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RESUM 

La finalitat del Projecte de Final de Grau que aquí  es presenta és la de realitzar un canvi 

d’ús d’una nau industrial a un viver d’empreses. La nau es troba al municipi de l’ Hospitalet 

de l’Infant i té una superfície útil de 800,00 m2. 

A més, hi ha una zona exterior a l’edifici que s’aprofitarà per fer zona de pàrquing, que té 

una superfície total de 1200,00 m2. 

Per tal d’aconseguir un canvi d’ús complet i eficaç, s’hauran de realitzar canvis importants en 

la morfologia de l’edifici, intentant mantenir al màxim els elements existents o reaprofitant-

los. 

El motiu de realitzar aquest canvi d’ús és que es troba en un polígon industrial altament 

desocupat. Entenent que comprar o llogar una nau industrial avui dia no està a l’abast de 

qualsevol, es pretén generar despatxos per a joves emprenedors que vulguin treballar en 

qualsevol sector, tot motivant el seu creixement per al seu posterior desplaçament a naus 

desocupades del polígon quan hagin crescut lo suficient, ja que el despatx tindrà una vida 

màxima de 3-4 anys per a cada empresa. 

Així doncs, la motivació principal del projecte es donar-li vida a un polígon desocupat i 

motivar als joves a trobar la feina pel seu compte i fer-se un lloc en el sector en el qual 

estiguin especialitzats.  

El primer que es farà serà realitzar un forjat intermig per tal de tenir molt més espais de 

treball i poder fer més despatxos.  

A la planta baixa es realitzaran 18 despatxos de 3,5 x 6,95 m, és a dir, de 24,3m2, i els 

espais restants de la planta seran aprofitats per: 

- 109,2 m2: zona recepció, sala d’espera i escala a planta pis. 

 

- 109,2 m2: zona arxiu, sala manteniment i maquinària. 

 

- 48,6 m2: break office, lavabo i escala a planta pis. 

La tipologia de forjat que s’utilitzarà és la de xapa col·laborant, per facilitat de muntatge i per 

tal de treballar un tipus de forjat en el qual no s’ha aprofundit durant la carrera.  



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   4 

 

 

 

SUMMARY 

The purpose of the Final Project Degree presented here was to make a change of use from 

an industrial to an incubator. The warehouse is located in the town of Hospitalet de L'Infant 

and has a surface area of 780 m2. 

In addition, there is an area outside the building to use it as a parking zone, which has a total 

area of 1397.5 m2. 

To achieve a complete and effective change of use, it will be necessary to make major 

changes in the morphology of the building, trying to keep up existing elements or making a 

new use of them.  

The motivation to make this change of use is because the warehouse is located in an 

industrial state highly unoccupied. Being aware that buying or renting a warehouse 

nowadays isn’t cheap enough, it’s aimed to generate offices for young entrepreneurs that 

need a hope in their business, always motivating their increase for a subsequent 

displacement to a unoccupied warehouse of the state, due to the offices have a maximum 

life of 3 or 4 years for each business.  

So then, the principal motivation of this project is to revive an unoccupied industrial state and 

to motivate the young people to find job by their own and find a place in the sector in which 

they are specialized.  

The first thing that is need to do will be realising an intermediate wrought due to have more 

space for working and, with this we have more space to build offices.   

On the ground floor will be realised 18 offices of 3.50 x 6.95 m, 24.30 m2, and the rest of the 

floor will be used for: 

- 109.20 m2 for reception, waiting room and the stairs to the first floor. 
- 109.20 m2 for archive, room maintenance and engines.  
- 109.20 m2 for break office, bathroom and stairs to the first floor.  

The kind of wrought used in this project will be of collaborating sheet, due to the facility of 

assembly and to work with a kind of wrought that we don’t work hard during the degree. 

