORMES  TÈCNIQUES REGLA_ 
MENTÀRIES  PELS  DIFERENTS  MITJANS  DE  PROTECCIÓ PERSONAL  DE  
TREBALLADORS 
 
*R. de 14.12.74 (BOE 30.12.74): NR. MT-1: Cascs no metàl·lics. 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 01.09.75): NR. MT-2: Protectors auditius. 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 02.09.75): NR. MT-3: Pantalles per a soldadors. Modificat BOE 
24.10.75 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 03.09.75) NR. MT-4: Guants aïllants d’electricitat. 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 05.09.75): NR. MT-6: Banquetes aïllants de maniobra. Modificat 
BOE 28.10.75 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 06.09.75) NR. MT-7: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries, normes comunes i adaptadors facials. Modificat BOE 29.10.75 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 08.09.75) NR. MT-8: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. Filtres mecànics. Modificats BOE 30.10.75 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 09.09.75): NR. MT-9: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. Mascaretes autofiltrants. Modificat BOE: 31.10.75 
 
*R. de 28.07.75 (BOE 10.09.75): NR. MT-10: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. Filtres químics i mixtes contra amoníac. Modificat BOE: 01.11.75 
 
 
4.1.8.- ALTRES 
 
*Conveni General del Sector de la Construcció 
 
*Conveni Col·lectiu Provincial de la construcció (DOGC. 2998 de 20.10.99) 
 Art. 14 Malaltia 
   En el cas d’accident laboral 
 Art. 22 Indemnització per mort per accident laboral 
 Art. 32 Comissió de Seguretat i Salut 
 Art. 37 c. Obligació de vetllar pel compliment i aplicació en el sector de la Llei 
de prevenció de riscos laborals i normes que la desenvolupen. 
 
*NOTES TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ 
 
*Decret 26.07.57. RELACIÓ DE TREBALLS  PROHIBITS  A  MENORS,      
 (BOE 26.8, rect. 5.09.1957). INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
* LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes. 
 
* ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales. | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). 
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*Normes sèrie UNE 81900 
 Gestió de la Prevenció. 

UNE 81900 EX: Regles per a la implantació d’un Sistema de Gestió de la 
Prevenció 
UNE 81901 EX: Procés d’Auditoria 
UNE 81902 EX: Vocabulari 
PNE 81903: Criteris per a la qualificació dels auditors de prevenció 
PNE 81904: Gestió del programa d’auditories (Guia) 
UNE 81905 EX: Guia d’utilització de la UNE 80901 EX 
 

*Ordre Ministerial 31/08/1987 Normes per a la senyalització d’obres a les carreteres. 
 
*Ordre Ministerial 31.08.87. Norma de carreteres 8.3 – I.C. Senyalització d’obres.  
Normes per la senyalització, balissament, Defensa, Neteja i Acabament de les Obres. 
   
*Ordre Ministerial FOM/534/2014- Rètols a les Obres. 
 
*RD. 1561/95, sobre la regulació de la Jornada de Treball , Jornades Especials i 
Descans. 
 
*Llei 38/1999 de 5 de novembre, Llei d’ordenació de l’edificació. 
 
Disposició addicional 4ª. 
 
Les titulacions acadèmiques i professionals que habiliten per desenvolupar la funció de 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT en obres d’edificació, durant l’elaboració 
del projecte i l’execució de l’obra, seran les de “Arquitecte, Arquitecte-Tècnic, Enginyer 
o Enginyer Tècnic, d’acord amb les seves competències i especialitats. 
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MEMÒRIA EBSS 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE PUGUIN ÉSSER                       
EVITATS  I MESURES TÈCNIQUES.                           
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
Degut a les característiques de l’obra projectada, els riscos laborals que es poden 
preveure són els que passem a detallar a continuació. S’ha de tenir en compte que 
aquesta enumeració no és exhaustiva, per la qual cosa, si en el transcurs de l’obra 
apareguessin riscos no enumerats implícitament en aquesta relació, la direcció 
facultativa resoldrà les mesures d’aplicació, d’acord amb la normativa específica vigent 
en cada un dels casos. 
 
