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RESUM  

 

En el present projecte es defineixen  les característiques generals per al 
disseny i el dimensionat de la instal·lació elèctrica, de ventilació, 
d’il·luminació, de protecció contra incendis i el subministrament d’aigua 
d’una nau industrial destinada a la fabricació d’etiquetes. 

 

A més, es recullen els plànols de l’edificació amb els punts elèctrics 
determinats, els circuits unifilars i els esquemes de les diferents 
instal·lacions. 

 

S’inclou el pressupost de les instal·lacions i els càlculs necessaris per a cada 
instal·lació. 

 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto se definen las características generales para el 
diseño y dimensionado de la instalación eléctrica, de ventilación, de 
iluminación, de protección contra incendios, el suministro de agua y el 
suministro de gas de una nave industrial dedicada a la fabricación de 
calderas de gas mural. 

 

Además, se recogen los planos de la edificación con los puntos eléctricos 
determinados, los circuitos unifilares y los esquemas de las diferentes 
instalaciones.  

 

Se incluye el presupuesto de las instalaciones y los cálculos necesarios para 
cada instalación. 
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ABSTRACT 

 

In this project is to define the general characteristics for the design and 
dimensioning of electrical installation, ventilation, lighting, fire protection 
and water supply of an industrial warehouse dedicated to the manufacture 
of labels. 

In addition, also reflects the plans of building with specific electric points, 
single-wire circuits and diagrams of different facilities. 

It includes the budget of the facilities and the calculations required for each 
facility.
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CAPÍTOL 1: 
 

INTRODUCCIÓ 
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 1.1.- Objecte del projecte 
 

El present projecte té per objecte la dotació de les següents instal·lacions 
en una nau industrial dedicada a la fabricació d’etiquetes: 

• Instal·lació elèctrica. 

• Instal·lació del sistema de ventilació. 

• Instal·lació de la il·luminació. 

• Instal·lació de seguretat contra incendi. 

• Instal·lació d’aigua. 

 

Totes les instal·lacions a realitzar hauran d’ajustar-se a les normes 
establertes pel tipus de recinte a projectar. 

 

 1.2.- Justificació 
 

Aquest projecte es redacta amb la finalitat de ser presentat com a projecte 
fi de carrera de l’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Elèctrica. 

 

 1.3.- Ubicació de la nau industrial 
 

La nau industrial es troba ubicada al carrer Pablo Iglesias núm. 14, en el 
Polígon Industrial de Pla d’en Boet, al terme municipal de Mataró, 
Barcelona. 

Per veure la ubicació exacte mirar el plànol número 1 del present projecte. 

 

 1.4.- Tipus d’empresa 
 

L’activitat que es durà a terme a l’empresa en estudi, és la fabricació 

d’etiquetes. Aquesta es considera una empresa petita, ja que a les seves 

instal·lacions disposa d’un nombre inferior a 50 empleats. 
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 1.5.- Classificació de l’empresa 
 

• Grup C: Indústria manufacturera. 

• Classe 1729: Fabricació d’altres articles de paper i cartró. 

Les dades per la qual l’empresa queda classificada en aquests paràmetres 

són aportades pel CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques). 

 

 1.6.- Descripció de la nau industrial 
 

La nau disposa d’una superfície total de 644m2, distribuïts en dos plantes 
d’igual superfície útil. La distribució de la superfície per a cada una de les 
plantes de la nau és la següent: 

 

• Planta baixa 

Recepció:    40m2 

Lavabos:    13m2 

Taller:       253m2 

Escales i muntacàrregues: 16m2 

 

• Primera planta 

 

Despatx director:   14m2 

Lavabos:    16,75m2 

Sala de reunions:         21m2 

Escales i muntacàrregues: 16m2 

Oficines:    36m2 

Taller:    163m2 

Arxiu:            14m2 
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 1.7.- Plantilla 
 

L’horari de treball serà d’un únic torn dividit de treball, amb una estona 
lliure al mig dia per dinar. Així doncs, el torn serà de 8:00h a 13:00h i de 
15:00h a 19:00h. 

El nombre de treballadors dins l’empresa es de 17, distribuïts de la següent 
forma: 

 

• Director d’empresa. 

• Contable. 

• Secretari. 

• Recepcionista. 

• Dissenyador del croquis. 

• Dissenyador del fotolit. 

• Encarregat magatzem. 

• 10 peons. 
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 1.8.- Maquinària 
 

Taula 1. Maquinària 

 

Màquina Tensió Potència 

Filmadora tèrmica de fotolits 230 V IN 450 W 

Màquina per fer planxes 

d’impressió offset, YG-400 
230 V IN 1.500 W 

Impressora Heidelberg Speed 

Master SM 74 
400 V IIIN 33.000 W 

Plastificadora MOD. 1100 230 V IN 2.000 W 

Maker 2512 230 V IN 2.200 W 

Estampadora Ibèrica LM-55 400 V IIIN 16.400 W 

Màquina de forats,  

Mercury ‘93 
230 V IN 125 W 

Hang 101-50 230 V IN 150 W 

Impressora de codi de barres, 

Avery AP5.4 
230 V IN 50 W 

Guillotina, EBA 551 NT 230 V IN 1.500 W 

Màquina de fils 230 V IN 500 W 

Retractiladora Ecospir A/ID 400 V IIIN 800 W 

Ordinadors (12 unitats) 230 V IN 1200 W 

 Total 59.875 W 
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 1.9.- Anàlisis del procés industrial 
 

1. El client truca a un representant de l’empresa i marca l’inici del 

procés. 

2. Es fan dos o tres croquis del possible producte que compleixin amb 

els requisits demanats pel client. 

3. Una vegada fet això, el client escull la opció que més li agrada i 

comunica la seva elecció al representant, i aquest dona la ordre 

perquè es comenci a fabricar el producte. 

4. El croquis del producte el rep el dissenyador del fotolit, i fa el disseny 

d’aquest. 

5. Obtingut el fotolit, es procedeix a fer la planxa d’impressió offset. 

6. Amb això, es procedeix a la impressió de les etiquetes 

7. Amb les etiquetes impreses, s’escull la opció de plastificar-les o no, 

depenent dels requisits demanats pel client. 

8. Creació de l’estampat. 

9. Fet això, les fulles d’etiqueta arriben a l’estampador, que per mitjà de 

l’estampat fet anteriorment, talla les fulles i s’obtenen les etiquetes. 

És en aquest moment on es pot afirmar que s’ha creat una etiqueta. 

10.A més a més, es poden fer una sèrie de millores a l’etiqueta per 

satisfer la comanda, llavors aquesta passa al magatzem d’acabats, on 

se li pot fer un forat a l’etiqueta, se li pot ficar un fil, posar-li codi de 

barres, etc. 

11.Una vegada s’ha fet tot això, s’empaqueten i s’envien al client. 
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Diagrama de blocs del procés industrial: 

 

 
Figura 1. Diagrama de blocs del procés industrial 
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 1.10.- Instal·lacions previstes 
 

Les instal·lacions que contempla aquest projecte són les següents: 

• Instal·lació elèctrica 

• Instal·lació d’aigua 

• Ventilació 

• Projecte d’il·luminació 

• Instal·lació contra incendis
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CAPÍTOL 2: 
 

INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 
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Per a la realització de la instal·lació elèctrica de la nau industrial s’han 
complert les següents normatives: 

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) del 2002, així com 
les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITCs). 

- Normes UNE d’aplicació. 

 

 2.1.- Descripció de la instal·lació elèctrica 
 

2.1.1. Aspectes generals 

 

- Tipus de tràmits 

Segons la ITC-BT-04 del RBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002, 
la instal·lació s’ha de dur a terme mitjançant un projecte ja que quan es 
tracta d’un tipus d’instal·lació d’indústries en general, en edificació 
horitzontal o vertical i potència major de 20 kW s’ha d’executar un projecte. 

En aquest cas, la documentació necessària per a aquest tipus d’instal·lació 
consta d’un projecte i certificat d’instal·lacions. 

 

- Classificació de la instal·lació 

Segons el Reial Decret 363/2004, de 24 d’agost, segons la ITC-BT-04 del 
RBT, aquest tipus d’instal·lació pertany al grup A, ja que es tracta d’una nau 
industrial i es tracta d’una instal·lació destinada a activitats industrials, en 
edificació horitzontal o vertical, i la seva potència prevista per caixa general 
de protecció és de 277000 W. 

 

- Necessitat d’inspecció periòdica 

Segons el Reial Decret 363/2004, de 24 d’agost, segons la ITC-BT-05 del 
REBT, serà necessària una inspecció inicial i periòdica, ja que és una nau 
industrial, la potència prevista per la caixa general de protecció supera els 
277000 W. La revisió serà cada 5 anys. 

 

 

 

 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

19 
 

 

 2.2.- Previsió de càrregues 
 

2.2.1. Previsió de càrrega de la Línia General d’Alimentació 

 

La caixa general de protecció situada en la planta baixa de l’edifici estarà 
prevista d’una línia general d’alimentació que alimentarà tot l’edifici. 

 

2.2.2. Potència màxima admissible 

 

La potència màxima admissible de la línia general d’alimentació que 
alimenta tot l’edifici serà de 252.441,8 W. 

 

2.2.3. Càrrega total de l’edifici 

 

La potència total de la línia general d’alimentació que alimenta tot l’edifici 
serà de 277000 W degut que en la companyia de FECSA-ENDESA no està 
homologada la potència a contractar de 252.441,8 W i s’ha escollit la 
potència a contractar major que és la de 277000 W. 

 

2.2.4. Potència a autoritzar 

 

La potència a autoritzar segons la guia tècnica d’aplicació per a 
instal·lacions d’enllaç, GUÍA-BT-17 de Setembre de 2003, estarà conforme a 
l’ICP instal·lat, en el nostre cas, al tractar-se d’una instal·lació on la 
intensitat és superior als 63 ampers no s’utilitzarà a l’ICP, sinó que 
s’utilitzaran interruptors d’intensitat regulable, maxímetres o integradors 
incorporats a l’equip de mesura d’energia elèctrica. 

El ICP és d’intensitat regulable de 350/400A per lo que la potència a 
autoritzar és de 252.441,8 W. 
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 2.3.- Previsió de comptadors elèctrics 
 

La nau industrial posseeix el seu propi comptador trifàsic segons l’indicat en 
la ITC-BT-12.  

El grau de protecció mínim que compleix aquest conjunt de requisits està 
d’acord amb la norma UNE-EN 20324 I UNE-EN 50102, el grau de protecció 
d’aquests comptadors a l’estar en una instal·lació de tipus interior serà de 
IP40; IK09.  

 

Taula 2. Tipus de comptador 

 

Derivació individual Tipus de comptador 

Nau industrial Trifàsic 

 

El comptador compleix amb les normes: 

- UNE-EN 62 052-11, UNE-EN 62 052-21, UNE-EN 62 053-21, UNE-EN 
62 053-22, UNE-EN 62 053-23, i lo establert en el Reglament de 
Punts de Mesura dels Consums i Trànsits d’Energia elèctrica i la ITC-
BT-16. 
 

El comptador trifàsic serà capaç de mesurar l’energia de càrregues 
equilibrades o desequilibrades, no influirà l’ordre de successió de fases en la 
connexió del comptador i es podrà connectar a tres fils sense necessitat de 
manipulació interna, mantenint la classe de precisió.  

 

 2.4.- Compensació de l’energia reactiva 
 

Donat que un grup considerable dels nostres receptors consumeixen energia 
reactiva, poden derivar-se efectes no desitjats, com: 

- Sobrecàrrega a nivell del transformador. 
- Caigudes de tensió a principi de línia. 
- Escalfament dels cables d’alimentació i pèrdues d’energia activa. 
- Incidència al sistema de tarifes: recàrregues en la facturació. 

 
 
 
 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

21 
 

 
 

En aquest cas, ja que es consumeix la suficient energia reactiva ha estat 
convenient instal·lar una bateria de condensadors per les seves avantatges: 

- Supressió de les sancions per consum excessiu d’energia reactiva. 
- Ajust de la necessitat real de la instal·lació. 
- Descàrrega del centre de transformació. 
- Estalvi en facturació. 

 

A més de reduir el factor de potència, permet a l’empresa amortitzar la 
bateria a llarg termini, sent així productiu per a l’empresa. La bateria de 
condensadors s’ha posat al l’embarrat general. 

 

2.4.1. Tipus de compensació d’energia reactiva 

 

Tenint en compte el tipus de receptors que aniran instal·lats a l’empresa, 
s’aconsella una compensació global de tipus automàtica, ja que les 
càrregues inductives de la planta són previsibles, és a dir, que les 
componen motors que tenen una simultaneïtat fluctuant entre uns marges 
més o menys coneguts. 

En definitiva, la càrrega d’energia reactiva és variable en el temps, per tant, 
la millor opció és un sistema automatitzat de compensació. Des del punt de 
vista de la forma de compensació, s’escull una compensació global per a la 
instal·lació elèctrica.  

L’objectiu serà la compensació del factor de potència existent de 0,85 al 
valor desitjat de 0,95. 

Per a compensar aquest factor de potència haurem d’instal·lar una bateria 
de condensadors de 75kV de la marca ABB. 

 

 2.5.- Subministrament 
 

2.5.1. Centre de transformació 

 

Tot centre de transformació té per objecte passar de la tensió de distribució 
(en aquest cas de 25kV) a la d’utilització de 3x230/400V. 

Segons s’indica a l’article 17 del vigent reglament, quan es fabriqui un local, 
edifici o agrupació d’aquests, on la previsió de càrrega sobrepassi els 50kVA 
o quan la demanda sigui superior a aquesta xifra, la propietat de l’immoble  
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haurà de reservar un local destinat al muntatge de la instal·lació d’un centre 
de transformació. 

En el nostre cas, i sense tenir en compte el factor de potència donat que en 
el cas més desfavorable ja es sobrepassa la xifra de 50kVA establerts per 
l’anterior article, es determina que serà necessària la instal·lació d’un centre 
de transformació. 

Tenint en compte que la tensió de distribució és de 25kV i adaptant-se a les 
mesures de UNESA, les mides del local seran les següents: 4,50m x 6,00m 
de superfície sense pilars i columnes, i 4,00m d’alçada existent entre pis 
acabat i penjants, en cas que hi siguin. 

El local, a més a més, haurà de disposar de fàcil accés, per lo qual es 
col·locarà a la zona exterior de l’empresa, a uns 30m de la nau industrial. 

El transformador que tindrem instal·lat és de 630kVA. 

 

2.5.2. Característiques 

 

L’escomesa serà subterrània. Circularà per voreres a una profunditat 
mínima, fins la part inferior dels cables de 60cm, i en els casos de 
creuaments de calçada circularà a 80cm entubat i formigonat. Les 
dimensions de rasa, protecció i senyalització dels cables, així com distàncies 
a mantenir amb altres serveis, seran les indicades en les Condicions 
Tècniques per a xarxes subterrànies de Baixa Tensió de FECSA-ENDESA. 

Els conductors de l’escomesa seran de coure, unipolars, amb aïllament de 
polietilè reticulat XLPE i coberta de PVC, de tensió assignada 0,6/1kV. 

En el cas de l’escomesa subterrània que va a parar a la CGP, que alimenta a 
tota la nau industrial, els conductors de l’escomesa seran RV 0,6/1kV 
3x1x240mm2+120mm2 Cu. Línia 3x400V+N. Intensitat màxima=550A 
segons UNE 20460-5-523:2004 i circularan per un tub de 225mm de 
diàmetre exterior segons la ITC-BT-21.    

 

 2.6.- Descripció de la instal·lació d’enllaç 
 

2.6.1. Caixa General de Protecció (CGP) 

 

Al tractar-se d’una intensitat nominal necessària de la instal·lació propera 
als 384A, s’escull la col·locació d’una CGP que compleix amb les 
característiques per a la intensitat nominal calculada. A la CGP s’albergaran 
els cables que alimentin la nau industrial.  

 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

23 
 

 

2.6.2. Situació 

 

La CGP estarà situada fora de la nau, concretament a la planta baixa, al 
costat de la porta d’entrada principal. Estarà encastada en un nínxol en 
paret i col·locada a una altura de 30cm sobre el terra, aproximadament, 
segons la ITC-BT-13. 