Owing to the construction of the wrought, it will be necessary to build pillars all over the 

ground, and consequently will be necessary to calculate and measure it, satisfying the  
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Degut a la construcció d’un forjat serà necessari col·locar pilars al llarg de la planta, essent 

necessari calcular-los i dimensionar-los, tot satisfent les exigències del forjat. A més, caldrà 

excavar a la part interior per tal de fer les sabates aïllades que suportaran aquests esforços. 

Més endavant quedaran especificats els càlculs del cantell de forjat necessari, dels pilars, de 

les sabates noves i de la necessitat o no de recalçar les sabates existents. 

Pel que fa a la planta pis es realitzaran 10 despatxos de 48,6 m2, de cara a aquelles 

empreses que d’inici vulguin tenir un grup més ampli de personal, o que, en créixer, 

necessitin contractar més personal, tot motivant als joves empresaris. Pel que fa als 109,2 

m2 restants, es realitzarà una sala polivalent compartimentada mitjançant panells ajustables, 

de manera que es podrà dividir en quatre despatxos o en una sola sala on fer xerrades 

d’empresaris ja experimentats en diversos camps per tal d’aconsellar i motivar als joves 

emprenedors. 

Un cop compartimentat es troba amb la necessitat d’aconseguir l’entrada de llum natural ja 

que res més comptem amb les lluernàries de la coberta. 

La primera solució es basa en retirar els panells en els quals trobem les portes laterals de la 

nau i substituir-los per murs cortina completament, amb doble vidre i cambra d’aire per tal 

d’assolir les exigències del CTE en tant a higrotermia i aïllament tèrmic. 

A més a més, allà on no hi ha les portes de la nau es foradaran els panells per tal de 

col·locar-hi finestres fixes. Els detalls quedaran especificats més endavant als alçats. 

Per últim pel que fa a la llum natural, es col·locaran tubs de llum que vinguin de la coberta 

per tal de fer arribar la llum natural a l’interior del passadís. Seran col·locats a la banda sud 

de la coberta per tal d’aprofitar al màxim la llum del sol.  

Degut a que no es podrà ventilar per la façana, serà necessari realitzar una ventilació 

mecànica, que anirà pel fals sostre i que cada una de les canalitzacions anirà a parar a una 

sola que anirà pel fals sostre del passadís fins a la sala de maquines.  

Per últim cal dir que s’hauran de realitzar totes les instal·lacions necessàries per al 

funcionament dels despatxos: telecomunicacions, electricitat, calefacció i aire acondicionat... 

essent necessari dissenyar-les i calcular-les. 
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requirements of the wrought. Therefore, it will be necessary to dig inside the warehouse 

according to build the foundations that will support these efforts.   

With reference to the first floor, it will be realised 10 offices of 48,6 m2, for the companies 

which want to achieve a bigger group of personal that the others, or, when they grow up 

need to hiring more personal, motivating the young employers. The  remaining 109,2 m2 will 

be used for a multipurpose room, divided by adjustable panels, so it will be divided in four 

offices or in a big only room where it will be possible to do presentations by experimented 

employers due to advise and motivate the young entrepreneurs.  

Once compartmentalized, it will be necessary to achieve the entry of natural light because 

we only have the skylights of the roof. 

The first solution is based on removing the panels on which are the side doors of the aircraft 

and replace them completely by curtain walls, double glazing and cavity in order to meet the 

demands of the CTE. 

In addition, where there aren’t doors, the panels will be dig to put windows in there.. The 

details will be specified later by rebels. 

Finally talking about natural light, natural light tubes will be set to give light to the hall. These 

tubes will be locate on the south side of the warehouse in order to take the maximum 

advantage of the sun of the light. 

Due to is impossible to ventilate by the facade, it will be necessary to realise a mechanical 

ventilation, which will go by the ceiling. The system will be based in one gutter for each floor 

that will end in an exterior machine. 

Lastly, it’s necessary to say that it will be necessary to realise all the required installations for 

the correct performance of the incubator. 