 
2.- ENDERROCS 
 
Els enderrocs s’executaran sempre seguint les especificacions de projecte, i en el seu 
defecte, les indicacions que oralment aporti la direcció facultativa. 
 
S’extremaran les mesures de protecció per als treballadors de l’obra, els quals hauran 
de complir les determinacions de la normativa corresponent, en especial la Norma 
Tecnològica NTE-ADD. 
 
Riscos a preveure: 
 
Prevenció en la manipulació de l’amiant.  
Prevenció per a caiguda de materials. 
Prevenció contra desestabilització d’elements estructurals. 
Prevenció contra danys a edificacions veïnes. 
Prevenció conta danys a vianants. 
Prevenció de perill durant els períodes d’inactivitat de l’obra. 
 
Mesures generals a adoptar: 
 
- Els treballs en matèria de desmuntatge de les plaques d’amiant les portarà a terme 
una empresa especialitzada i degudament autoritzada la qual adoptarà les mesures 
preventives i de seguretat establertes i reflectides en el seu pla de SS específic.  
 
- Prohibir exhaustivament el pas i en el seu entorn  immediat de  l’obra a persona 
aliena. 
 
- Obligació dels treballadors de dur totes les mesures de protecció personal que 
estableix la norma en cada cas. 
 
- Senyalitzar les zones de la via pública afectades per les obres, per mitjà de tanques i 
llums intermitents vermells. 
 
- Adoptar un tancament estanc en períodes d’inactivitat, de manera que, sota cap 
pretext impedeixi l’entrada a persones alienes. 
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3.- CONSTRUCCIÓ 
 
Riscos a prevenir: 

 
Danys a terceres persones. 
Danys a edificacions veïnes i/o colindants. 
Caigudes fortuïtes del personal dins el perímetre de l’obra. 
Caiguda de materials. 
Accidents causats per les instal·lacions provisionals. 
Accidents causats per maquinària. 
 
Mesures a adoptar: 
 
- Totes les mesures relacionades amb els supòsits anteriors, estan tipificades a les 
diferents normatives esmentades en el Capítol 1. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO PUGUIN ELIMINAR-SE. 
MESURES TÈCNIQUES TENDENTS A CONTROLAR-LOS, MINIMITZAR-LOS O 
REDUIR-LOS. 
 
- Risc ocasionat per característiques geològiques del subsòl no fàcilment detectables 
ocularment. 
 
- Risc d’existència de canalitzacions soterrades de serveis de gas, aigua, electrificació, 
etc., l’existència de les quals sigui desconeguda. 
 
- Risc d’aiguats mentre l’obra es troba en condicions precàries. 

 
 

1.- MESURES A ADOPTAR: 
 
- Encarregar prospeccions geològiques especials si es té sospita de l’existència de 
singularitat en el subsòl, i en el cas de proximitat de rieres, llits fluvials i terrenys 
inestables. 
 
- Investigar  la possible existència de canalitzacions soterrades, fent consultes als 
serveis tècnics municipals, companyies subministradores, veïnatges, etc. 
 
- Estar al corrent de les informacions dels serveis meteorològics i evitat l’inici de 
treballs sensibles a condicions adverses, si aquestes són previsibles, en especial dins 
el nostre àmbit, boires, glaçades i tramuntanades (Podent assolir velocitats de fins a 
100 Km/h. 

 
 

PLEC DE CONDICIONS DEL ESTUDI DE SEGURETAT 
 
1.- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE CALDRÀ APLICAR 
 
Les disposicions que es detallen a continuació s’aplicaran sempre que així ho 
exigeixen les característiques de l’obra. 
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2.- DISPOSICIONS GENERALS RELATIVES ALS LLOCS DE    TREBALL 
 
2.1.- ESTABILITAT I SOLIDESA 
 
Es controlarà l’estabilitat dels materials i equips i dels elements que puguin afectar la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
L’accés a qualsevol lloc que no ofereixi una resistència suficient, només s’autoritzarà si 
es proporcionen equips o mitjans apropiats perquè el treball s’executi de manera 
segura. 
 