 

2.6.3. Tipus de caixa 

 

El tipus de caixa escollida on seran els conductors que alimenten tota la nau 
industrial correspondran a la Norma ENDESA NNL010.Es tancarà amb una 
porta metàl·lica, amb un grau de protecció IK10 (segons UNE EN 50.102) i 
IP43 segons UNE20324, estarà protegida contra la corrosió i disposarà 
d’una tancadura de clau, segons la ITC-BT-13. 

 

2.6.4. Característiques de la CGP 

 

Taula 3. Característiques de la CGP 

 

Tipus Tamany del 
fusible 

I.màxima del 
fusible (A) 

CGP-9-630 3 630 

 

 

 2.7.- Línia General d’Alimentació (LGA) 
 

La Línia General d’Alimentació que alimenta tota la nau industrial anirà 
instal·lada sota tub soterrat. Aquesta unirà la CGP amb els comptadors i la 
seva longitud serà de 1,5m. 
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2.7.1. Descripció de les canalitzacions utilitzades 

 

Les canalitzacions utilitzades per a la LGA que alimenta la nau industrial 
serà de tubs rígids amb un diàmetre exterior de 225mm complint amb les 
normes FECSA-ENDESA C.I.E. Nº4. 

 

2.7.2. Descripció dels cables conductors 

 

La LGA que alimenta a la nau industrial estarà formada per 4 conductors 
unipolars de coure de secció 3x1x240mm2+120mm2 (3F+N), tensió màxima 
assignada serà de 0,6/1kV, aïllament format de XLPE. Els conductors de la 
línia general d’alimentació compleixen amb l’indicat a la ITC-BT-14, on els 
conductors no seran propagadors d’incendi i amb una emissió de fums i 
opacitat reduïda i lliure d’al·lògens, tenint en compte les característiques 
equivalents a les normes UNE 21.123 part 4 i 5. 

La canalització que uneix al generador amb la CGP complirà les mateixes 
característiques que la LGA. Aquests conductors seran de coure i de secció 
3x240mm2+120mm2 (3F+N). 

 

2.7.3. Caiguda de tensió màxima 

 

La caiguda de tensió de la LGA que alimenta la nau industrial, segons els 
càlculs estimats és del 0,07%, complint amb lo establert a la ITC-BT-14, 
per la qual la màxima caiguda de tensió permesa és del 0,5%. 

 

Taula 4. Caiguda de tensió de la LGA 

 

Classe de línia Caiguda de Tensió 
Línia (V) 

Caiguda de 
Tensió (%) 

LGA 0,27 0,07 
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2.7.4. Descripció de la instal·lació dels comptadors 

 

L’equip de mesura de l’energia elèctrica estarà ubicat en un armari amb una 
tancadura adequada i una il·luminació suficient, ubicat al taller principal de 
la planta baixa, al costat de la porta d’entrada. Tindrà un grau de protecció 
IP40; IK09. L’armari tindrà unes mesures de 210cm x 118cm, segons la 
ITC-BT-16. 

 

2.7.5. Línies 

 

Aquestes partiran del quadre general, situat al taller principal de la planta 
baixa, on cadascuna d’aquestes tindrà la secció necessària per alimentar la 
càrrega en cada emplaçament. A partir del quadre general de protecció, la 
instal·lació es dividirà en més subquadres amb la finalitat d’alimentar 
qualsevol càrrega per molt llunyana que estigui del punt inicial de la inicial.    

 

2.7.6. Descripció de les canalitzacions utilitzades 

 

Les línies transcorren per canalitzacions encastades sota tub, canalització 
mitjançant safata aèria i sota terra registrable, realitzades en PVC no 
propagador de la flama. 

 

2.7.7. Descripció de cables conductors 

 

Els conductors utilitzats per a la distribució de les línies estaran formats per 
tres conductors actius (3F+1N+T), en el cas de ser una distribució trifàsica, 
i per un conductor actiu (1F+1N+T) per a les distribucions monofàsiques. 
Les seccions seran uniformes en tota la instal·lació. Aquests seran de coure 
aïllats i de tensió assignada 450/750V, exceptuant la tensió assignada dels 
conductors destinats a la LGA, que seran de 0,6/1kV. A més a més, seran 
no propagadors de la flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda i lliure 
d’al·lògens. La secció mínima a instal·lar serà conforme amb lo indicat a la 
ITC-BT-19. 
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2.7.8. Caiguda de tensió màxima 

 

La caiguda de tensió màxima admissible serà, segons la ITC-BT-19: 

- Per el cas de línies que alimenten enllumenat, la caiguda de tensió 
màxima ha de ser inferior del 3%. 

- Per el cas de línies que alimenten altres usos, la caiguda de tensió 
màxima ha de ser inferior del 5%. 

 

Segons els càlculs efectuats al capítol 1 de l’annex de càlculs del present 
projecte, la instal·lació es troba dintre dels valors descrits a la ITC-BT-19. 

 

 2.8.- Instal·lació general de posta a terra 
 

La posta a terra limitarà la tensió de les masses metàl·liques respecte a 
terra en cas d’averia i assegurarà l’actuació de les proteccions. 

Des de totes les envoltants de màquines, lluminàries i preses de corrent es 
derivaran conductors de protecció de coure de secció adequada, que 
discorreran a través de les canalitzacions de les derivacions individuals fins 
al quadre de distribució. En aquest, les derivacions del cable de protecció 
quedaran connectades a la línia principal de terra de 35mm2 de secció, que 
a la seva vegada s’uneix a la presa de terra de la nau industrial. 

 

- Barra seccionadora: 

El punt de posta a terra es situarà en el quadre de centralització de 
comptadors a una altura de 25cm del terra, en caixa amb barra seccionable 
homologada. 

La màxima resistència de terra en la pica de la instal·lació si s’utilitza un 
interruptor diferencial es defineix en funció dels següents paràmetres del 
diferencial: 

La corrent de fuga dels diferencials utilitzats en la instal·lació dels quadres 
Is de l’interruptor diferencial instal·lat és 0,03A, o en el cas de màquines de 
0,3A. 

La màxima tensió de contacte UL permesa en aquest cas és de 50V, ja que 
es tracta d’emplaçaments considerats com a secs segons el que indica la 
ITC-BT-24. 
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La màxima resistència de terra permesa es calcula segons l’expressió 
següent: 

��	�à�.= 	
 �� = 50 0,03⁄ = 1.666,66Ω⁄                          (1) 

��	�à�.= 	
 �� = 50 0,3⁄ = 166,66Ω⁄                            (2) 

 

Nombre de piques necessàries: 

La posta a terra estarà formada de 2 piques verticals de 2m de longitud 
cadascuna i aquestes seran de tubs d’acer cobert de diàmetre 1,4cm. La 
separació entre les piques serà, segons l’indicat a la ITC-BT-18, major o 
igual a la longitud d’aquestes. 

 

- Valor previst de la resistència de terra: 

El valor previst per a la resistència de terra de la nau industrial sorgeix del 
resultat de la fórmula aplicada mitjançant uns resultats prèviament 
estudiats. Així, la nova resistència es: 

 

Re màx. = 125 Ω                                       (3) 

 

 

 2.9.- Protecció contra sobretensions 
 

Les mesures de protecció contra sobretensions corresponents a aquesta 
instal·lació no seran necessàries degut a que existeix un baix risc de 
sobretensions transitòries, degut a que l’escomesa està alimentada per una 
xarxa subterrània en la seva totalitat, segons indica la ITC-BT-23. 

 

 2.10.- Protecció contra xoc elèctric 
 

2.10.1. Contactes indirectes 

 

La protecció sobre les persones i animals domèstics contra els contactes 
directes s’efectuarà de la següent manera, segons la ITC-BT-24: 
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- Protecció per aïllament de les parts actives. 
- Protecció per medi de barreres o envoltants. 
- Protecció per medi d’obstacles. 
- Protecció per posada d’abast per allunyament. 
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial 

residual. 

 

2.10.2. Contactes indirectes 

 

La protecció sobre les persones i animals domèstics contra els contactes 
indirectes s’efectuarà de la següent manera, segons indica la ITC-BT-24: 

- Protecció per tall automàtic de l’alimentació. 
- Protecció per utilització d’equips de classe II o per aïllament 

equivalent. 
- Protecció en els locals o emplaçaments no conductors. 
- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades 

a terra. 
- Protecció per separació elèctrica. 

 

 2.11.- Protecció contra sobreintensitats 
 

Tots els circuits aniran protegits contra els efectes de les sobreintensitats 
que puguin sorgir. Per lo tant, els dispositius de protecció actuaran en el 
temps adequat i estaran dimensionats per les sobreintensitats previsibles, 
segons diu la ITC-BT-22. 

Per a protegir la instal·lació de sobrecàrregues utilitzarem dispositius de 
protecció constituïts per interruptors automàtics de tall omnipolar amb 
corba tècnica de tall, segons la ITC-BT-22. Per a protegir la instal·lació de 
curtcircuits utilitzarem fusibles calibrats de característiques de funcionament 
adequats. 

Destinats a la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues de cadascun dels 
circuits interiors de la nau industrial, seran de tall omnipolar i tindran els 
pols protegits que corresponguin al nombre de fases del circuit que 
protegeixen. Les seves característiques d’interrupció estaran d’acord amb 
les corrents admissibles dels conductors del circuit que protegeixen, segons 
l’indicat a la ITC-BT-17. 
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2.11.1.Dispositius generals de comandament i protecció 

 

Els dispositius generals de comandament i protecció estaran situats el més 
a prop possible del punt d’entrada de la derivació individual de la nau 
industrial, segons indica la ITC-BT-17. 

Els quadres de distribució interior de la nau estaran formats per dispositius 
de comandament i protecció en posició vertical. L’envoltant dels quadres 
serà IP30 mínim, i IK07, segons s’indica a la ITC-BT-17. 

 

 2.12.- Descripció de les instal·lacions interiors 
 

2.12.1. Descripció de les canalitzacions utilitzades 

 

Les característiques de les instal·lacions interiors es correspondran amb 
l’indicat a la ITC-BT-21. A les instal·lacions interiors s’utilitzaran 
canalitzacions encastades sota tub, canalitzacions mitjançant safata aèria i 
sota terra registrable, s’utilitzarà tub flexible corrugat i flexible no 
propagador de la flama. Els diàmetres exteriors dels tubs van des de 16 a 
25mm segons indica la ITC-BT-21 1.2.1. per a tubs en canalitzacions 
encastades. 

 

2.12.2. Descripció dels cables conductors 

 

Aquests seran de coure aïllats i de tensió assignada 0,6/1kV. A més a més, 
seran no propagadors de la flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda 
segons indica la ITC-BT-26. 

Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament 
que els conductors actius. S’instal·laran per la mateixa canalització que 
aquests i la seva secció serà la indicada a la ITC-BT-19. La identificació dels 
conductors serà segons indica la ITC-BT-26. 
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2.12.3. Caiguda de tensió màxima 

 

La caiguda de tensió màxima admissible serà, segons la ITC-BT-19: 

- Per el cas de línies que alimenten enllumenat, la caiguda de tensió 
màxima ha de ser inferior al 3%. 

- Per el cas de línies que alimenten altres usos, la caiguda de tensió 
màxima ha de ser inferior al 5%. 

 

Segons els càlculs efectuats al capítol 1 de l’annex de càlculs del present 
projecte, la instal·lació es troba dins dels valors descrits a la ITC-BT-19. 

 

2.12.4. Descripció de la instal·lació de comptadors 

 

La instal·lació dels equips de mesura de la nau industrial estarà situada en 
un armari. Aquest armari es troba situat al costat de la CGP, el conjunt de 
mesura serà per a la contractació de potències de 277kW. Serà un conjunt 
de mesura tipus TMF-10 i comptador multi funció. 

 

L’equip de mesura estarà format per: 

- L’embarrat per a connectar la LGA i els fusibles de seguretat del 
comptador serà de coure, la seva alçada mínima serà de 36cm. Les 
dimensions de l’embarrat seran de 30x6 les fases i 20x5 el neutre. El 
neutre anirà situat sempre en la part superior i no anirà connectat a 
cap fusible. Aquest embarrat disposarà d’una protecció aïllant 
precintable que eviti els contactes accidentals a l’accedir als fusibles 
de seguretat. Allotjaran també, un embarrat per a la connexió dels 
conductors de protecció i tindran un born que permetrà la posada a 
terra d’aquest, segons indica la ITC-BT-16. 

- Comptador tipus TMF-10. 
- Transformador de corrent de 500/5.  
- Bases de tamany DIN-3. 
- Mòdul de regletes. L’armari disposarà d’una regleta de borns amb el 

seu corresponent rail de sujecció per empalmar les sortides de 
comptador amb les diferents línies que parteixen cap al quadre 
general de distribució i hauran d’estar situats en la vertical del 
comptador, segons indica la OTC-BT-16. 

 

Al tractar-se d’un comptador trifàsic, s’instal·laran 3 bases fusibles per 
comptador. Aquest mòdul del comptador haurà de quedar instal·lat en la 
vertical dels mòduls del comptador als que protegeix i sempre en la part 
inferior i a una alçada mínima del terra de 25cm. 
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2.12.5. Quadre general i subquadres de distribució 

 

Els quadres i subquadres de distribució previstos estaran situats el més a 
prop possible de l’entrada de la nau i albergaran els dispositius de 
comandament i protecció. 

La potència a autoritzar segons la guia tècnica d’aplicació per a 
instal·lacions d’enllaç GUIA-BT-17 de Setembre de 2003 estarà conforme al 
ICP instal·lat, en el nostre cas, al tractar-se d’una instal·lació on la intensitat 
és superior als 63A no s’utilitzarà l’ICP, sinó que s’utilitzaran interruptors 
d’intensitat regulable, maxímetres o integradors incorporats a l’equip de 
mesura d’energia elèctrica.      

Els quadres previstos a la instal·lació són els següents: 

 

a) 1 quadre general de distribució  

 

Aquest quadre estarà situat al taller principal de la planta baixa de la nau, al 
costat de la porta d’entrada. 

En aquest quadre tindrem un interruptor de capçalera de 400A regulat a 
384A, subministrament normal per la potència total a contractar. 

Cada línia estarà protegida pel seu magnetotèrmic i diferencial 
corresponent.  

Per als subquadres no hi ha un factor de simultaneïtat aplicable 
directament, ja que en cada línia de subquadre s’ha aplicat un factor de 
simultaneïtat diferent. 
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Taula 5. Quadre general de distribució 

 

CGBT 

Línia Potència (W) Simultaneïtat Potència a 

instal·lar (W) 

In (A) 

SQ1 47530 1 47530 68,60 

SQ2 55260 1 55260 79,76 

SQ3 30988 1 25056,8 36,17 

Bateria de condensadors 75000 1 75000 113,95 

CETAC 1 25850 0,4 10340 14,92 

Ascensor 6000 1 6000 10,19 

Ventilació recepció (V2) 90 1 90 0,46 

Endolls recepció (F1) 3680 1 3680 16,00 

Il·luminació recepció (I1) 600 1 600 2,61 

Ventilació lavabo 1 (V3) 75 1 75 0,38 

Endolls lavabo 1 (F2) 3680 0,5 1840 8,00 

Il·luminació lavabo 1 (I3) 900 1 900 3,91 

Ventilació taller 1 (V3) 370 1 370 1,89 

Il·luminació taller 1 (I3) 3200 1 3200 13,91 

 

   

b) 1 subquadre SQ1 de distribució  

 

Aquest quadre estarà situat al taller 2 de la planta baixa de la nau, al costat 
de la porta que dona accés al taller principal. 

A la capçalera del subquadre hi ha un seccionador corresponent a la 
potència total del subquadre. 

Les línies estan protegides contra contactes directes i indirectes mitjançant 
els seus corresponents automàtics i diferencials. 
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Taula 6. Subquadre 1 

 

SQ1 

Línia Potència (W) Simultaneïtat Potència a 

instal·lar (W) 

In (A) 

CETAC 2 25850 1 25850 37,31 

Ventilació taller 2 (V4) 180 1 180 0,92 

Il·luminació taller 3 (I4) 1600 1 1600 2,31 

Il·luminació escales (I5) 1200 1 1200 5,22 

Muntacàrregues 18700 1 18700 31,75 

Potència total 47530  

 

 

c) 1 subquadre SQ2 de distribució  

 

Aquest quadre estarà situat al taller 1 de la primera planta de la nau, al 
costat de la porta que dona accés a la zona d’escales i muntacàrregues. 