  



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   7 

 

 

 

ÍNDEX 

1 INTRODUCTION ............................................................................................................ 11 

2 CURRENT PROJECT STUDY ....................................................................................... 12 

2.1 STUDY OF THE BASIC AND EXECUTIVE PROJECT ....................................................... 12 

2.2 STUDY OF THE CONSTRUCTIVE REPORT ...................................................................... 15 

3 ADMINISTRATIVE REPORT ......................................................................................... 19 

3.1 WHAT DO WE HAVE? ......................................................................................................... 19 

TAULA 2.1 Quadre de Superfícies ..................................................................................... 20 

3.2 WHAT DO WE WANT?......................................................................................................... 22 

3.3 WHAT DO WE DO? .............................................................................................................. 24 

4 CONSTRUCTIVE REPORT ........................................................................................... 25 

4.1 FOUNDATIONS .................................................................................................................... 25 
4.1.1 PREVIOUS WORK .......................................................................................................................... 25 
4.1.2 CONCRETE GROUT ....................................................................................................................... 26 
4.1.3 REINFORCED ................................................................................................................................. 27 
4.1.4 CONCRETING AND CURED ........................................................................................................... 28 
4.1.5 SILL’S FINISHED ............................................................................................................................. 29 

4.2 ESTRUCTURA ...................................................................................................................... 29 
4.2.1 TREBALLS PREVIS ......................................................................................................................... 29 
4.2.2 ARMADURES .................................................................................................................................. 30 
4.2.3 ENCOFRATS ................................................................................................................................... 30 
4.2.4 FORMIGONAT ................................................................................................................................. 31 
4.2.5 DESENCOFRAT .............................................................................................................................. 32 
4.2.6 JUNTES ........................................................................................................................................... 32 
4.2.7 CURAT ............................................................................................................................................. 32 

4.3 FORJAT DE XAPA COL·LABORANT ................................................................................. 33 
4.3.1 TREBALLS PREVIS ......................................................................................................................... 33 
4.3.2 MUNTATGE DE LES PLAQUES ..................................................................................................... 34 
4.3.3 REMAT PERIMETRAL ..................................................................................................................... 36 
4.3.4 VOLADÍSSOS .................................................................................................................................. 37 
4.3.5 ÚS DE PUNTALS ............................................................................................................................. 38 
4.3.6 APLICACIÓ DELS PERNS CONECTORS I LES FIXACIONS ........................................................ 39 



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   8 

 

 

 

4.3.6.1 PERNS CONNECTORS .......................................................................................................... 39 
4.3.6.2 FIXACIONS ............................................................................................................................. 39 

4.3.7 ARMADURES .................................................................................................................................. 39 
4.3.8 OPERACIÓ DE FORMIGONAT ....................................................................................................... 40 

4.3.8.1 OPERACIÓ DE FORMIGONAT PER BOMBEIG .................................................................... 41 
4.3.9 ACABAT DE LES SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ ............................................................................ 41 

4.4 MUR CORTINA ..................................................................................................................... 43 
4.4.1 TREBALLS PREVIS ......................................................................................................................... 43 
4.4.2 MUNTATGE RETÍCULA .................................................................................................................. 45 
4.4.3 ENVIDRAMENT ............................................................................................................................... 47 

4.5 OBERTURES A FAÇANA .................................................................................................... 47 
4.5.1 TREBALLS PREVIS ......................................................................................................................... 47 
4.5.2 MUNTATGE RETÍCULA DE TALL ................................................................................................... 48 
4.5.3 EXTRACCIÓ DE PANELL TALLAT .................................................................................................. 49 
4.5.4 COL·LOCACIÓ FINESTRES ............................................................................................................ 49 

4.6 DIVISÒRIES .......................................................................................................................... 51 
4.6.1 TREBALLS PREVIS ......................................................................................................................... 51 
4.6.2 MUNTATGE DE LA RETÍCULA ....................................................................................................... 51 
4.6.3 MUNTATGE DELS PANELLS .......................................................................................................... 52 