 
2.2- INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA 
 
La instal·lació elèctrica per a l’execució de l’obra s’ajustarà al que disposa la normativa 
específica. 
 
Les instal·lacions no comportaran cap perill d’incendi o d’explosió ni cap risc 
d’electrocució per contacte directe o indirecte. 
 
El projecte preveurà la realització i l’elecció dels materials i dispositius de protecció, el 
tipus i potència de l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la 
competència de les persones que tinguin accés a les parts de la instal·lació. 
 
 
2.3.- VIES I SORTIDES D’EMERGÈNCIA 
 
Les vies i sortides d’emergència romandran lliures i desembocaran a una zona de 
seguretat. Estaran degudament senyalitzades i il·luminades. 
 
 
2.4.- DETECCIÓ I PREVENCIÓ D’INCENDIS 
 
Si així ho requereixen les característiques de l’obra s’hauran de preveure dispositius 
apropiats, detectors d’incendis i sistemes d’alarma, ben senyalitzats, accessibles i en 
bon estat de manteniment. 
 
 
2.5.- VENTILACIÓ 
 
Els treballadors disposaran sempre d’aire net en quantitat suficient però sense corrents 
d’aire excessius i perjudicials. 
 
 
2.6.- RISCOS ESPECIALS 
 
Els treballadors no hauran de suportar nivells sonors ni factors externs que puguin ser 
nocius (gasos, pols, temperatures extremes, etc.) 
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2.7.- IL·LUMINACIÓ 
  
Els llocs de treball i de pas disposaran de llum natural suficient o d’una il·luminació 
artificial adient, amb punts de llum portàtils protegits i situats de manera que no siguin 
una nosa o un perill. 
 
Els locals, llocs de treball o de pas especialment perillós disposaran d’il·luminació de 
seguretat per a possibles avaries de la il·luminació artificial. 
 
 
2.8.- PORTES I PORTALS 
 
Les portes i portals tindran les condicions necessàries perquè no puguin caure ni 
suposin cap perill per als treballadors. 
 
En qualsevol cas, les portes i portals estaran ben senyalitzats i s’obriran de manera 
fàcil i sense entrebancs. 
 
 
2.9.- VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES PERILLOSES 
 
Les vies de circulació, escales, rampes, etc. s’utilitzaran amb seguretat i sense cap 
risc, tindran les dimensions adients d’acord amb la seva funció i es senyalitzaran de 
manera clara i visible. 
 
 
2.10.- ESPAIS DE TREBALL 
 
En el seu lloc de treball cada operari disposarà d’espai suficient per a desenvolupar la 
seva activitat amb tot l’equip i material necessari. 
 
 
2.11.- PRIMERS AUXILIS 
 
El contractista garantirà que es pugui atendre als treballadors accidentats o afectats 
d’una indisposició sobtada, amb mesures que facilitin una ràpida evacuació a un 
centre mèdic. 
 
Si les dimensions de l’obra ho fessin necessari, caldria disposar d’un local de primers 
auxilis ben senyalitzat i equipat. 
 
En qualsevol cas una senyalització clarament visible indicarà l’adreça i el nombre de 
telèfon del servei local d’urgències. 
 
 
2.12.- SERVEIS HIGIÈNICS 
 
Cada treballador disposarà d’un espai per a deixar la seva roba i objectes personals 
tancat amb clau. 
 
Prop dels llocs de treball haurà d’haver-hi lavabos i wàters a disposició dels 
treballadors. Quan el tipus d’activitat i característiques de l’obra ho requereixin, els 
treballadors hauran de disposar també de dutxes i vestidors. 
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2.13.- LLOCS DE DESCANS 
 
Els treballadors gaudiran d’espais de descans per utilitzar durant les interrupcions del 
treball. 
 
A l’obra, els treballadors disposaran d’aigua potable o begudes no alcohòliques en 
quantitat suficient i d’espai per a poder menjar en condicions higièniques i segures. 
 
 
2.14.- SENYALITZACIÓ DE L’OBRA. 
 
Els accessos i el perímetre de l’obra es senyalitzaran de manera que sigui fàcilment 
visibles i identificables. 
 