A la capçalera del subquadre hi ha un seccionador corresponent a la 
potència total del subquadre. 

Les línies estan protegides contra contactes directes i indirectes mitjançant 
els seus corresponents automàtics i diferencials. 
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Taula 7. Subquadre 2 

 

SQ2 

Línia Potència (W) Simultaneïtat Potència a 

instal·lar (W) 

In (A) 

CETAC 3 25850 1 25850 37,31 

CETAC 4 25850 1 25850 37,31 

Ventilació taller 3 (V5) 180 1 180 0,92 

Il·luminació taller 3 (I6) 1600 1 1600 2,31 

Ventilació taller 4 (V6) 180 1 180 0,92 

Il·luminació taller 4 (I7) 1600 1 1600 2,31 

Potència total 55260  

 

 

d) 1 subquadre SQ3 de distribució  

 

Aquest quadre estarà situat al passadís de la primera planta de la nau. 

A la capçalera del subquadre hi ha un seccionador corresponent a la 
potència total del subquadre. 

Les línies estan protegides contra contactes directes i indirectes mitjançant 
els seus corresponents automàtics i diferencials. 
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Taula 8. Subquadre 3 

 

Línia Potència (W) Simultaneïtat Potència   (W) In (A) 

Ventilació sala de reunions (V7) 25 1 25 0,13 

Endolls sala de reunions (F3) 3680 1 3680 16,00 

Il·luminació sala de reunions (I8) 576 1 576 2,50 

Ventilació despatx director (V8) 25 1 25 0,13 

Endolls despatx director (F4) 3680 1 3680 16,00 

Il·luminació despatx director (I9) 432 1 432 1,88 

Ventilació lavabo 2 (V9) 25 1 25 0,13 

Endolls lavabo 2 (F5) 3680 0,5 1840 8,00 

Il·luminació lavabo 2 (I10) 300 1 300 1,30 

Ventilació oficina (V10) 50 1 50 0,26 

Endolls oficina (F6) 3680 1 3680 16,00 

Il·luminació oficina (I11) 720 1 720 3,13 

Ventilació arxiu (V11) 14 1 14 0,07 

Endolls arxiu (F7) 3680 0,4 1472 6,40 

Il·luminació arxiu (I12) 216 0,8 172,8 0,75 

Ventilació lavabo 3 (V12) 75 1 75 0,38 

Endolls lavabo 3 (F8) 3680 0,5 1840 8,00 

Il·luminació lavabo 3 (I13) 900 1 900 3,91 

Il·luminació passadís (I14) 360 1 360 1,57 

Extractor 1 2220 1 2220 3,77 

Extractor 2 2220 1 2220 3,77 

Recuperador de calor 750 1 750 1,27 

Potència total 25056,8  
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Per a una millor situació dels quadres dins la nau industrial, observar els 
plànols 8 i 9 del volum II. 

 

2.12.6. Interruptor General Automàtic de tall omnipolar (IGA) 

 

L’interruptor serà de tall omnipolar i d’accionament manual. El seu poder de 
tall serà com a mínim de 25kA i la intensitat nominal d’aquest serà 
regulable 384/400A, es tractarà d’un interruptor tetrapolar capaç de deixar 
fora de servei tota la instal·lació elèctrica de la nau industrial. 

 

2.12.7. Interruptor diferencial 

 

Segons la ITC-BT-17, aquest interruptor s’instal·larà per a protegir la 
instal·lació contra contactes indirectes. 

A les instal·lacions realitzades a la nau industrial, els diferencials utilitzats 
seran d’una intensitat nominal de 40A i sensibilitat de 30mA o 25A i 
sensibilitat de 30mA, exceptuant les línies que alimenten a la maquinària i 
les línies que alimenten els equips de renovació d’aire de la nau industrial, 
en aquests casos els interruptors diferencials seran de intensitat nominal de 
40A i sensibilitat de 300mA o 25A i sensibilitat de 30mA. 

 

2.12.8. Dispositius de protecció contra sobreintensitats 

 

Destinats a la protecció de curtcircuits i sobrecàrregues de cadascun dels 
circuits interiors de la nau industrial, seran de tall omnipolar i tindran els 
pols protegits que corresponguin al nombre de fases del circuit que 
protegeixen. Les seves característiques d’interrupció estaran d’acord amb 
les corrents admissibles dels conductors del circuit que protegeixen, segons 
la ITC-BT-17. 

Els dispositius automàtics són de corba K per les línies destinades a la 
maquinària, i de corba C per a la resta de línies de la instal·lació. Els 
dispositius de protecció contra sobreintensitats de les línies de la instal·lació 
es troben especificats als esquemes unifilars, plànols 4, 5, 6 i 7 del volum 
II. 
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2.12.9. Dispositius generals de comandament i protecció 

 

Els dispositius generals de comandament i protecció estaran situats el més 
a prop possible del punt d’entrada de la derivació individual de la nau 
industrial, tal com indica la ITC-BT-17. 

Els subquadres de distribució de la nau estaran formats per dispositius de 
comandament i protecció, la posició de servei serà vertical. L’envoltant dels 
quadres serà IP30 com a mínim, i IK07, segons indica la ITC-BT-17. 

 

 2.13.- Descripció de cables conductors 
 

La secció mínima indicada a cada línia està calculada per una càrrega 
determinada i el factor de simultaneïtat 1. Els conductors actius seran de 
coure i amb una tensió assignada de 450/750V com a mínim, segons el que 
s’indica a la ITC-BT-19. 

Els cables conductors seran no propagadors de la flama i amb emissió de 
fums i opacitat reduïda i lliure d’al·lògens. 

Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms 
o a circuits de serveis amb fonts autònomes centralitzades mantindran el 
servei durant i després de l’incendi, aplicant així la norma UNE-EN-50200, i 
tindran emissió de fums i opacitat reduïda s’utilitzarà per a alimentar tots 
els receptors, son cables catalogats RF tipus SZ1-K-(AS+). 

Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament 
que els conductors actius. S’instal·laran per la mateixa canalització que 
aquests i la seva secció serà la indicada a la ITC-BT-19. Aquells cables que 
siguin de secció inferior o igual a 16mm2 seguiran tenint la mateixa secció 
que els conductors actius, si els conductors actius tenen una secció entre 
35mm2 i 16mm2, la secció del conductor serà de 16mm2, i per últim, se la 
secció dels conductors actius és superior a 35mm2, la secció del conductor 
de protecció serà la meitat de la secció dels conductors actius. 

La identificació dels conductors serà segons l’establert a la ITC-BT-19 
mitjançant el codi de colors establert en el present REBT. 

 

2.13.1. Caiguda de tensió màxima 

 

A partir de la secció dels conductors que s’utilitzaran en les instal·lacions 
interiors de la nau industrial, es determina que la caiguda de tensió entre 
l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 



Rubén González Casas 

 

3% en el cas d’enllumenat, i menor del 5% per el cas de les línies que 
alimenten altres usos, segons s’indica a la ITC-BT-19 del REBT. 

La secció dels conductors que s’utilitzaran a les instal·lacions d’enllaç de la 
nau industrial es determina que la caiguda de tensió entre la CGP i la TMF-
10 o centralització de comptadors ha de ser menor del 0,5% en el cas de la 
LGA, per el cas de la derivació individual, que uneix la TMF-10 amb el ICP, 
la tensió màxima ha de ser menor de l’1%, segons el que s’indica a la ITC-
BT-19 del REBT. 

A continuació s’exposa en taules la caiguda de tensió de cada línia de la 
instal·lació elèctrica existent a la nau industrial: 

 
Taula 9. Caiguda de tensió del quadre general 

 

Línia Ae total (%) 

LGA 0,07 

Derivació individual 0,17 

CGBT 

SQ1 0,52 

SQ2 0,82 

SQ3 0,42 

Bateria de condensadors 0,18 

CETAC 1 0,77 

Ascensor 0,26 

Ventilació recepció (V2) 0,31 

Endolls recepció (F1) 2,28 

Il·luminació recepció (I1) 0,84 

Ventilació lavabo 1 (V3) 0,33 

Endolls lavabo 1 (F2) 1,28 

Il·luminació lavabo 1 (I3) 0,95 

Ventilació taller 1 (V3) 0,65 

Il·luminació taller 1 (I3) 1,12 
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Taula 10. Caiguda de tensió del subquadre 1 

 

Línia Ae total (%) 

CETAC 2 0,78 

Ventilació taller 2 (V4) 1,06 

Il·luminació taller 3 (I4) 0,75 

Il·luminació escales (I5) 1,78 

Muntacàrregues 0,74 

 

 

Taula 11. Caiguda de tensió del subquadre 2 

 

Línia Ae total (%) 

CETAC 3 0,96 

CETAC 4 1,16 

Ventilació taller 3 (V5) 1,49 

Il·luminació taller 3 (I6) 1,06 

Ventilació taller 4 (V6) 1,59 

Il·luminació taller 4 (I7) 1,10 
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Taula 12. Caiguda de tensió del subquadre 3 

 

Línia Ae total (%) 

Ventilació sala de reunions (V7) 0,73 

Endolls sala de reunions (F3) 2,61 

Il·luminació sala de reunions (I8) 1,09 

Ventilació despatx director (V8) 0,73 

Endolls despatx director (F4) 1,87 

Il·luminació despatx director (I9) 1,02 

Ventilació lavabo 2 (V9) 0,73 

Endolls lavabo 2 (F5) 1,57 

Il·luminació lavabo 2 (I10) 0,86 

Ventilació oficina (V10) 0,75 

Endolls oficina (F6) 3,80 

Il·luminació oficina (I11) 1,84 

Ventilació arxiu (V11) 0,73 

Endolls arxiu (F7) 2,31 

Il·luminació arxiu (I12) 0,85 

Ventilació lavabo 3 (V12) 0,75 

Endolls lavabo 3 (F8) 1,82 

Il·luminació lavabo 3 (I13) 1,29 

Il·luminació passadís (I14) 1,30 

Extractor 1 0,45 

Extractor 2 0,45 

Recuperador de calor 0,43 
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 2.14.- Intensitat de curtcircuit 
 

S’ha calculat la intensitat de curtcircuit per a dimensionar les proteccions 
dels quadres elèctrics. Aquests hauran de protegir les línies i les màquines 
en el cas de curtcircuit. 

Taula resum: 

 

Taula 13. Intensitats de curtcircuit 

 

Línia Icc Icc normalitzada 

SQ1 12430,97 15kA 

SQ2 9071,59 10kA 

SQ2 12860,95 15kA 

CETAC 1 4690,73 6kA 

CETAC 2 9896,85 10kA 

CETAC 3 14655,90 15kA 

CETAC 4 7807,06 10kA 

 

Per a veure més detalls sobre el càlcul de la intensitat de curtcircuit, veure 
capítol 1 de l’annex de càlculs del present projecte. 

 

 

 2.15. -Descripció de les canalitzacions  
 

Les característiques de les instal·lacions interiors es correspondran amb 
l’indicat a la ITC-BT-21. A les instal·lacions interiors s’utilitzarà tub en 
canalitzacions encastades, safates aèries, safates soterrades registrables i 
s’utilitzarà tub flexible corrugat i no propagador de la flama. Els diàmetres 
exteriors dels tubs es corresponen segons l’indicat a la ITC-BT-21 1.2.1. per 
a tubs en canalitzacions encastades.   
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Taula resum de les canalitzacions: 

 

Taula 14. Tipus de canalització 

 

Emplaçament Tipus de canalització 

Zona d’oficines i 
recepció 

Tub corrugat de 20mm2 

 Tub corrugat de 25mm2 

Zona de producció Safata aïllant 66 d’unex 
40x90mm 
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CAPÍTOL 3: 
 

INSTAL·LACIÓ DE 
VENTILACIÓ
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Donades les característiques del recinte en estudi objecte de la instal·lació 
de ventilació, aquest es divideix en zones diferenciades amb la finalitat de 
que cadascuna rebi un tracte diferenciat i així aconseguir una correcte 
renovació de l’aire en la totalitat de l’espai, i en cas que sigui necessari, 
utilitzar la ventilació artificial. 

Per poder garantir aquesta ventilació haurem de dimensionar la instal·lació 
complint amb la normativa vigent, que és la següent: 

• Codi tècnic d’edificació (apartat DB HS Salubritat) 
• Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
• Norma UNE-EN 13779:2005 

Respecte a la norma UNE-EN 13779:2005, tindrem en compte a l’hora de 
realitzar els càlculs la següent taula que ens indica el nombre de 
renovacions per hora normalitzades per cada tipus d’emplaçament: 

 

Taula 15. Nombre de renovacions per emplaçament 

 

Nivells de ventilació. Caudals d’aire exterior en l/s per unitat 

Tipus de local Per persona Per m2 Observacions 

Magatzems - 0,75 a 3 Variable segons 
el gènere 

emmagatzemat 

Arxius - 0,25 - 

Lavabos 
individuals 

- - 15 l/s per local. 
Local en 
depressió 

Espera i recepció 
(sales) 

8 4 - 

Oficines 10 1 - 

Passadissos - - No s’aportarà 
aire específic 

Reunions (sales 
de) 

10 5 - 

Tallers en 
general 

30 3 - 

Fàbriques 10 5 - 
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La nau industrial és dividida en zones diferenciades per tal de realitzar la 
instal·lació de la ventilació, aquestes zones seran la zona de producció, amb 
descàrrega lliure, i la zona d’oficines, la recepció i els lavabos, que no 
disposen de descàrrega lliure de l’aire. No seran objecte d’estudi les zones 
de pas, és a dir, les escales  i el passadís de la primera planta. 

 

 3.1.- Zona de producció 
 

La zona de producció de la nau industrial correspon als quatre tallers dels 
que disposa la nau, situats dos a cada planta, i als quals se’ls aplicarà una 
renovació de l’aire per mitjà de la descàrrega lliure de l’aire.  

 

3.1.1.Taller 1 (planta baixa) 

 

a) Caudal d’aire 

 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 5 a 10 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 7,5 renovacions d’aire per hora per a realitzar els 
càlculs. 

La zona considerada consta d’una zona d’accés al local per càrrega i 
descàrrega i una zona destinada a la producció amb una àrea de 179m2 i 
una altura de 5m, així doncs, el volum a considerar del recinte és de 895m3. 
Per a aquest volum i el número de renovacions per hora establertes, s’obté 
un caudal d’aire de 6.712,5 m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del 
present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i a descàrrega lliure, és a dir, 
amb comunicació directa a l’exterior. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 
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Les principals característiques són: 

- Model AXI BOX 4-450M 40 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 450 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 7358,48 m3/h 
- Potència de 0,37 kW 
- Nivell de sonoritat de 62 dB 
- Revolucions: 1.400 rpm 
- Pes: 29,3 kg 
- Temperatures de treball de -30oC a 70oC 
- Corrent monofàsica 

     

c) Descripció de la instal·lació 

 

Donades les característiques de la zona a ventilar i el caudal requerit per 
satisfer les necessitats de ventilació, s’opta per col·locar un ventilador 
extractor helicoïdal d’instal·lació mural, que juntament amb les obertures de 
les portes proporcionaran la ventilació necessària i apropiada pel local 
considerat. 

La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 10. 

 

3.1.2. Taller 2 (planta baixa) 

 

a) Descripció de la instal·lació 

 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 5 a 10 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 10 renovacions d’aire per hora per a realitzar els 
càlculs. 

La zona considerada és destinada a la producció amb una àrea de 76m2 i 
una altura de 5m, així doncs, el volum a considerar del recinte és de 380m3. 
Per a aquest volum i el número de renovacions per hora establertes, s’obté 
un caudal d’aire de 3.800 m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del 
present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i a descàrrega lliure, és a dir, 
amb comunicació directa a l’exterior. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 
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Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model AXI BOX 4-450M 30 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 450 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 5485,28 m3/h 
- Potència de 0,18 kW 
- Nivell de sonoritat de 60 dB 
- Revolucions: 1.400 rpm 
- Pes: 27,2 kg 
- Temperatures de treball de -30oC a 70oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

Donades les característiques de la zona a ventilar i el caudal requerit per 
satisfer les necessitats de ventilació, s’opta per col·locar un ventilador 
extractor helicoïdal d’instal·lació mural, que proporcionarà la ventilació 
necessària i apropiada pel local considerat. 