4.7 ESCALES .............................................................................................................................. 52 
4.7.1 TREBALLS PREVIS ......................................................................................................................... 52 
4.7.2 MUNTATGE DE L’ESCALA ............................................................................................................. 52 

4.8 ASCENSOR – MUNTAPERSONES ..................................................................................... 53 
4.8.1 TREBALLS PREVIS ......................................................................................................................... 53 
4.8.2 MUNTATGE ..................................................................................................................................... 53 

4.9 INSTAL·LACIONS ................................................................................................................ 54 
4.9.1 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA ......................................................................................................... 54 

4.9.1.1 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................ 54 
4.9.1.2 MUNTATGE DE LES CANONADES ....................................................................................... 54 
4.9.1.3 INSTAL·LACIÓ ACS – PLAQUES SOLARS ........................................................................... 55 

4.9.1.3.1 TREBALLS PREVIS ........................................................................................................... 55 
4.9.1.3.2 MUNTATGE DE LES CANONADES .................................................................................. 57 

4.9.2 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS ........................................................................................ 58 
4.9.2.1 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................ 58 
4.9.2.2 MUNTATGE DEL CABLEJAT ................................................................................................. 58 

4.9.3 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ............................................................................................... 60 
4.9.3.1 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................ 60 
4.9.3.2 MUNTATGE DE LES CANONADES ....................................................................................... 60 



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   9 

 

 

 

4.9.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ........................................................................................................... 61 
4.9.4.1 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................ 61 
4.9.4.2 MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ ....................................................................................... 61 

4.9.5 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT ....................................................................................................... 62 
4.9.5.1 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................ 62 

4.9.5.1.1 DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ ....................................................................................... 62 
4.9.5.1.2 RASES ............................................................................................................................... 63 

4.9.6 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ .......................................................................................................... 63 
4.9.6.1 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................ 63 
4.9.6.2 MUNTATGE DE LES CANALITZACIONS............................................................................... 63 

5 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS ....................................................................... 65 

6 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 66 

 

 

 

  



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   10 

 

 

 

INDEX D’IL·LUSTRACIONS 

Il·lustració 1 Màquina de tall de solera formigó ..................................................................... 26 

Il·lustració 2 Encofrats Alsina detalls cantoneres .................................................................. 31 

Il·lustració 3 Correcta disposició de les planxes a l’intempèrie .............................................. 34 

Il·lustració 4 Ús de les eines en realitzar fixacions ................................................................ 36 

Il·lustració 5 Fixació del remat perimetral .............................................................................. 37 

Il·lustració 6 Mur cortina tipus ATRIO EXTRUCTURAL de la casa ALUMAFEL ................... 44 

Il·lustració 7 Secció tipus mur cortina “MANUAL DE FACHADAS LIGERAS TECHNAL” ..... 46 

Il·lustració 8 Disc de tall vertical de la casa ORION .............................................................. 48 

Il·lustració 9 Grua per extreure els panells tallats .................................................................. 49 

Il·lustració 10 Detall de trencaaigües i secció tipus finestra tipus ÒPTICA de la casa 

ALUMAFEL ............................................................................................................................ 50 

Il·lustració 11Tub PEX-AL-PEX de la casa POLYGON PIPE ................................................ 55 

Il·lustració 12 Referències. .................................................................................................... 59 

 

  



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   11 

 

 

 

1 INTRODUCTION 

In this project it will be made a change of use from a warehouse to an incubator. it will be 

only done the Basic Project, in order to another student in the future, if he’s interested in 

work with this, can make the Executive Project, realising the necessary changes but, 

performing essentially the project described here. 

Firstly, the project will be analysed to take into account how the building is, the elements 

which compose the building, the materials used to build it, how it works... and the project of 

the actual warehouse will be studied too due to find the possible failures of it. Moreover, the 

administrative performance of the incubator will be exposed later. 