 
3.- DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A 
L’INTERIOR 
 
 
3.1.- ESTABILITAT I SOLIDESA 
 
Els espais interiors de l’obra en els quals es treballi tindran la solidesa i l’estabilitat 
apropiades per a la seva utilització. 
 
 
3.2.- PORTES D’EMERGÈNCIA 
 
Les portes d’emergència obriran cap enfora amb facilitat i sense traves. No podran 
utilitzar-se con a portes d’emergència les correderes o giratòries. 
 
 
3.3.- SÒLS, PARETS I SOSTRES 
 
Els sòls, parets i sostres no tindran desnivells, forats, pendents o elements perillosos. 
Es mantindran ordenats i nets, evitant tot allò que pugui fer ensopegar, relliscar, etc. 
Els paraments de vidre o transparents en general, estan clarament senyalitzats, evitant 
el perill de trencadisses i lesions als treballadors. 
 
 
3.4.-   VIES DE CIRCULACIÓ 
 
Les vies de circulació a l’interior de l’obra disposaran d’una senyalització clarament 
marcada, adaptada a la utilització i instal·lacions dels locals. 
 
 
3.5.- VENTILACIÓ I CONDICIONS DELS LOCALS 
 
Els locals de treball a l’interior de l’obra tindran unes dimensions que permetin als 
operaris realitzar la feina sense riscos per a la seva seguretat i salut, evitant corrents 
d’aire i ambients bruts o contaminats. 
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4.- DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A 
L’EXTERIOR. 
 
4.1.- ESTABILITAT I SOLIDESA 
 
Els llocs de treball mòbils o fixes situats per sobre o per sota del nivell del sòl seran 
sòlids i estables, preparats per al nombre de treballadors que els ocupin i les 
càrregues que hagin de suportar, així com la seva distribució i els factors externs que 
els puguin afectar. 
 
S’haurà de comprovar l’estabilitat i solides de les bastides i llocs de treball, 
especialment desprès de qualsevol modificació de l’alçada, la profunditat, l’estructura, 
etc. 
 
 
4.2.- CAIGUDES D’OBJECTES 
 
Els treballadors hauran d’estar protegits contra la caiguda d’objectes, eines o materials 
i per això s’utilitzarà sempre que sigui possible mesures de protecció col·lectiva. 
 
Quan calgui, s’establiran passos coberts i s’impedirà l’accés a zones perilloses. Els 
materials apilonats, equips i eines es guardaran de manera que s’eviti que puguin 
caure o que el vent els pugui tombar. 
 
 
4.3.- CAIGUDES D’ALÇADA 
 
Les plataformes, bastides i passares, així com els desnivells, forats i obertures 
existents en els pisos de l’obra, que suposin per als treballadors un risc de caiguda 
d’una alçada superior a 2 metres, es protegiran amb baranes resistents, que tindran 
una alçada mínima de 90 cm. I disposaran d’un regruix a terra, un passamà i una 
protecció intermèdia que impedeixin la caiguda dels treballadors. 
 
Els treballs en alçada es realitzaran amb elements de protecció col·lectiva, com 
baranes, plataformes, o xarxes de seguretat. Si això no fos possible, es faran servir 
cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalents. 
 
L’estabilitat i solides dels elements de suport i protecció es verificaran prèviament al 
seu ús i, en tot cas, cada vegada que les condicions de seguretat ho aconsellin. 
 
 
4.4.-FACTORS ATMOSFÈRICS 
 
S’evitarà que les inclemències atmosfèriques comprometin la seguretat o la salut dels 
treballadors, i s’interromprà el treball en aquests casos. 
 
 
4.5.- BASTIDES I ESCALES 
 
Les bastides, escales, passares i plataformes de treball es projectaran, construiran i 
mantindran de manera que s’eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment.  Es 
construiran, es protegiran i s’utilitzaran evitant el perill de caigudes de persones i 
objectes. 
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S’inspeccionaran i controlaran pel contractista o persona competent abans d’entrar en 
servei, a intervals regulars durant les obres i després de qualsevol modificació, període 
de no utilització, exposició a la intempèrie o qualsevol altra circumstància que hagi 
pogut afectar la seva estabilitat o resistència. 
 