La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 10. 

 

3.1.3. Taller 1 (primera planta) 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 5 a 10 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 10 renovacions d’aire per hora per a realitzar els 
càlculs. 

La zona considerada és destinada a la producció amb una àrea de 90m2 i 
una altura de 5m, així doncs, el volum a considerar del recinte és de 450m3. 
Per a aquest volum i el número de renovacions per hora establertes, s’obté 
un caudal d’aire de 4.500 m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del 
present projecte). 

 

 

 

 



Rubén González Casas 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i a descàrrega lliure, és a dir, 
amb comunicació directa a l’exterior. 

 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model AXI BOX 4-450M 30 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 450 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 5485,28 m3/h 
- Potència de 0,18 kW 
- Nivell de sonoritat de 60 dB 
- Revolucions: 1.400 rpm 
- Pes: 27,2 kg 
- Temperatures de treball de -30oC a 70oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 
Donades les característiques de la zona a ventilar i el caudal requerit per 
satisfer les necessitats de ventilació, s’opta per col·locar un ventilador 
extractor helicoïdal d’instal·lació mural, que proporcionarà la ventilació 
necessària i apropiada pel local considerat. 
La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 11. 

 

3.1.4. Taller 2 (primera planta) 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 5 a 10 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 10 renovacions d’aire per hora per a realitzar els 
càlculs. 

La zona considerada és destinada a la producció amb una àrea de 76m2 i 
una altura de 5m, així doncs, el volum a considerar del recinte és de 380m3. 
Per a aquest volum i el número de renovacions per hora establertes, s’obté 
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un caudal d’aire de 3.800 m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del 
present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i a descàrrega lliure, és a dir, 
amb comunicació directa a l’exterior. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model AXI BOX 4-450M 30 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 450 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 5485,28 m3/h 
- Potència de 0,18 kW 
- Nivell de sonoritat de 60 dB 
- Revolucions: 1.400 rpm 
- Pes: 27,2 kg 
- Temperatures de treball de -30oC a 70oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

Donades les característiques de la zona a ventilar i el caudal requerit per 
satisfer les necessitats de ventilació, s’opta per col·locar un ventilador 
extractor helicoïdal d’instal·lació mural, que proporcionarà la ventilació 
necessària i apropiada pel local considerat. 

La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 11. 

 

 

 3.2.- Zona d’oficines, recepció i lavabos 
 

La zona d’oficines, la recepció i els lavabos de la nau industrial se’ls aplicarà 
una renovació de l’aire per mitjà d’extracció centralitzada, la qual estarà 
situada a la part superior de la nau industrial, i es distribuirà per conductes 
a les diferents zones a ventilar. 

Es col·locaran dos extractors per poder realitzar una correcta distribució 
dels conductes de ventilació. 
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3.2.1. Recepció 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 4 a 8 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 6 renovacions d’aire per hora per a realitzar els càlculs. 

La zona considerada té una àrea de 40m2 i una altura de 2,5m, així doncs, 
el volum a considerar del recinte és de 100m3. Per a aquest volum i el 
número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 600 
m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model AXIPLUS 4-315M 34 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 315 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 2039,16 m3/h 
- Potència de 0,09 kW 
- Nivell de sonoritat de 52 dB 
- Revolucions: 1.400 rpm 
- Pes: 10,8 kg 
- Temperatures de treball de -30oC a 70oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar un ventilador que estarà connectat a conductes de xapa 
galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 
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El conducte estarà dividit en tres trams per realitzar la unió del ventilador 
amb l’extractor: 

- Un primer tram de 2,5m de xapa galvanitzada de 300mm de 
diàmetre i 1mm d’espessor. 

- Un segon tram de 22m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre 
i 1mm d’espessor. 

- Un tercer tram de 5m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

 

Tots tres trams es troben reforçats amb unions fabricades en tub de ferro 
de 30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com 
en la vida útil del conducte. 

La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 10. 

 

3.2.2. Lavabo (planta baixa) 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 15 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta, valor que es prendrà 
a l’hora de realitzar els càlculs. 

La zona considerada té una àrea de 10m2 i una altura de 2,5m, així doncs, 
el volum a considerar del recinte és de 25m3. Per a aquest volum i el 
número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 375 
m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 
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Les principals característiques són: 

- Model BAÑO 120 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 120 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 188,7 m3/h 
- Potència de 0,025 kW 
- Nivell de sonoritat de 47 dB 
- Pes: 0,7 kg 
- Temperatures de treball de 0oC a 40oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar tres ventiladors, un a la zona comú i un més tant al 
lavabo de dones com al d’homes, que estaran connectats a conductes de 
xapa galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 

El conducte estarà dividit en dos trams per realitzar la unió dels ventiladors 
amb l’extractor: 

- Un primer tram de 5m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

- Un segon tram de 2m de xapa galvanitzada de 200mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

 

Tots dos trams es troben reforçats amb unions fabricades en tub de ferro de 
30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com en 
la vida útil del conducte. 

La ubicació dels ventiladors es pot veure en el plànol número 10. 

 

3.2.3. Sala de reunions 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 5 a 10 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 6,5 renovacions d’aire per hora per a realitzar els 
càlculs. 
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La zona considerada té una àrea de 21m2 i una altura de 2,5m, així doncs, 
el volum a considerar del recinte és de 52,5m3. Per a aquest volum i el 
número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 
341,25 m3/h(veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model PANEL 150 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 150 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 382,23 m3/h 
- Potència de 0,025 kW 
- Nivell de sonoritat de 53 dB 
- Temperatures de treball de 0oC a 40oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar un ventilador que estarà connectat a conductes de xapa 
galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 

El conducte estarà dividit en dos trams per realitzar la unió del ventilador 
amb l’extractor: 

- Un primer tram de 3m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

- Un segon tram de 8m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

 

Tots dos trams es troben reforçats amb unions fabricades en tub de ferro de 
30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com en 
la vida útil del conducte. 
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La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 11. 

 

3.2.4. Despatx del director 

 

a) Caudal d’aire 

 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 1 a 10 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 6,5 renovacions d’aire per hora per a realitzar els 
càlculs. 

La zona considerada té una àrea de 14m2 i una altura de 2,5m, així doncs, 
el volum a considerar del recinte és de 35m3. Per a aquest volum i el 
número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 
227,5 m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model PANEL 150 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 150 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 382,23 m3/h 
- Potència de 0,025 kW 
- Nivell de sonoritat de 53 dB 
- Temperatures de treball de 0oC a 40oC 
- Corrent monofàsica 
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c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar un ventilador que estarà connectat a conductes de xapa 
galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 

El conducte estarà dividit en dos trams per realitzar la unió del ventilador 
amb l’extractor: 

- Un primer tram de 2,5m de xapa galvanitzada de 300mm de 
diàmetre i 1mm d’espessor. 

- Un segon tram de 8m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

 

Tots dos trams es troben reforçats amb unions fabricades en tub de ferro de 
30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com en 
la vida útil del conducte. 

La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 11. 

 

3.2.5. Oficines 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 1 a 10 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta. En aquest cas, es 
prendrà un valor de 6,5 renovacions d’aire per hora per a realitzar els 
càlculs. 

La zona considerada té una àrea de 36m2 i una altura de 2,5m, així doncs, 
el volum a considerar del recinte és de 90m3. Per a aquest volum i el 
número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 585 
m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 
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Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model PANEL 150 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 150 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 382,23 m3/h 
- Potència de 0,025 kW 
- Nivell de sonoritat de 53 dB 
- Temperatures de treball de 0oC a 40oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar dos ventiladors que estaran connectats a conductes de 
xapa galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 

El conducte estarà dividit en dos trams per realitzar la unió del ventilador 
amb l’extractor: 

- Un primer tram d’unió dels dos ventiladors de 3m de xapa 
galvanitzada de 300mm de diàmetre i 1mm d’espessor. 

- Un segon tram de 2m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

 

Tots dos trams es troben reforçats amb unions fabricades en tub de ferro de 
30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com en 
la vida útil del conducte. 

La ubicació dels ventiladors es pot veure en el plànol número 11. 

 

3.2.6. Arxiu 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 0,25 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta, valor que es prendrà 
a l’hora de realitzar els càlculs. 
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La zona considerada té una àrea de 14m2 i una altura de 2,5m, així doncs, 
el volum a considerar del recinte és de 35m3. Per a aquest volum i el 
número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 8,75 
m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model PANEL 100 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 100 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 188,7 m3/h 
- Potència de 0,014 kW 
- Nivell de sonoritat de 47 dB 
- Temperatures de treball de 0oC a 40oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar un ventilador que estarà connectat a conductes de xapa 
galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 

El conducte estarà dividit en dos trams per realitzar la unió del ventilador 
amb l’extractor: 

- Un primer tram de 2m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

- Un segon tram de 3m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

 

Tots dos trams es troben reforçats amb unions fabricades en tub de ferro de 
30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com en 
la vida útil del conducte. 
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La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 11. 

 

3.2.7. Lavabo 1 (primera planta) 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 15 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta, valor que es prendrà 
a l’hora de realitzar els càlculs. 

La zona considerada té una àrea de 10m2 i una altura de 2,5m, així doncs, 
el volum a considerar del recinte és de 25m3. Per a aquest volum i el 
número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 375 
m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 

Les principals característiques són: 

- Model BAÑO 120 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 120 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 188,7 m3/h 
- Potència de 0,025 kW 
- Nivell de sonoritat de 47 dB 
- Pes: 0,7 kg 
- Temperatures de treball de 0oC a 40oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar tres ventiladors, un a la zona comú i un més tant al 
lavabo de dones com al d’homes, que estaran connectats a conductes de 
xapa galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
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disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 

El conducte estarà dividit en dos trams per realitzar la unió dels ventiladors 
amb l’extractor: 

- Un primer tram de 5m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

- Un segon tram de 2m de xapa galvanitzada de 200mm de diàmetre i 
1mm d’espessor. 

 

Tots dos trams es troben reforçats amb unions fabricades en tub de ferro de 
30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com en 
la vida útil del conducte. 

La ubicació dels ventiladors es pot veure en el plànol número 11. 

 

3.2.8. Lavabo 2 (primera planta) 

 

a) Caudal d’aire 
 

Per a la necessària renovació de l’aire en la zona, són necessàries de 15 
renovacions d’aire per hora, segons la taula establerta, valor que es prendrà 
a l’hora de realitzar els càlculs. 

La zona considerada té una àrea de 3,75m2 i una altura de 2,5m, així 
doncs, el volum a considerar del recinte és de 9,375m3. Per a aquest volum 
i el número de renovacions per hora establertes, s’obté un caudal d’aire de 
140,625 m3/h (veure capítol 2 de l’annex de càlculs del present projecte). 

 

b) Determinació dels ventiladors 

 

El ventilador escollit funcionarà per extracció i no disposarà de comunicació 
directa amb l’exterior, és a dir, farà una renovació d’aire per mitjà 
d’extracció centralitzada. 

La elecció del ventilador també s’ha fet d’acord amb la normativa, que 
estableix un nivell màxim de sonoritat de 75 dB en zona industrial. 

Amb base als càlculs efectuats, s’escullen els ventiladors que responen a les 
característiques que garanteixen la correcta ventilació del recinte 
considerat. 
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Les principals característiques són: 

- Model BAÑO 120 de la marca Novovent 
- Helicoïdal 
- 120 mm de diàmetre 
- Sistema caudal de 188,7 m3/h 
- Potència de 0,025 kW 
- Nivell de sonoritat de 47 dB 
- Pes: 0,7 kg 
- Temperatures de treball de 0oC a 40oC 
- Corrent monofàsica 

 

c) Descripció de la instal·lació 

 

S’opta per col·locar un ventilador connectat a conductes de xapa 
galvanitzada, connectats a l’extractor, i treballant per extracció. Es 
disposarà de dues reixetes en cadascuna de les entrades d’aire i un filtre de 
pols. 

El conducte consta d’una tram per realitzar la unió del ventilador amb 
l’extractor, de 2m de xapa galvanitzada de 300mm de diàmetre i 1mm 
d’espessor. 

El conducte es troba reforçat amb unions fabricades en tub de ferro de 
30x10, evitant d’aquesta manera deformacions tant en el transport com en 
la vida útil del conducte. 

La ubicació del ventilador es pot veure en el plànol número 11. 

 

 

 3.3.- Comparativa de mercat 
 

Per a realitzar l’elecció dels ventiladors a instal·lar es fa una comparativa de 
mercat, per tal de realitzar un projecte el més econòmic possible, sempre i 
quan, es compleixi completament amb les necessitats de cada recinte. 

Les empreses que han entrat en aquesta comparativa són tres: Novovent, 
Sodeca i Casals, totes elles disposen d’una ampla gamma de ventiladors i 
s’han escollit de cadascuna els que més s’adapten a les necessitats de 
l’emplaçament.  

S’estudien les característiques tècniques i econòmiques dels ventiladors de 
les diferents marques en estudi, i arribem a la conclusió que els ventiladors 
a instal·lar a la nau industrial seran de marca Novovent per les següents 
raons: 
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• Novovent és la marca que ens ofereix un menor consum de potència, 
malgrat el seu major nivell de soroll, encara que, les característiques 
tècniques dels ventiladors són molt similars per a les tres marques en 
estudi. 
 

• Novovent és la marca que ens ofereix un projecte més econòmic. 
 

Les taules comparatives es poden veure al capítol 2 de l’annex de càlculs 
del present projecte. 

 

 3.4.- Recuperació de calor d’aire d’extracció 
 

L’extracció de l’aire és destinada a la zona d’oficines i recepció, la categoria 
de qualitat de l’aire interior serà de bona qualitat (IDA 2). 

L’aire extret és del tipus AE 1, ja que conté un baix nivell de contaminació. 
Només l’aire de categoria AE 1, sense fum de tabac, pot ser retornat als 
locals. 

Donades les característiques i l’ús del local es considerarà la ventilació 
mecànica per a la renovació d’aire consistent en un sistema d’extracció i un 
altre d’impulsió d’aire repartint el més uniformement possible l’aire extret 
sense crear al mateix temps corrents que poguessin resultar incòmodes. 

Es dissenya dues xarxes d’extracció per conductes, una per planta. 
S’instal·laran, per sobre d’un fals sostre, els conductes d’extracció. 
D’aquesta manera s’assegura la renovació en cadascun dels recintes així 
com a l’entrada d’aire de l’ambient climatitzat. 

S’introduirà aire exterior de renovació per conductes que desembocaran en 
la zona d’extracció de la nau industrial, previ pas per un recuperador de 
calor. 

Als lavabos es disposarà d’una xarxa independent per extracció d’aire sobre 
els inodors portada pel fals sostre fins la sortida de la teulada, que entrarà 
en funcionament a l’encendre la llum. 

Es disposarà d’un sistema automàtic per el control de l’aportació d’aire 
exterior, en funció de les hores del dia que ha d’estar en funcionament. 
També es podrà iniciar el funcionament de manera manual. 

S’escullen dues caixes de ventilació de Novovent model RECU-NOVO 190, 
de caudal màxim 2.200 m3/h. 
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Les principals característiques del recuperador de calor són: 

- Model RECU-NOVO 190 de la marca Novovent 
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració 
- Eficàcia: 51,80 % 
- Potència de 2 x 350 W 
- Nivell de sonoritat de 59 dB 
- Corrent de 6,20 A monofàsica 
- Protecció del motor: IP 20 
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CAPÍTOL 4: 
 

PROJECTE 
D’IL·LUMINACIÓ
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Per a la realització dels càlculs del projecte d’il·luminació de la nau 
industrial, s’ha dividit aquestes en diferents zones, les quals s’aniran 
analitzant de manera independent. Els sectors considerats són els següents: 

 

• Planta baixa: 
 

� Taller 1 
� Taller 2 
� Recepció 
� Lavabos 
� Zona d’escales i muntacàrregues 

 

• Primera planta: 
 

� Taller 1 
� Taller 2 
� Sala de reunions 
� Despatx del director 
� Oficines 
� Arxiu 
� Lavabos 
� Passadís 
� Zona d’escales i muntacàrregues 

 

La divisió en zones s’ha realitzat tenint en compte la distribució de la fàbrica 
i les activitats realitzades en cadascuna d’elles. 

