
RESUM 

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de fixar les condicions 

necessàries per al disseny de les instal·lacions bàsiques d’una nau industrial 

destinada a la fabricació de peces mecàniques.  

S’han considerat instal·lacions bàsiques pel bon desenvolupament de 

l’activitat la instal·lació elèctrica en baixa tensió, la selecció de làmpades i 

lluminàries per garantir una correcte il·luminació, la instal·lació de protecció 

contra incendis, la climatització i ventilació de les zones de treball, ja siguin 

mecàniques o administratives, i la instal·lació solar tèrmica per a la 

producció d’aigua calenta sanitària. 

La nau industrial es troba situada al polígon industrial de “Bufalvent”, a 

Manresa.  

RESUMEN 

El objetivo principal del presente proyecto es el de fijar las condiciones 

necesarias para el diseño de las instalaciones básicas de una nave industrial 

dedicada a la fabricación de piezas mecánicas. 

Se han considerado instalaciones básicas para el buen funcionamiento de la 

actividad la instalación eléctrica en baja tensión, la selección de lámparas y 

luminarias para asegurar una correcta iluminación, la instalación de 

protección contra incendios, la climatización y ventilación de las zonas de 

trabajo, ya sean mecánicas o administrativas, y la instalación solar térmica 

para la producción de agua caliente sanitaria. 

La nave industrial se encuentra situada en el polígono industrial de 

“Bufalvent”, en Manresa. 

ABSTRACT 

The principal aim of the project is fixing the necessary conditions for the 

design of the basic installations in an industrial plant dedicated to the 

manufacture of mechanical pieces. 

The electrical installation has been considered to the basic facilities for the 

good functioning of the activity in low tension, the selection of lamps and 

lights to assure a correct lighting, the installations of fire protection, the air 

conditioning and ventilation of the work zones and the solar thermal 

installation for the production of hot sanitary water. 

The industrial plant is situated in the industrial zone of “Bufalvent”, in 

Manresa. 

 