Because this is a Basic Project, it won’t deepen in concrete products (also it will be 

mentioned possible solutions for each case), the measurements, like in calculate the 

structure, it will be a simple predimensioning that will be studied exhaustively to realize the 

Executive Project. So, is possible to say that in this project it will be observed how the 

change of use will be used, the election of the wrought, the necessary changes to do in the 

facades of the building, the necessary changes due to normative, the changes that the 

structure will suffer...   

Moreover, the Project will have in the end some Annex where all the information about 

materials and all the maps and graphical documentation would be revised, due to understand 

perfectly the information exposed here. 

It’s also important to say that in this project is tried to use innovator products which present a 

high energy saving; this is found so important and everyday is more important in the world of 

construction.  
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2 CURRENT PROJECT STUDY  

2.1 STUDY OF THE BASIC AND EXECUTIVE PROJECT 

Due to make a quickly and understandable study, it’s made a table where is possible to see 

each headlands of the current project of the warehouse. Each point was valued in a scale 

from green (correct) to red (incorrect) and receiving the necessary observations to 

understand the colour of the valuation. Right here is presented the table: 

Analysis of the Project: Check List 
Points Yes/No       Observations 

Descriptive Report       (A)      Yes 

  

In this report is possible to find explained the 
constructive process, the authors of the project, and 
also, an annex where is possible to find all the current 
and applicable regulations.    

Structural Analysi            (B) Yes 

  

Once observed, studied and analysed the structural 
analysi, is possible to say that is correct both in order 
and results. 

Measurements and Budgets ( C 
) Yes 

  

The work units are well explained with good headings 
and well organized, easy to understand the whole fen 
budget. 

Art. And Conditions (D) Yes   This are almost the same always. 
Basic Study of Safety and Healt 

( E ) Yes 
    

Maps   
Situation Yes         

General Floor Yes       

In general, there aren't dimensions in the maps, and 
when exist, there are insufficients to understand 
clearly what they want to explain with these. 

Ground Floor Yes       
First Floor Yes       
Facades Yes       
Sections Yes       

Foundations Yes       
Foundation Details Yes       The details could be worked over more thoroughly. 

Installation Details Yes       The details could be worked over more thoroughly. 

Structure Details Yes       The details are unbounded. 

Joineries Yes         
 

TAULA 1.1 Anàlisi del Projecte 
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Analysis of the Project: Check List 
Points Yes/No       Observations 

A   

Dades 
generals Yes 

  
It's easy to find the agents implicated in the projecte, the 
object of this and the location. 

Dades 
particulars Yes 

  

It's posible to find the data about urbanistic legislation, 
as well as the justification of the done approach, all the 
surfaces and the description of the built.  

B   

Loads Yes 
  

All are correct, it's all well defined and separated in 
unitary loads and total loads. 

Safety Factor 
(ELU) Yes 

  
Checking the legislation used, it's possible to see that the 
coefficients are correct and well used. 

Calculation 
Assumptions  Yes 

  

There's an accurate and perfect definition of the 
performance of the structure due to understand how it 
works. Then, there are all the combination of actions 
used for calculate the structure.  

Justification Yes 

  

In this, is possible to find and calculated the reasons for 
pick one element or other, and the geometry of these 
ones. 

Annexed Yes 

  

It's possible to find details of the sections of all the 
elements commented and calculated earlier due to 
understand the geometry of these, moreover, it's 
possible to see all the structural  calculations.  

C   

Measurements Yes 

  

The epigraphs are clear and well redacted, as well as a 
good difference between chapters. It will be necessary a 
caption due to understand the way of the prices are 
broken down. 

D   
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E   

Data Yes 

  

There's a quiet description of the building, who is going 
to do it and some data about the ground, the kind of 
installations and the proper hospitals. 