Les zones de la nau que no estan destinades a la fabricació d’etiquetes 
(només els tallers són els destinats a aquesta fabricació), disposen d’un fals 
sostre a 2,5m d’altura, que serà la distància a considerar a l’hora de 
realitzar els càlculs per a aquestes superfícies. 

Les zones de tallers, destinades a la fabricació d’etiquetes, tenen una altura 
de 5m, la qual serà la considerada per realitzar els càlculs. 

Per a la realització de tots els càlculs d’il·luminació, s’ha utilitzat el software 
Dialux 4.9 del fabricant Indal S.L., els arxius obtinguts a partir d’aquest 
software figuren al capítol 3 de l’annex de càlculs del present projecte. 
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 4.1.- Característiques generals 
 

Els factors de reflexió per tot el recinte són els següents: 

- Sostre: 0,70 (color blanc) 
- Parets: 0,50 (color blanc) 
- Terra: 0,20 (color gris) 

 

A l’hora de realitzar els càlculs, es considera un factor de conservació, que 
es defineix com el factor que s’utilitza en el càlcul d’il·luminació efectiva 
proporcionada per un sistema després d’un període de temps i en 
condicions determinades, i que es considera de: 

 

Cd = 0,8                                               (4) 

 

A la taula següent es mostra el nivell d’il·luminació recomanada en servei 
per a cada estància: 

 

Taula 16. Nivell d’il·luminació recomanat 

 

Zones generals d’edificis Il·luminància recomanada en 
servei (lux) 

Zones de circulació, passadissos 100 

Magatzems 200 

Oficines 500 

Sala de reunions 500 

Taller 750 

Lavabos 150 

Aules 400 
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 4.2.- Il·luminació de cada estància 
 

4.2.1. Planta baixa 

 

4.2.1.1. Taller 1 

 

El taller 1 de la planta baixa de la nau industrial té unes dimensions de 23m 
de llargada per 10m d’amplada, amb una superfície total de 180m2. L’altura 
de la secció és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 750 lux, que és el 
recomanat pels tallers de la fàbrica. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model IS40-DVT-SAP-E-E40 
400W de làmpada industrial de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 8 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 12. 

 

4.2.1.2. Taller 2 

 

El taller 2 de la planta baixa de la nau industrial té unes dimensions de 19m 
de llargada per 4m d’amplada, amb una superfície total de 73m2. L’altura de 
la secció és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 750 lux, que és el 
recomanat pels tallers de la fàbrica. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model IS40-DVT-SAP-E-E40 
400W de làmpada industrial de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 4 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 12. 

 

- Lavabo del taller 
 

El taller disposa d’un lavabo de 3m2, 2m de llargada per 1,5m d’amplada, al 
qual es considera un nivell d’il·luminació de 750 lux per a la realització dels 
càlculs, que és el recomanat pels lavabos de la fàbrica. 
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El tipus de làmpada utilitzada correspon al model TOP 3000+V-300 HDG-
150 150W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total d’1 
lluminària a instal·lar, col·locada segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 12. 

 

4.2.1.3. Recepció 

 

La recepció de la nau industrial té unes dimensions de 8m de llargada per 
5m d’amplada, amb una superfície total de 40m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 200 lux, que és el 
recomanat per a aquest tipus de sala. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model 3150+F-350 MD-150 
150W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 4 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 12. 

 

4.2.1.4. Lavabo 

 

El lavabo de la nau industrial té unes dimensions de 2,5m de llargada per 
4m d’amplada, amb una superfície total de 40m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 150 lux, que és el 
recomanat per a aquest tipus de sala. 

El lavabo està dividit en tres zones diferenciades alhora de realitzar els 
càlculs: WC homes, WC dones i WC zona comú. 

El tipus de làmpada utilitzada per les tres zones en estudi correspon al 
model 3000+V-300 HDG-150 150W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 6 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes de tal manera que s’instal·laran dues 
lluminàries a cadascuna de les zones en estudi, tal com s’indica al capítol 3 
de l’annex de càlculs del present projecte i al plànol número 12. 
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4.2.1.5. Zona d’escales i muntacàrregues 

 

La zona de pas de la nau industrial té unes dimensions de 4m de llargada 
per 4m d’amplada, amb una superfície total de 16m2. L’altura de la secció 
és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 100 lux, que és el 
recomanat per a les zones de circulació de la nau industrial. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model 3000+V-300 HDG-300 
300W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 2 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 12. 

 

4.2.2. Primera planta 

 

4.2.2.1. Taller 1 

 

El taller té unes dimensions de 9m de llargada per 10m d’amplada, amb una 
superfície total de 90m2. L’altura de la secció és de 5m, i es considera una 
altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 750 lux, que és el 
recomanat pels tallers de la fàbrica. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model IS40-DVT-SAP-E-E40 
400W de làmpada industrial de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 4 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.2. Taller 2 

 

El taller 2 de la primera planta de la nau industrial té unes dimensions de 
19m de llargada per 4m d’amplada, amb una superfície total de 73m2. 
L’altura de la secció és de 5m, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 750 lux, que és el 
recomanat pels tallers de la fàbrica. 
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El tipus de làmpada utilitzada correspon al model IS40-DVT-SAP-E-E40 
400W de làmpada industrial de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 4 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

- Lavabo del taller 

 

El taller disposa d’un lavabo de 3m2, 2m de llargada per 1,5m d’amplada, al 
qual es considera un nivell d’il·luminació de 750 lux per a la realització dels 
càlculs, que és el recomanat pels lavabos de la fàbrica. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model TOP 3000+V-300 HDG-
150 150W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total d’1 
lluminària a instal·lar, col·locada segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.3. Sala de reunions 

 

La sala de reunions té unes dimensions de 3,5m de llargada per 6m 
d’amplada, amb una superfície total de 21m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 500 lux, que és el 
recomanat per les zones d’oficines de la fàbrica. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model ESTUDIO 214-IET-D 18W 
de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 8 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.4. Despatx del director 

 

El despatx té unes dimensions de 3,5m de llargada per 4m d’amplada, amb 
una superfície total de 14m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que 
disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 500 lux, que és el 
recomanat per les zones d’oficines de la fàbrica. 
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El tipus de làmpada utilitzada correspon al model ESTUDIO 214-IET-D 18W 
de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 6 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.5. Oficines 

 

Les sala d’oficines té unes dimensions de 9m de llargada per 4,5m 
d’amplada, amb una superfície total de 36m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 500 lux, que és el 
recomanat per les zones d’oficines de la fàbrica. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model ESTUDIO 214-IET-D 18W 
de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 10 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.6. Arxiu 

 

L’arxiu té unes dimensions de 3,5m de llargada per 4m d’amplada, amb una 
superfície total de 14m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que disposa 
d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 500 lux, que és el 
recomanat per les zones d’oficines de la fàbrica. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model ESTUDIO 214-IET-D 18W 
de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 3 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.7. Lavabo 1 

 

El lavabo de la nau industrial té unes dimensions de 2,5m de llargada per 
4m d’amplada, amb una superfície total de 40m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 
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El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 150 lux, que és el 
recomanat per a aquest tipus de sala. 

El lavabo està dividit en tres zones diferenciades alhora de realitzar els 
càlculs: WC homes, WC dones i WC zona comú. 

El tipus de làmpada utilitzada per les tres zones en estudi correspon al 
model 3000+V-300 HDG-150 150W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 6 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes de tal manera que s’instal·laran dues 
lluminàries a cadascuna de les zones en estudi, tal com s’indica al capítol 3 
de l’annex de càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.8. Lavabo 2 

 

El lavabo té unes dimensions de 1,5m de llargada per 2,5m d’amplada, amb 
una superfície total de 3,75m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que 
disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 150 lux, que és el 
recomanat per a aquest tipus de sala. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model 3000+V-300 HDG-150 
150W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 2 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

4.2.2.9. Passadís 

 

El passadís de la primera planta de la nau industrial té una superfície total 
de 41,25m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que disposa d’un fals 
sostre,  i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 100 lux, que és el 
recomanat per a les zones de circulació de la nau industrial. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model ELARA 400124EL 24W de 
la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 15 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 
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4.2.2.10. Zona d’escales i muntacàrregues 

 

La zona de pas de la nau industrial té unes dimensions de 4m de llargada 
per 4m d’amplada, amb una superfície total de 16m2. L’altura de la secció 
és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

El nivell d’il·luminació considerat per els càlculs és de 100 lux, que és el 
recomanat per a les zones de circulació de la nau industrial. 

El tipus de làmpada utilitzada correspon al model 3000+V-300 HDG-300 
300W de la marca Grup Indal. 

Considerant totes aquestes característiques obtenim un número total de 2 
lluminàries a instal·lar, distribuïdes segons s’indica al capítol 3 de l’annex de 
càlculs del present projecte i al plànol número 13. 

 

 4.3.- Característiques de les làmpades 
 

A continuació, s’exposen les característiques de les làmpades que s’han 
utilitzat per il·luminar les diferents zones de la nau industrial: 

 

a) En els tallers de la nau industrial s’han utilitzat: 

 

Grup Indal IS40 IS40-DVT-SAP-E-E40 400 W 

 

Làmpades de vapor de mercuri (M) o sodi alta pressió (S) o halogenurs 
metàl·lics (H) fins 400W. 

 

Flux lluminós: 55.500 lm  

Nº de làmpades: 1 

Potència per làmpada: 400 W 

Orientació: 90o                                                                                 

Eficiència: 73,00%                                        Figura 2. IS40 IS40-DVT-SAP-E-E40 
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Figura 3. Flux lluminós 

 

El número total de làmpades a instal·lar d’aquest tipus és de 20, repartides 
entre els quatre tallers dels que disposa la nau industrial. 

 

b) A la zona d’oficines de la nau industrial s’han utilitzat: 

 

Grup Indal ESTUDIO 214-IET-D 18 W 

 

Tubs fluorescents de llum blanca neutre 

Flux lluminós: 5.400 lm                

Nº de fluorescents per làmpada: 4         

Potència per làmpada: 72 W 

Orientació: 90o                                                                                

Eficiència: 65,00%                                          Figura 4. ESTUDIO 214-IET-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flux lluminós 
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El número total de lluminàries a instal·lar d’aquest tipus és de 27, 
repartides entre la sala de reunions, el despatx del director, les oficines i 
l’arxiu. 

 

c) A la recepció de la nau industrial s’han utilitzat: 

 

Grup Indal TOP 3150+F-350 MD-150 150 W 

 

Làmpades de fluorescència compacta de llum blanca neutre 

Flux lluminós: 13.250 lm                

Nº de làmpades: 1     

Potència per làmpada: 150 W 

Orientació: 90o 

Eficiència: 49,00%                                   Figura 6. TOP 3150+F-350 MD-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flux lluminós 

 

El número de lluminàries a instal·lar d’aquest tipus és de 4, totes a la 
recepció de la nau industrial. 
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d) Als lavabos de la nau industrial s’han instal·lat: 

 

Grup Indal TOP 3000+V-300 HDG-150 150 W 

 

 

Làmpades de fluorescència compacta de llum blanca neutre 

Flux lluminós: 2.550 lm                

Nº de làmpades: 1     

Potència per làmpada: 150 W 

Orientació: 90o                                                                              

Eficiència: 57,00%                                 Figura 8. TOP 3000+V-300 HDG-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flux lluminós 

 

El número de lluminàries a instal·lar d’aquest tipus és de 16, repartides 
entre tots els lavabos dels que disposa la nau industrial. 

 

e) A la zona d’escales i muntacàrregues s’han utilitzat: 

 

Grup Indal TOP 3000+V-300 HDG-300 300 W 

 

Làmpades de fluorescència compacta de llum blanca neutre 

Flux lluminós: 5.600 lm                

Nº de làmpades: 1     

Potència per làmpada: 300 W 

Orientació: 90o                                                                                 

Eficiència: 57,00%                               Figura 10. TOP 3000+V-300 HDG-300 
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Figura 11. Flux lluminós 

 

El número de lluminàries a instal·lar d’aquest tipus és de 4, utilitzades totes 
elles en la zona de les escales i el muntacàrregues. 

 

f) Al passadís de la zona d’oficines s’han utilitzat: 

 

Grup Indal ELARA 400124 EL 24 W 

 

Tubs fluorescents de llum blanca neutre 

Flux lluminós: 1.300 lm                

Nº de làmpades: 1     

Potència per làmpada: 24 W 

Orientació: 90o                                        

Eficiència: 74,00%                                       Figura 12. ELARA 400124 EL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flux lluminós 

 

El número total a instal·lar de lluminàries d’aquest tipus és de 15, totes 
elles situades en el passadís de la primera planta, corresponen a la zona 
d’oficines de la nau industrial. 
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CAPÍTOL 5: 
 

SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS



Rubén González Casas 

 

 

 5.1.- Objecte del projecte 
 

La redacció del present projecte s’ajusta a les prescripcions recollides en el 
Real Decret 2267/2004, de 3 de Desembre, per el que s’aprova el 
Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials 
(BOE n. 303 de 17/12/2004). 

Alhora, també s’aplicarà el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) amb el seu 
Document Bàsic de Seguretat contra incendis (DB-SI). 

El següent projecte té per finalitat dotar a l’empresa de tots els medis de 
protecció contra incendis necessaris per assegurar un correcte compliment 
de la normativa aplicable. 

 

 5.2.- Normativa 
 

• Guía tècnica d’aplicació: Reglament de Seguretat contra incendis en 
establiments industrials, última revisió. 

• Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de Seguretat 
contra incendis en establiments industrials. 

• Real Decret 393/2007, de 23 de març, Norma Bàsica 
d’Autoprotecció. 

• Real Decret 312/2005, de 18 de març i les normes d’assaig i 
classificació que allà s’indiquen. 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) “Seguretat en cas d‘incendi” (SI). 
• UNE 23093–1:1998. Assajos de resistència al foc. Part I. Requisits 

generals. 
• UNE 23093–2:1998. Assajos de resistència al foc. Part II. 

Procediments alternatius i addicionals. 
• UNE-EN 1363-1:2000. Assajos de resistència al foc. Part 1. Requisits 

generals. 
• UNE-EN 1363-2:2000. Assajos de resistència al foc. Part 2 

Procediments alternatius i addicionals. 
• UNE-EN 13501-1:2002. Classificació en funció del comportament 

davant el foc dels productes de construcció i elements per a 
l’edificació. Part 1: Classificació a partir de dades obtingudes en 
assajos de reacció al foc. 

• UNE-EN 13501-2:2004. Classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció del seu comportament davant 
el foc. Part 2: Classificació a partir de dades obtingudes en els 
assajos de resistència al foc excloses les instal·lacions de ventilació. 

• UNE-EN 3-7:2004. Extintors portàtils d’Incendis. Part 7. 
Característiques, requisits de funcionament i mètodes d’assaig. 

• UNE 23500: 1990. Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis. 
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• UNE-EN 13501-3:2005. Classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció del seu comportament davant 
el foc. Part 3: Classificació a partir de dades obtingudes en els 
assajos de resistència al foc de productes i elements utilitzats en les 
instal·lacions de servei dels edificis: conductes i comportes resistents 
al foc. 
 

 5.3.- Reglament de Seguretat Contra       
Incendis en els Establiments Industrials 
 

5.3.1. Objecte 

 

Aquest reglament té per objecte establir i definir els requisits que han de 
satisfer i les condicions que han de complir els establiments i instal·lacions 
d’ús industrial per la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir la seva 
aparició i per donar la resposta adequada, en cas de produir-se, limitar la 
seva propagació i possibilitar la seva extinció, amb la finalitat d’anular o 
reduir els danys o pèrdues que l’incendi pugui produir a persones o béns. 

Les activitats de prevenció d’incendis tindran com a finalitat limitar la 
presència del risc de foc i les circumstàncies que poden desencadenar 
l’incendi. 

Les activitats de resposta a l’incendi tindran com a finalitat controlar o 
lluitar contra l’incendi, per extingir-lo, i minimitzar els danys o pèrdues que 
pugui generar. 