Les bastides mòbils s’asseguraran en les condicions i amb les limitacions establertes 
pel fabricant. Es prohibeix l’ús d’escales de mà de construcció improvisada. La base 
de l’escala quedarà sòlidament assentada i la part superior es recolzarà sòlidament en 
el parament, subjectant-la amb brides, si cal. 
 
 
4.6.- APARELLS ELEVADORS 
 
Els aparells elevadors s’ajustaran al què disposa la seva normativa específica, tindran 
la resistència suficient, s’instal·laran i s’utilitzaran correctament, es mantindran en bon 
estat i seran accionats per operaris qualificats. 
 
Es posarà de manera visible, a cada aparell elevador, la indicació del valor de la 
càrrega màxima que pot admetre. 
 
Els aparells elevadors no es faran servir per a usos diferents d’aquells que el són 
propis. 
 
 
4.7.- INSTAL·LACIONS , MÀQUINES I EQUIPS 
 
Les instal·lacions, màquines i equips s’ajustaran al què disposa la seva normativa 
específica i als principis d’ergonomia  es mantindran en bon estat, es faran servir 
únicament per als treballs als quals estan destinats i seran utilitzats per treballadors 
qualificats. 
 
 
4.8.- INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA 
 
Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d’energia de 
l’obra. 
 
Les instal·lacions existents abans de començar l’obra es localitzaran, verificaran i 
senyalitzaran clarament. 
 
Si existeixen línies d’electricitat aèries que puguin afectar la seguretat de l’obra, es 
desviaran o es deixaran sense corrent. Si això no fos possible, es posaran barreres o 
avisos per advertir els treballadors. 
 
 
4.9.- ESTRUCTURES, ENCOFRATS I PECES PESADES. 
 
Les estructures, encofrats, bigues i puntals es muntaran i desmuntaran sota la 
vigilància, control i direcció d’una persona competent. 
 
Els encofrats, suports i puntals es projectaran i es muntaran de manera que puguin 
suportat sense risc les càrregues, adoptant mesures per protegir els treballadors 
contra els perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 
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4.10.- ALTRES TREBALLS ESPECÍFICS 
 
Els treballs d’enderroc que comportin perill per als treballadors s’estudiaran, 
planificaran i es realitzaran amb la supervisió d’una persona competent, adoptant les 
precaucions i sistemes més convenients. 
 
En els treballs que es realitzin dalt les teulades s’adoptaran mesures de protecció 
col·lectiva per evitar la caiguda de persones, eines o materials. 
 
Els materials amb explosius o amb aire comprimit s’ajustaran al què disposa la 
normativa específica per a aquestes feines.  
 
Els atalls es construiran amb materials sòlids i amb la resistència suficient, però 
procurant, que els treballadors disposin d’una fàcil i ràpida sortida en el cas d’irrupció 
sobtada d’aigua. La construcció, muntatge i desmuntatge d’un atall es realitzarà 
únicament sota la vigilància d’una persona competent que les inspeccionarà també 
amb regularitat. 
 
 
4.10.1.-MESURES DE PROTECCIÓ DE VEÏNS I VIANANTS 
 
Quan els treballs que es realitzin suposin un risc per al veïns, se’ls avisarà amb 
antelació suficient a fi de prendre les mesures necessàries per evitar el perill. 
 
Quan els treballs que es realitzin a l’obra suposin un risc per als vianants, es tallarà 
total o parcialment la circulació del carrer, previ permís municipal. 

 
 
CONCLUSIONS.  
 
El present  estudi bàsic de seguretat i salut que acompanyarà el projecte executiu de 
l’obra referida, està a disposició permanent de l’Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut de les 
Administracions Públiques competents. 
 
El tècnic redactor es compromet a facilitar les dades, aclariments així com les 
modificacions que es creguin necessàries en el present estudi de seguretat i salut, per 
part de qualsevol de les parts involucrades en la seguretat i salut en l’obra que es 
contempla. 
 
 Tècnic Redactor           

                 

    

Tècnic superior en PRL, acreditació GI 634                                       
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