 

5.3.2. Àmbit d’aplicació 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament són els establiments industrials. 
S’entendran com a tals: 

• Les indústries, tal com es defineixen a l’article 3.1 de la Llei 21/1992, 
del 16 de Juliol, d’Indústria. 

• Els magatzems industrials. 
• Els tallers de reparació i els establiments de vehicles destinats al 

servei de transport de persones i transport de mercaderies. 
• Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats compreses en 

els pàrrafs anteriors. 
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5.3.3. Inspeccions 

 

Amb independència de la funció inspectora assignada a l’Administració 
pública competent en matèria d’indústria de la comunitat autònoma i de les 
operacions de manteniment previstes en el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis, aprovat pel Real Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, els titulars dels establiments industrials als que sigui d’aplicació 
aquest reglament hauran de sol·licitar a un organisme de control facultat 
per a l’aplicació d’aquest reglament la inspecció de les seves instal·lacions. 

En aquesta inspecció es comprovarà: 

• Que no s’han produït canvis en l’activitat ni ampliacions. 
• Que es segueix mantenint la tipologia de l’establiment, els sectors i/o 

àrees d’incendi i el risc intrínsec de cadascun. 
• Que els sistemes de protecció contra incendis segueixen sent els 

exigits i que es realitzen les operacions de manteniment conforme al 
recollit en l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis, aprovat pel Real Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre. 

 

5.3.4. Periodicitat 

 

La periodicitat amb la qual es realitzaran les anomenades inspeccions no 
serà superior a: 

a) Cinc anys, pels establiments de risc intrínsec baix. 
b) Tres anys, pels establiments de risc intrínsec mig. 
c) Dos anys, pels establiments de risc intrínsec alt. 

 

5.3.5. Comunicació d’incendis 

 

El titular de l’establiment industrial haurà de comunicar a l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma, en un temps màxim de 15 dies, qualsevol 
incendi que es produeixi en l’establiment industrial en el qual concorri, al 
menys, una de les següents circumstàncies: 

a) Que es produeixin danys personals que requereixin atenció mèdica 
externa. 

b) Que ocasioni una paralització total de l’activitat industrial. 
c) Que ocasioni una paralització parcial superior a 14 dies de l’activitat 

industrial. 
d) Que resultin danys materials superiors a 30.000 euros.  
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 5.4.- Caracterització dels establiments 
industrials en relació amb la seguretat contra 
incendis 
 

S’entén per establiment el conjunt d’edificis, edifici, zona d’aquest, 
instal·lació o espai obert d’ús industrial o magatzem, segons lo establert en 
l’article 2, destinat a ser utilitzat sota una titularitat diferenciada i el seu 
projecte de construcció o reforma, així com l’inici de l’activitat prevista, 
sigui objecte de control administratiu. 

Els establiments industrials es caracteritzen per: 

 

a) La seva configuració i ubicació en relació al seu entorn. 

L’establiment es troba ubicat en un polígon industrial, l’emplaçament ocupa 
totalment un edifici, el qual es troba adossat a altres edificis per ambdós 
costats, la façana principal és l’única que dona al carrer, i la façana del 
darrera dona a un pati de llums. Així doncs, aquest establiment es classifica 
com a tipus B. 

Tipus B: L’establiment industrial ocupa totalment un edifici que està adossat 
a un altre o altres edificis, o a una distància igual o inferior a tres metres 
d’un o altres edificis, d’un altre establiment, ja siguin aquests d’ús industrial 
o bé d’altres usos. 

 

b) El seu nivell de risc intrínsec 

L’establiment es divideix en tres àrees o sectors, que corresponen a: 

• Àrea 1: Planta baixa. 
• Àrea 2: Zona de tallers de la primera planta. 
• Àrea 3: Zona d’oficines de la primera planta. 

 

El nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d’incendi s’avaluarà calculant 
la següent expressió, que determina la densitat de càrrega de foc, 
ponderada i corregida: 

 

�� = ∑ �������
�

�
��	 (MJ/m2) o (Mcal/m2)                         (5) 

on: 

 

QS = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea 
d’incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
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Gi = Masa, en kg, de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el 
sector o àrea d’incendi (inclosos els materials constructius combustibles). 

qi = Poder calorífic, en MJ/kg o Mcal/kg, de cadascun dels combustibles (i) 
que existeixen en el sector d’incendi. 

Ci = Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 
combustibilitat) de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el 
sector d’incendi. 

Ra = Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per 
l’activació) inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector 
d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació, 
emmagatzematge, etc. 

A = Superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea 
d’incendi, en m2. 

 

5.4.1. Càlcul del risc intrínsec de la planta baixa 

 

La planta baixa de l’establiment està ocupada per la recepció de l’empresa i 
dues zones de tallers destinades a l’elaboració del producte, i disposa d’una 
superfície de 322m2. 

Per a la realització del càlcul de la càrrega de foc d’aquesta planta, és 
necessari definir tots els objectes (combustibles) i les seves masses que es 
troben en el sector, així com saber quin és el grau de perillositat de 
cadascun. 

Així doncs, per conèixer el grau de perillositat de cada objecte en estudi, 
utilitzem la taula mostrada a continuació: 

 

Taula 17. Valors del coeficient de perillositat per combustió 
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Així doncs, a la següent taula es mostra la llista dels diferents objectes que 
es troben en el sector en estudi, amb la massa total corresponent per 
cadascun, i el coeficient de perillositat. Una vegada definit cada material, es 
realitza el càlcul de la càrrega de foc del sector a partir de la fórmula 
descrita anteriorment: 

 

QS = 314,7 Mcal/m2                                    (6) 

 

El càlcul es pot observar al capítol 4 de l’annex de càlculs del present 
projecte. 

 

5.4.2. Càlcul del risc intrínsec de la zona de tallers de la primera 
planta 

 

La zona de tallers de la primera consta de dos àrees destinades a la 
producció i disposa d’una superfície de 182m2. 

Per a la realització del càlcul de la càrrega de foc del sector es realitzen el 
mateixos passos realitzats anteriorment pel càlcul a la planta baixa, i queda 
definit a la taula següent: 

 

QS = 740,62 Mcal/ m2                                  (7) 

 

El càlcul es pot observar al capítol 4 de l’annex de càlculs del present 
projecte. 

 

5.4.3. Càlcul del risc intrínsec de la zona d’oficines  de la primera 
planta 

 

La zona d’oficines consta d’una superfície de 140m2, distribuïts en sales 
destinades a la realització de diferents tasques dins l’empresa, com són el 
despatx per la direcció, la sala de reunions, les oficines, etc. 

Per a la realització del càlcul de la càrrega de foc del sector es realitzen el 
mateixos passos realitzats anteriorment pel càlcul a la planta baixa i de la 
zona de tallers de la primera planta, i queda definit a la taula següent: 

 

QS = 196,85 Mcal/ m2                                 (8) 
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El càlcul es pot observar al capítol 4 de l’annex de càlculs del present 
projecte. 

 

5.4.4. Càlcul del risc intrínsec de la nau industrial 

 

Una vegada conegut el risc intrínsec per cada sector de la nau industrial, el 
nivell de risc d’un edifici o un conjunt de sectors i/o àrees d’incendi d’un 
establiment industrial, a efectes del reglament, s’avaluarà calculant la 
següent expressió, que determina la densitat de càrrega de foc, ponderada i 
corregida, Qe, de la nau industrial en estudi: 

 

�� = ∑ � ���
�
�

∑ ��
!
�

  (MJ/m2) o (Mcal/m2)                           (9) 

on: 

 

Qe = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici 
industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Qsi = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels 
sectors o àrees d’incendi, (i), que componen l’edifici industrial, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 

Ai = Superfície construïda de cadascun dels sectors o àrees d’incendi, (i), 
que componen l’edifici industrial, en m2. 

 

Així doncs, apliquem la fórmula amb els resultats obtinguts anteriorment pel 
càlcul del risc d’incendi de cada sector de la nau industrial: 

 

�� = "#$,%·"''(%$),*'·#+'(#,*,+-·#$)
*$$

= 409,45	0123/�'                       (10) 

 

Una vegada obtingut el valor de risc al foc de la nau industrial, podem dir 
quin és el nivell de risc intrínsec a partir de la taula següent a partir de la 
densitat de càrrega de foc ponderada i corregida: 

 

Taula 18. Nivell de risc intrínsec 
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Nivell de risc intrínsec de la nau industrial en estudi = Mig, número 5. 

 

 5.5.- Requisits constructius dels establiments 
industrials segons la seva configuració, 
ubicació i nivell de risc intrínsec 
 

Els requisits constructius de la nau industrial es realitzaran segons l’annex 
II del RSCIEI. 

 

• Façanes accessibles 

Tant el plantejament urbanístic com les condicions de disseny i construcció 
dels edificis, en particular l’entorn immediat, els seus accessos, els forats en 
façanes, etc., han de possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis 
d’extinció d’incendis. 

Les autoritats locals podran regular les condicions que estimen precises per 
complir lo anterior. 

Es consideren façanes accessibles d’un edifici, o establiment industrial, 
aquelles que disposen de forats que permeten l’accés des de l’exterior al 
personal del servei d’extinció d’incendis. 

 

• Condicions de l’entorn dels edificis 

L’espai de maniobra s’ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, arbolat, 
jardins o altres obstacles. 

En edificis en  una illa tancada, en la que els seus accessos i forats estan 
oberts exclusivament cap a pati interiors o places interiors, haurà d’existir 
un accés a aquests per a vehicles del servei d’extinció d’incendis. 

 

• Condicions de proximitat d’edificis 

Els vials de proximitat fins les façanes accessibles dels establiments 
industrials, així com els espais de maniobra als que es refereix l’apartat 
anterior, han de complir les condicions següents: 

� Amplada mínima lliure: cinc metres. 
� Altura mínima lliure o gàlib: 4,50 m. 
� Capacitat portant del vial: 2000 kp/m2. 

 

En els trams corbs, el carril de rodadura ha de quedar delimitat per la traça 
d’una corona circular els radis mínims de la qual han de ser 5,30 m i 12,50 
m, amb una amplada lliure per la circulació de 7,20 m.  
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5.5.1. Ubicacions no permeses de sectors d’incendi amb activitat 
industrial 

 

No es permet la ubicació de sectors d’incendi amb les activitats industrials 
incloses en l’article 2 per la nau industrial en estudi, de nivell de risc 
intrínsec mig: 

• En planta sota rasant, en configuracions de tipus A. 
• En configuracions de tipus A, quan la longitud de la façana accessible 

sigui inferior a cinc metres. 
• En planta sobre rasant on l’altura d’evacuació sigui superior a 15m, 

en configuracions de tipus A. 
• En configuracions de tipus B, quan la longitud de la seva façana 

accessible sigui inferior a cinc metres. 
• En segona planta sota rasant en configuracions de tipus A, tipus B i 

tipus C. 
• A menys de 25m de massa forestal, amb franja perimetral 

permanentment lliure de vegetació baixa arbustiva. 

 

La nau industrial en estudi no incompleix cap de les consignes anteriors, així 
que es pot procedir a la sectorització de la nau. 

 

5.5.2. Sectorització dels establiments industrials  

 

La màxima superfície construïda admissible de cada sector d’incendi serà la 
que s’indica a la taula següent: 

 

Taula 19. Risc intrínsec del sector d’incendi 
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Així doncs, trobem que per la nau industrial en estudi, de tipus B i nivell de 
risc mig 5, la màxima superfície construïda admissible de cada sector 
d’incendi és de 2.500m2. 

Comprovem que els sectors d’incendi de la nau industrial compleixen amb la 
normativa:  

• Sector 1: Planta baixa de 322m2 < 2.500m2. 
• Sector 2: Zona de tallers de la primera planta de 182m2 < 2.500m2. 
• Sector 3: Zona d’oficines de la primera planta de 140m2 < 2.500m2. 

 

Tots els sectors de la nau industrial en estudi compleixen amb la normativa 
vigent de màxima superfície construïda admissible. 

 

5.5.3. Materials 

 

Les exigències de comportament al foc dels productes de construcció es 
defineixen determinant la classe que han d’abastar, segons la norma UNE-
EN 13501-1 per aquells materials per els quals existeixi norma 
harmonitzada i estigui en vigor el marcat CE. 

Els productes utilitzats com a revestiment o acabats superficials seran els 
següents: 

• Terres: M2 o més favorable. 

 

En les dependències per al personal i zona d’oficines el material empleat per 
el terra serà gres. A la resta de zones serà paviment continu antirelliscant, 
resistent al fregament, rentable i antiàcid. 

• Parets i sostres: M2 o més favorable. 

 

En dependències per al personal i oficines l’acabat serà de guix blanc. En els 
banys l’acabat serà alicatat amb plaqueta de 20 x 20 cm. de primera 
qualitat. A la resta de zones l’acabat serà de panel sandwich. 

• Materials de revestiment exterior de façanes: M2 o més favorables. 
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5.5.4. Estabilitat al foc dels elements constructius portants 

 

Les exigències de comportament davant el foc d’un element constructiu 
portant es defineix pel temps en minuts, durant el qual l’element ha de 
mantenir l’estabilitat mecànica (o capacitat portant) a l’assaig normalitzat 
conforme a la norma corresponent de les incloses en la Decisió 
2000/367/CE de la Comissió, de 3 de Maig de 2000, modificada per la 
Decisió 2003/629/CE de la Comissió. 

 

a) L’estabilitat al foc dels elements estructurals amb funció portant i 
escales que siguin de recorregut d’evacuació no tindran un valor 
inferior a l’indicat en la següent taula: 
 

Taula 20. Estabilitat al foc dels elements estructurals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, els elements estructurals amb funció portant de la nau industrial no 
tindran un valor inferior a R 90. 

 

b) Per a l’estructura principal de cobertes lleugeres i els seus suports en 
plantes sobre rasant, es podrà adoptar un valor: 
 

Taula 21. Estabilitat al foc de les cobertes lleugeres 
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L’estructura principal de cobertes lleugeres i els seus suports adoptaran un 
valor R 30. 

 

5.5.5. Resistència al foc d’elements constructius de tancament 

 

Les exigències de comportament davant el foc d’un element constructiu de 
tancament (o delimitador) es defineix pel temps en minuts, durant el qual 
l’element ha de mantenir l’estabilitat mecànica (o capacitat portant) a 
l’assaig normalitzat conforme a la norma corresponent de les incloses en la 
Decisió 2000/367/CE de la Comissió, de 3 de Maig de 2000, modificada per 
la Decisió 2003/629/CE de la Comissió. 

La resistència dels elements constructius de tancament de la nau industrial 
haurà de complir amb les següents premisses: 

• Els elements constructius delimitadors d’un sector d’incendi respecte 
d’uns altres no serà inferior a R 90. 

• La resistència al foc de tot mur separador d’un altre establiment serà 
com a mínim de R 180. 

• Les portes de pas entre dos sectors d’incendi tindran una resistència 
al foc, al menys, igual a la meitat de la exigida a l’element que separi 
ambdós sectors d’incendi. 

• Tots els forats, horitzontals o verticals, que comuniquin un sector 
d’incendi amb l’espai exterior hauran de ser segellats. 

 

5.5.6. Evacuació dels establiments industrials 

 

a) Per l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació dels 
establiments industrials, es determinarà l’ocupació, P, per un nombre 
inferior a 100 treballadors, deduïda a partir de l’expressió següent: 

 

P = 1,10 p                                        (11) 

 

On p representa el número de persones que ocupa el sector d’incendi, 
d’acord amb la documentació laboral que legalitzi el funcionament de 
l’activitat. 

Així, per a l’activitat en estudi, de 17 treballadors, el valor de l’ocupació és 
de 19. 
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b) L’evacuació de l’establiment industrial ha de satisfer les condicions 
exposades a continuació: 

 

1. Elements de l’evacuació: origen d’evacuació, recorreguts d’evacuació, 
altura d’evacuació, rampes, ascensors, escales mecàniques, rampes i 
passadissos mòbils i sortides es defineixen d’acord amb l’article 7 de 
la NBE-CPI/96. 
 

2. Número i disposició de les sortides: a més de tenir en compte 
l’exposa’t en l’article 7 de la NBE-CPI/96, s’ampliarà el següent: 
 
• Les distàncies màximes dels recorreguts d’evacuació dels sectors 

d’incendi dels establiments industrials no superaran els valors 
indicats a la taula següent: 

 

Taula 22. Longitud del recorregut d’evacuació segons 

el nombre de sortides 

 

 

 

 

 

  

(***) La distància es podrà a 35m si l’ocupació és inferior a 25 persones. 

 

L’evacuació es realitzarà per totes les zones d’incendi que existeixen en la 
nau industrial. 

Cal destacar que els accessos habituals de la nau, s’utilitzaran a la seva 
vegada com sortides d’emergència donada la utilització que poden oferir 
aquestes portes. 

La nau industrial disposa de tres sortides d’emergència, sent dues 
d’aquestes les  portes d’accés habitual, i una tercera col·locada a la part 
posterior de la nau. La longitud del recorregut d’evacuació no excedeix de 
50m, així que compleix perfectament amb els requisits establerts pel 
reglament. 
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5.5.7. Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió en els 
edificis industrials 

 

La ventilació serà natural. Els forats es disposaran uniformement repartits a 
la part alta del sector, ja sigui en zones altes de façana o coberta. 

Els forats hauran de ser practicables de manera manual o automàtica. 

Haurà de disposar-se, a més a més, de forats per entrada d’aire en la part 
baixa del sector, en la mateixa proporció de superfície requerida per els de 
sortida de fums, i es podran computar els forats de les portes d’accés al 
sector. 

 

5.5.8. Emmagatzematge 

 

Els materials de bastidors, travessers, panels metàl·lics, bigues, pisos 
metàl·lics i altres elements i accessoris metàl·lics que componen el sistema 
han de ser d’acer de la classe A1 (M0). 

Els revestiments pintats amb espessors inferiors a 100µ han de ser de la 
classe Bs3d0 (M1). Aquest revestiment ha de ser d’un material no 
inflamable, degudament acreditat per un laboratori autoritzat mitjançant 
assajos realitzats segons la norma. 

 

5.5.9. Instal·lacions tècniques de serveis dels establiments 
industrials 

 

En el cas que els cables elèctrics alimentin a equips que han de romandre 
en funcionament durant un incendi, hauran d’estar protegits per mantenir la 
corrent elèctrica durant el temps exigible a l’estructura de la nau. 
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 5.6.- Requisits de les instal·lacions de 
protecció contra incendis dels establiments 
industrials 
 

Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de 
protecció contra incendis dels establiments industrials, així com el disseny, 
l’execució, la posta en funcionament i el manteniment de les seves 
instal·lacions, compliran amb el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, i 
en l’Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i 
desenvolupament d’aquell. 

 

5.6.1. Sistemes automàtics de detecció d’incendi 

 

Per a desenvolupar l’activitat de producció que es dur a terme en aquest 
projecte, sent una nau industrial de tipus B, amb un nivell de risc intrínsec 
mig, i una superfície total inferior als 2000m2, no és exigible la instal·lació 
d’aquest tipus de sistema de detecció d’incendis. 

 

5.6.2. Sistemes manuals d’alarma d’incendi 

 

S’instal·larà un polsador d’alarma a costat de cada sortida d’evacuació de 
cada sector d’incendi, i la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt 
fins a arribar a un polsador serà inferior a 25m. 

 

5.6.3. Sistemes de comunicació d’alarma 

 

No s’instal·larà cap mena de sistema de comunicació d’alarma, degut a que 
no és exigible per reglament en la nau industrial en estudi, ja que la suma 
de tots els seus sectors d’incendi no supera els 10000m2. 
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5.6.4. Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis 

 

S’instal·larà un sistema d’abastiment d’aigua contra incendis (xarxa d’aigua 
contra incendis), per donar servei, en les condicions de caudal, pressió i 
reserva calculats, pel sistema de lluita contra incendis de xarxa de boques 
d’incendi equipades (BIE). 

 

5.6.5. Sistemes d’hidrants exteriors 

 

No serà necessària la instal·lació d’hidrant exteriors a la nau industrial, 
donat que es tracta d’una nau de configuració tipus B,de risc intrínsec mig, i 
està per sota de 1000m2 de superfície d’àrea d’incendi. 

 

5.6.6. Extintors d’incendi 

 

S’instal·laran extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi dels 
establiments industrials. 

L’agent extintor utilitzat serà seleccionat d’acord amb la taula següent, 
extreta de l’apèndix 1 del Reglament d’Instal·lacions de protecció contra 
incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre: 

 

Taula 23. Agent extintor 

 

Grau de risc intrínsec 
del sector d’incendi 

Eficàcia mínima de 
l’extintor 

Àrea màxima 
protegida del sector 

d’incendi 

Mig 21 A Fins 400m2 (un extintor 
més per cada 200m2, o 

fracció, en excés) 
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Així, els extintors instal·lats seran: 

• Planta baixa: 4 extintors de pols seca ABC amb valor mínim de 
6kg i eficàcia 21A, distribuïts entre els dos tallers i la recepció. 

• Primera planta: 4 extintors de pols seca ABC amb valor mínim de 
6kg i eficàcia 21A, distribuïts entre les oficines i els dos tallers. 

• Un extintor extra, per motius de major seguretat, de pols seca 
ABC amb valor mínim de 6kg i una eficàcia 21A, situat a les 
escales, entre la planta baixa i la primera planta. 

  

L’emplaçament dels extintors portàtils d’incendi permetrà que siguin 
fàcilment visibles i accessibles, estaran situats pròxims als punts on s’estimi 
major probabilitat d’iniciar-se l’incendi i la seva distribució serà tal que el 
recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d’incendi 
fins l’extintor, no superi 15m. 

 

5.6.7. Sistemes de boques d’incendi equipades 

 

S’instal·larà un sistema de boca d’incendis equipada degut a que la 
superfície total construïda de la nau industrial supera els 500m2. 

El tipus de BIE instal·lat, Tipus DN 45mm, de simultaneïtat 2 i 60 min 
d’autonomia, tindrà les següents característiques de caudal: 

• Diàmetre equivalent de 13mm. 
• Pressió en la boquilla entre dos i cinc bars. 

 

5.6.8. Sistemes de columna seca 

 

No s’instal·larà un sistema de columna seca ja que l’altura d’evacuació de la 
nau industrial no supera els 15m. 

 

5.6.9. Sistemes de dispersadors automàtics d’aigua 

 

No s’instal·larà un sistema de dispersadors automàtics d’aigua degut a que 
per l’activitat de producció duta a terme a la nau industrial, l’edifici no 
supera els 1000m2. 
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5.6.10. Sistemes d’aigua polvoritzada 

 

No s’instal·laran sistemes d’aigua polvoritzada degut a que la configuració, 
contingut, procés i ubicació del risc no és necessari refrigerar parts d’aquest 
per assegurar l’estabilitat de la seva estructura. 

 

5.6.11. Sistemes d’espuma física 

 

No s’instal·larà un sistema d’espuma física per la no existència d’àrees d’un 
sector d’incendi en les quals es manipulin líquids inflamables que, en cas 
d’incendi, puguin propagar-se a altres sectors. 

 

5.6.12. Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos 

 

No s’instal·laran degut a que en el recinte en estudi no s’ubiquen equips 
electrònics, centres de càlcul, bancs de dades, centres de control o mesura i 
anàlogues i la protecció amb sistemes d’aigua pugui perjudicar aquests 
equips. 

 

5.6.13. Sistemes d’enllumenat d’emergència 

 

La instal·lació del sistema d’enllumenat d’emergència complirà les següents 
condicions: 

• Serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i entrarà 
automàticament en funcionament al produir-se un error del 70% de 
la seva tensió nominal en servei. 

• Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, 
des del moment en que es produeixi l’error.  

• Proporcionarà una il·luminació d’un lux, com a mínim, en el nivell del 
terra en els recorreguts d’evacuació. 

• Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el 
factor de reflexió de parets i sostres i contemplant un factor de 
manteniment que comprengui la reducció del rendiment lluminós 
degut a l’envelliment de les làmpades i a la brutícia de les 
lluminàries. 
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5.6.14. Senyalització 

 

Es senyalitzaran les sortides d’ús habitual i d’emergència, així com la dels 
medis de protecció contra incendis d’utilització manual, quan no siguin 
fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida, tenint en 
compte l’exposa’t en el Reglament  de senyalització dels centres de treball, 
aprovat pel Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
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CAPÍTOL 6: 
 

INSTAL·LACIÓ  
D’AIGUA



Rubén González Casas 

 

 

Els reglaments i normatives que s’aplicaran per a realitzar la instal·lació del 
subministrament d’aigua freda, aigua calent sanitària (ACS) i evacuació 
d’aigües de la nau industrial són els següents: 

- Codi Tècnic d’Edificació (CTE) 
- Document Bàsic de Salubritat del CTE, el subapartat de 

subministrament d’aigua (DB-HS 4) 
- Document Bàsic de Salubritat del CTE, el subapartat d’evacuació 

d’aigües (DB-HS 5) 

 

 6.1.- Instal·lació del subministrament d’aigua 
 

6.1.1. Característiques i exigències 

 

L’aigua de la instal·lació ha de complir lo establert en la legislació vigent 
sobre l’aigua pel consum humà. 

La companyia subministradora facilitarà les dades de caudal i pressió que 
serviran de base per el dimensionat de la instal·lació. 

Els materials utilitzats per a la instal·lació han de complir els següents 
requisits: 

- Per a les canonades i accessoris s’han d’utilitzar materials que no 
produeixin concentracions de substàncies nocives que excedeixin els 
valors permesos. 

- No han de modificar les característiques organolèptiques ni la 
salubritat de l’aigua subministrada. 

- Han de ser resistents a la corrosió interior. 
- Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de 

servei previstes. 
- No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre sí. 

 

La instal·lació haurà de complir amb el subministrament als aparells i equips 
higiènics amb els caudals mínims que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Es dissenyarà en la mesura possible per a poder realitzar un manteniment 
adequat. 
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6.1.2. Principals característiques del disseny de una instal·lació 

 

Per a realitzar la instal·lació de subministrament d’aigua s’han de tenir en 
compte els següents factors: 

- La situació de l’escomesa i dels locals en els que aniran allotjats els 
equips de mesura, pressió i emmagatzematge. 

- Els plànols de planta i seccions de l’edifici que defineixen la situació i 
nombre dels punts de consum. 

- Els valors de caudal, pressió, continuïtat i potabilitat de l’aigua 
subministrada per la xarxa d’abastiment, segons les dades facilitades 
per la companyia subministradora. 

 

6.1.3. Disseny del subministrament 

  

Els elements que componen la instal·lació de subministrament d’aigua són 
els següents: 

Elements situats fora de la propietat: 

- Punt de xarxa. 
- Escomesa. 
- Clau de presa: Sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior 

de subministrament, que obri pas a l’escomesa. 
- Tub d’escomesa que enllaci la clau de presa amb la de tall general. 
- Clau de tall en l’exterior de la propietat. 

 

Elements situats dintre de la propietat: 

- Armari del comptador general. Dintre de l’armari trobarem: 
o Clau de tall general: Permet interrompre el subministrament a 

la propietat. 
o Filtre general: Reté els residus de l’aigua que poden donar lloc 

a corrosions en les canalitzacions. 
o Comptador. 
o Aixeta de proba. 

- Vàlvula antiretorn: Obliga a l’aigua a circular en un mateix sentit. 

 

La instal·lació interior es realitzarà encastada sota el paviment i es 
disposarà de registres per a la seva inspecció i control de pèrdues en les 
extrems i en els punts de canvi de direcció. Per la zona de lavabos serà 
transportada per fals sostre. 
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No hi haurà cap grup de pressió ja que es disposa de la suficient pressió des 
de la xarxa general del subministrament de la companyia. 

 

6.1.4. Comptador general 

 

Se situarà en un armari, a la recepció de l’empresa, pròxim a la clau de pas. 
Les dimensions d’aquest armari seran les següents: 

- Alçada: 50 cm. 
- Longitud: 60 cm. 
- Profunditat: 20 cm. 

 

La vàlvula antiretorn serà situada immediatament després del comptador 
general, amb la finalitat de protegir la xarxa de distribució contra el retorn 
d’aigües. 

 

6.1.5. Coeficient de simultaneïtat 

 

El consum d’aigua de l’empresa no és constant, ja que depenent del 
moment del dia hi haurà un major o menor ús dels punts d’utilització. Els 
màxims consums es realitzaran durant les hores del dia en que s’està 
treballant a l’empresa, ja que serà quan els empleats en facin ús dels 
lavabos. 

Per a obtenir el consum en cada tram de la instal·lació s’ha de multiplicar la 
despesa total possible per un coeficient K (menor que la unitat), denominat 
coeficient de simultaneïtat, que depèn del nombre d’aparells que abasta 
cada tram. Una vegada hem obtingut el valor màxim del consum es poden 
fixar els diàmetres necessaris per a les canalitzacions. 

El coeficient de simultaneïtat el trobem mitjançant la següent fórmula: 

 

5 = #

6789#:
                                                                 (12) 
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6.1.6. Pèrdues de càrrega 

 

Degut a que els líquids no són perfectes, la càrrega H no es manté constant, 
sinó que una part s’empra en vèncer les resistències que s’oposen al 
moviment del líquid (fregaments). 

Aquestes resistències poden ser: 

- Continues: Degudes a les parets del tub. 
- Aïllades: Empalmes, corbes, claus i altres accidents.  

 

Per el cas de les pèrdues de càrrega continua s’empren uns àbacs que 
relacionen la velocitat, diàmetre, caudal i pèrdua de càrrega de canonades. 

En el cas de les pèrdues de càrrega aïllades, tenen un valor, cadascuna 
d’elles, que dependrà del tipus d’obstacle, del diàmetre de la canonada i de 
la velocitat de l’aigua. Són valors variables que depenen de l’estat del 
mecanisme. 

A aquestes pèrdues de càrrega continues i aïllades s’han de sumar les 
pèrdues dels possibles desnivells d’altures que tinguin que superar les 
canonades. 

 

6.1.7. Classificació del subministrament 

 

S’entén per caudal instal·lat en un subministrament la suma dels caudals 
instantanis mínims corresponents a tots els aparells instal·lats en la nau, en 
aquest cas el caudal és de 1,5 dm3/s. 

Així, podem classificar la instal·lació com a un subministrament del tipus C, 
que comprenen caudals de valors entre 1 dm3/s i 1,5 dm3/s. 

 

6.1.8. Dimensionat de les canonades 

 

A partir de la normativa establerta, es procedeix a dimensionar les 
canonades de la instal·lació, i amb això, poder trobar les pèrdues de càrrega 
(J). 

Amb tot això, podem determinar les pèrdues totals per el tram més 
desfavorable de la instal·lació, de tal manera que coneixent la pressió inicial 
podem esbrinar si al punt de consum pitjor situat arriba l’aigua amb una 
pressió acceptable segons el seu ús. En el cas de no ser aquesta pressió 
acceptable, s’hauran d’augmentar els diàmetres per a reduir les pèrdues de 
càrrega. 
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6.1.9. Dimensionat del tub d’alimentació 

 

Segons el tipus de subministrament i el seu nombre màxim de 
subministres, coneixent que la instal·lació és del tipus C, instal·larem un tub 
de 60 mm de diàmetre en paret llisa. 

El càlcul es pot observar al capítol 5 de l’annex de càlculs del present 
projecte. 

 

6.1.10. Dimensionat del comptador general i de la clau de sortida 

 

Segons el tipus de subministrament i el seu nombre màxim de 
subministres, coneixent que la instal·lació és del tipus C, instal·larem un tub 
de 25 mm de diàmetre, i de 40 mm de diàmetre a la clau de seient 
paral·lel. 

El càlcul es pot observar al capítol 5 de l’annex de càlculs del present 
projecte. 

 

6.1.11. Dimensionat de la derivació del subministrament 

 

Segons el tipus de subministrament i el seu material, coneixent que la 
instal·lació és del tipus C, instal·larem un tub de 20 mm de diàmetre en 
paret llisa. 

El càlcul es pot observar al capítol 5 de l’annex de càlculs del present 
projecte. 

 

6.1.12. Dimensionat de les derivacions als aparells 

 

Segons els tipus d’aparells, tipus de subministrament i material, 
instal·larem tubs de 12 mm i 20 mm de diàmetre en paret llisa. 

El càlcul es pot observar al capítol 5 de l’annex de càlculs del present 
projecte. 
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6.1.13. Càlcul del subministrament d’aigua freda 

 

L’estudi d’una instal·lació de fontaneria compren el càlcul del cabal de 
cadascun dels trams de la mateixa, càlcul del dimensionat dels conductes 
(en el nostre cas seran de coure) i les pèrdues de càrrega degudes als 
conductes, a les derivacions, a les claus de pas, als comptadors, als 
desnivells i a altres mecanismes. 

 

6.1.13.1. Introducció i dades del subministrament 

 

La instal·lació d’aigua es portarà a terme sobre la zona de lavabos de la nau 
industrial. La instal·lació d’aigua haurà d’abastir un total de 16 punts de 
consum, repartits de la següent manera: 

- 7 inodors 
- 5 rentamans  
- 2 bidets 
- 2 escalfadors 

 

La instal·lació d’aigua freda es podrà observar en els plànols 16 i 17 del 
volum II del present projecte. 

El subministrament d’aigua de l’empresa subministradora es realitzarà a 
una pressió de 20 kPa,  corresponent a un nivell de confort mig. 

 

6.1.13.2. Consum de la instal·lació 

 

Per començar es contempla els consums d’aigua dels aparells a instal·lar: 

- Inodors amb cisterna: 0,1 dm3/s 
- Bidets: 0,1 dm3/s 
- Rentamans: 0,05 dm3/s 
- Escalfadors: 0,175 dm3/s 

 

Les dades són extretes de la taula 2.1. del CTE DB HS 4, la qual es pot 
veure al capítol 5 de l’annex de càlculs del present projecte, d’instal·lació 
d’aigua de la nau industrial. 
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6.1.13.3. Càlcul aproximat de les pèrdues de càrrega 

 

Una vegada tenim els caudals de cada tram i coneixent el diàmetre del tub, 
podem esbrinar les pèrdues de càrrega i les velocitats que es produeixen 
mitjançant l’àbac de pèrdues de càrrega per a fontaneria. 

D’aquesta manera obtenim que les pèrdues aproximades en el tram més 
desfavorable són les següents: 

 

J = 4,28 kPa                                          (13) 

 

Els elements existents que produeixen pèrdues en aquest tram són: 

- 2 claus de pas de 3/8” 
- 1 clau de pas de 3/8” 
- 1 comptador de 1 ½ ” 

 

Per realitzar el càlcul de les pèrdues addicionals, també anomenades 
pèrdues de càrrega aïllades, que són les referents a les pèrdues de càrrega 
que es produeixen a les vàlvules de pas, els comptadors, claus de pas, etc., 
degut als tipus d’obstacles de la nostra instal·lació. De manera que les 
pèrdues de càrrega degudes als conductes i a les pèrdues aïllades són les 
següents: 

 

PA-V = Pèrdua als conductes + pèrdues aïllades                 (14) 

PA-V = 4,69 kPa                                         (15) 

 

Per últim, a aquestes pèrdues de càrrega s’han d’afegir 5 kPa per a poder 
superar els 5 metres d’alçada que hi ha en el tram F-L, així doncs, finalment 
les pèrdues seran: 

 

PA-V = 4,69 + 5 = 9,69 kPa                                (16) 

 

Una vegada coneixem el total de les pèrdues de càrrega, es comprova si en 
el punt més llunyà del tram més desfavorable tindrem una pressió residual 
suficient o hi haurà que variar diàmetres o afegir un grup de pressió. 

Per a realitzar aquesta comprovació, el que es fa és restar a la pressió 
inicial la de la xarxa de pèrdues: 
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20 kPa – PA-V = 20 – 9,69 = 10,31 kPa                      (17) 

 

Pressió residual en el punt més desfavorable: 

 

10,31 kPa = 1,031 kg/cm2                               (18) 

 

Així, la pressió residual en el punt més desfavorable de la instal·lació és 
suficient i no serà necessari col·locar cap tipus de grup de pressió. 

 

 6.2.- Càlcul de la instal·lació de 
subministrament d’aigua calenta sanitària 
(ACS) 
 

Per a la distribució i disseny de la instal·lació d’ACS s’aplicaran condicions 
anàlogues a la de les xarxes d’aigua freda. 

Al igual que per a la instal·lació d’aigua freda, realitzarem el càlcul del 
caudal de cadascun dels trams de la mateixa, càlcul del dimensionat dels 
conductes (en aquest cas seran de coure) i les pèrdues de càrrega degudes 
als conductes, a les derivacions, a les claus de pas, als comptadors, als 
desnivells i a altres mecanismes. 

 

6.2.1. Introducció i dades de subministrament 

 

La instal·lació d’ACS es portarà a terme sobre la zona de lavabos. Abastirà 7 
punts de consum, repartits de la següent manera: 

- 5 rentamans 
- 2 bidets 

 

La instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) podrà veure’s en els plànols 
16 i 17 del volum II del present projecte. 

El subministrament d’aigua de l’empresa subministradora es realitzarà a 
una pressió de 20 kPa, corresponent a un nivell de confort mig. 
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6.2.1.1. Consum de la instal·lació 

 

Per començar, contemplarem els consums d’aigua calenta dels aparells que 
anem a instal·lar: 

- Rentamans: 0,03 dm3/s 
- Bidets: 0,1 dm3/s 

 

Aquests punts de consum estan repartits al llarg de tots els lavabos de la 
nau industrial. 

Tots els trams de la instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) podran 
observar-se en el plànol 16 i 17 del volum II del present projecte. 

 

6.2.1.2. Càlcul aproximat de les pèrdues de càrrega 

 

Una vegada tenim els caudals de cada tram i coneixent el diàmetre del tub, 
podem esbrinar les pèrdues de càrrega i les velocitats que es produeixen 
mitjançant l’àbac per el càlcul de canonades en fontaneria. 

D’aquesta manera obtenim que les pèrdues aproximades en el tram més 
desfavorable són les següents: 

 

J = 1,806 dm3/s                                       (19) 

 

Els elements existents que produeixen pèrdues en aquest tram són: 

a) 2 claus de pas de 1/2” 
b) 1 clau de pas de 3/8” 
c) 1 comptador de 1” 

 

Per realitzar el càlcul de les pèrdues addicionals, també anomenades 
pèrdues de càrrega aïllades, que són les referents a les pèrdues de càrrega 
que es produeixen a les vàlvules de pas, els comptadors, claus de pas, etc., 
degut als tipus d’obstacles de la nostra instal·lació. De manera que les 
pèrdues de càrrega degudes als conductes i a les pèrdues aïllades són les 
següents: 

 

PC-J = Pèrdua als conductes + pèrdues aïllades               (20) 

PC-J = 3,73 kPa                                       (21) 
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Per últim, a aquestes pèrdues de càrrega s’han d’afegir 5 kPa per a poder 
superar els 5 metres d’alçada que hi ha en el tram B-F, així doncs, 
finalment les pèrdues seran: 

 

PC-J = 6,57 + 5 = 8,73 kPa                               (22) 

 

Una vegada coneixem el total de les pèrdues de càrrega, es comprova si en 
el punt més llunyà del tram més desfavorable tindrem una pressió residual 
suficient o hi haurà que variar diàmetres o afegir un grup de pressió. 

Per a realitzar aquesta comprovació, el que es fa és restar a la pressió 
inicial la de la xarxa de pèrdues: 

 

20 kPa – PC-J = 20 – 8,73 = 11,27 kPa                     (23) 

 

Pressió residual en el punt més desfavorable: 

 

8,43 kPa= 1,127 kg/cm2                               (24) 

 

Així, la pressió residual en el punt més desfavorable de la instal·lació és 
suficient i no serà necessari col·locar cap tipus de grup de pressió. 

 

 6.3.- Instal·lació d’evacuació d’aigües 
 

6.3.1. Característiques i exigències 

 

Les canonades de la xarxa d’evacuació han de tenir el traçat més senzill 
possible, amb unes distàncies i pendents que facilitin l’evacuació dels 
residus. S’haurà d’evitar la retenció d’aigües en el seu interior. 

Es disposarà se sistemes de ventilació adequats que permetin el 
funcionament de tancaments hidràulics i l’evacuació de gasos. 

Els diàmetres de les canonades han de ser els apropiats per a transportar 
els caudals previsibles en condicions segures. 

La instal·lació no s’utilitzarà per l’evacuació d’un altre tipus de residu que no 
siguin aigües residuals o pluvials. 

La xarxa d’aigües residuals evacuarà a la xarxa general de clavegueram. 

Es respectaran els requisits de construcció i topologia dels materials. 
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L’evacuació d’aquestes aigües es realitzarà per canalització subterrània 
mitjançant canonada de PVC a la xarxa de sanejament i clavegueram públic 
destinat a tal efecte i convenientment aïllat de la xarxa d’aigua potable. 

Les activitats que es realitzaran en aquests activitat no són potencialment 
contaminants d’aigua donat que no s’utilitza l’aigua per a realitzar cap tipus 
de procés industrial.  

 

6.3.2. Disseny del subministrament 

 

6.3.2.1. Aigües residuals 

 

Els elements que composen la instal·lació d’evacuació d’aigües residuals són 
les següents: 

- Branques de desguàs: Canalització que té cada aparell i que envia els 
residus als col·lectors. Abans de la connexió de l’aparell, s’acostuma a 
intercalar un sifó per a assegurar un tancament als mals olors. 

- Col·lectors d’aparells: Són canalitzacions de recorregut horitzontal a 
les que desemboquen les branques de desguàs. Segons la seva 
importància podran ser de plom, fibrociment o un altre material. 

- Baixants residuals, que enviaran els residus a la xarxa de col·lectors 
horitzontals d’aigües residuals de la planta baixa. 

- Col·lectors horitzontals principals: Són canalitzacions de recorregut 
horitzontal que condueixen al clavegueró, de forma unitària o 
divisòria, les aigües que arriben dels diferents col·lectors d’aparells. 

 

La instal·lació d’evacuació podrà observar-se en els plànols 16 i 17. 

 

6.3.2.2. Aigües pluvials 

 

Els elements que composen la instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials són 
les següents: 

- Embornal: Són receptacles que estaran situats en el sostre de 
l’empresa i que estan dissenyats per recollir l’aigua procedent de la 
pluja en zones obertes. 

- Canalons: Són els conductes situats en els extrems del teulat, que 
reben i aboquen l’aigua procedent de les pluges a les baixants 
d’aigües pluvials. 

- Baixants d’aigües pluvials: Canonades de desguàs verticals que 
recullen l’aigua pluvial i la baixa. 
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- Col·lectors d’aigües pluvials: Canalització que recull les aigües 
pluvials provinents de les demés canalitzacions i les extreu fora 
d’empresa al clavegueram. 

 

6.3.3. Materials i especificacions 

 

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran 
exposades a obstruccions. 

El material utilitzat per a realitzar la xarxa soterrada serà de PVC. 

Les trobades de diferents ramals o col·lectors es resoldran amb peces 
especials, del tipus T i els canvis de direcció amb colzes, o unions similars. 

Els aparells sanitaris disposaran de sifó individual per a evitar la transmissió 
d’olors de la xarxa de sanejament a l’interior. 

Els desaigües dels aparells sanitaris es realitzaran amb tub de PVC sanitari. 

 

6.3.4. Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües  

 

S’aplicarà un procediment de dimensionat per a un sistema separatiu, és a 
dir, les xarxes d’aigua residual per un costat i les xarxes d’aigües pluvials 
per un altre. 

 

6.3.4.1. Evacuació d’aigües residuals 

 

a) Branques de desguàs 

 

Cadascun dels aparells té establert unes unitats de descàrrega segons si és 
d’ús privat o públic, a partir dels quals es dimensionaran els ramals de la 
instal·lació. En la nostra empresa tots els aparells són d’ús privat, ja que es 
tracta d’una empresa privada. 

Mitjançant els càlculs efectuats al capítol 5 de l’annex del present projecte, 
podem determinar les unitats i els diàmetres dels ramals dels punts de 
consum de la nostra instal·lació d’evacuació d’aigües: 
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Taula 24. Branques de desguàs 

 

Tram Punt 
de 

servei 

Aparell UD Diàmetre 

A-C A Rentamans 1 32 mm 

B Sanitari 4 100 mm 

D-C D Rentamans 1 32 mm 

E Sanitari 4 100 mm 

G-F G Sanitari 4 100 mm 

I Rentamans 1 32 mm 

J Bidet 2 40 mm 

K Sanitari 4 100 mm 

M-L M Sanitari 4 100 mm 

O Rentamans 1 32 mm 

P Bidet 2 40 mm 

Q Sanitari 4 100 mm 

S-R S Rentamans 1 32 mm 

T Sanitari 4 100 mm 

 

b) Col·lectors d’aparells 

 

Les branques de desguàs de tots els punts de consum aniran a parar als 
col·lectors dels aparells. A la següent taula es poden observar els diàmetres 
que tindran aquests col·lectors per a una pendent del 2%, per a la 
realització de la qual s’ha tingut en compte les dades de la taula 51 del 
capítol 5 de l’annex de càlculs del present projecte: 
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Taula 25. Col·lectors d’aparells 

 

Tram UD Aparells Diàmetre 

A-C 5 Rentamans 50 mm 

Sanitari 

D-C 5 Rentamans 50 mm 

Sanitari 

G-F 11 Sanitari 63 mm 

Rentamans 

Bidet 

Sanitari 

M-L 11 Sanitari 63 mm 

Rentamans 

Bidet 

Sanitari 

S-R 5 Rentamans 50 mm 

Sanitari 

 

c) Baixant d’aigües residuals 

 

El diàmetre de les baixants d’aigües residuals s’obté a partir dels càlculs 
efectuats al capítol 5 de l’annex de càlculs, com el major dels valors 
obtinguts considerant el màxim nombre de UD en la baixant i el màxim 
nombre de UD en cada ramal en funció del número de plantes. Així doncs, 
per a una empresa de dues plantes i un nombre màxim de 37 UD, el 
diàmetre de la baixant és de 90mm. 

 

φ = 90 mm.                                        (25) 
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d) Col·lectors horitzontals principals 

 

El diàmetre del col·lector horitzontal, per a una pendent del 2%, és extret 
de la taula 52 de l’annex de càlculs, capítol 5, en aquest cas, per a un 
nombre total de 37 UD, el diàmetre a instal·lar és de 75mm. 

 

φ = 75 mm.                                        (26) 

 

 

6.3.4.2. Evacuació d’aigües pluvials 

 

a) Embornal 

 

L’empresa contarà amb 5 embornals. El nombre d’embornals a instal·lar 
depèn de la superfície de coberta, i els càlculs els podem trobar a l’apartat 
5.2.2.1. de l’annex de càlculs del present projecte.  

 

b) Canalons 

 

El diàmetre del canaló serà de 150 mm per a una pendent del 2%, segons 
es pot veure en els càlculs realitzats a l’apartat 5.2.2.2. de l’annex de 
càlculs del present projecte.  

En aquest apartat del projecte, s’ha tingut en compte que el règim 
pluviomètric de Mataró no és de 100mm/h, així s’aplica un factor de 
correcció per poder determinar el diàmetre. Això es pot veure a la figura 14, 
que il·lustra el mapa de zones pluvials d’Espanya, amb la seva corresponent 
taula d’intensitats de pluges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de zones pluvials d’Espanya 
 
 

Taula 26. Intensitat pluviomètrica 

 

 

 

c) Baixant d’aigües pluvials 

 

Es col·locaran 5 baixants al voltant de l’empresa, repartides de manera que 
pugui facilitar la baixada de l’aigua i evitar pressions en el sostre de 
l’empresa. Anàlogament al cas dels canalons, aplicarem el factor de 
correcció, per tenir en compte la intensitat pluviomètrica adequada a la 
zona. Així doncs, el diàmetre de les baixants pluvials serà de 160mm.  

 

d) Col·lectors d’aigües pluvials 

 

El diàmetre del col·lector d’aigües pluvials per a una pendent del 2% serà 
de 160 mm, tenint en compte un factor de correcció per adequar el règim 
pluviomètric de Mataró. 

Tots els càlculs relacionat amb aquest apartat, es podran observar en el 
capítol 5 de l’annex de càlculs del present projecte. 