 

TAULA 1.2 Anàlisi del Projecte 
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2.2 STUDY OF THE CONSTRUCTIVE REPORT 

Due to understand the warehouse and how it’s made, here is presented a brief summary of 

the construction elements which compound it:  

- Foundations: the foundations of the warehouse are perfectly explained in the 4th map 

of the Annex 2. 

They are composed by isolated brake shoe of variable dimensions in function of their 

structural solicitations, and braced by struts of 40x40 cm. 

The concrete which is used is HA-25/B/40/IIa, with a characteristic resistance at 28 

days of 25 N/mm2, with corrugated armours AEH500-N, soft consistency, maximum 

aggregate size 40 mm and exposure type II.  

Previously to the concreting of the foundations it will be necessary to tip out a layer of 

cleaning concrete with a thickness of 100 cm. Moreover, the foundations must contain 

the sinus to embed the pillars. 

- Structure: the structure of the warehouse is built by prefabricated bar profiles of the 

Pretersa – Prenavisa company which are perfectly described in the correspondent 

maps.  

The pillars are 40x40 cm of section and are embed in the sinus of the foundations.  

The beams are of variable section, depending on the structural element that must 

endure, and is supported by the corbels of precast columns. The deck beams are of 

variable section, type horse full of soul, and a light covering approximately 16.00 m. 

The floors are made of honeycomb panels of 20 cm depth over a  compression layer 

formed by concrete HA-25/B/20/III-and a mesh electro-sharing ø 5 cm and 20x20. 

The bracing of the pillars is achieved with the precast plaques of the facade and the 

party wall which fit between the arcades, and is based on the same foundation. These 

plates are defined in the corresponding drawings. 

The roof will be supported by some straps type P-20. 

- Roof: The roof of two water is composed by a sheet steel mechanically fixed to the 

beams supporting the fabric straps. 
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As drainage channels has provided a continuous channel from side to side, of Artesa- 

30 type, which will be covered with metal plate, and each frame will have downhill. 

Also has a Polycarbonate plate as linear skylights. 

 

- Floors: The floors are expected to ship a concrete HA-25/B/20/III-a of 20 cm thick, 

double reinforced ø8 grid of 15x15 cm, on a bed of TOT-U compressed to 98% of 

PM, and waterproof polypropylene foil of 100 g/m2. The top layer will be swirled by 

helicopter. We have a board of EPS elastic all along the perimeter. Cuts will be made 

against the retraction every 5 meters, these cuts will have brass board of 5 mm. 

Later this hearth is lined with industrial flooring types Sonclad GS, which has high 

resistance to abrasion and impact. 

Both the attic, such as changing rooms and the stairs are covered with terrazzo 

flooring micrograin of 40x40x4 cm, colour and texture to decide. 

 

- Closures and divisions: the exterior facades are described in the structures chapter. 

The interior walls have structural functions and sectors of fire protection, stairs, 

dressing rooms and attic, were designed with cement mortar blocks of 40x20x2 cm, 

grouted with mortar with dosage 1:2:10. 

 

The dividing of the attic has been designed with ceramic pieces with dimensions of 

50x25x7 cm, grouted with mortar of 1:2:10 dosages made by concrete mixer of 165 

liters.  

 

In the attic, and in order to obtain the regulatory minimum thermal conditions, the 

facades have extrados of ceramic pieces 50x20x5 cm, grouted with 1:2:10 mortar, 

forming an air chamber of 10 cm, where available insulation. 

- Carpentry and glazing practicable: the warehouse has three entrances for vehicles 

with integrated access to people, and exclusive access to people, marked the plans 

dimensions. These doors are sliding, except for people who are swing. 

 

The warehouse has windows on the mezzanine and the street facade to provide more 

lighting in the area of access and superior work. These windows are made of 

“oxilacat” aluminium, is needed to define the colour. . 
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Glasses are of the type Climalit 6 +4, chamber of 4 mm. 

The interior compartment doors are insulated steel interior with an RF greater than or 

equal to 90 min. The doors of services and changing rooms are of painted wood. 

 

- Insulation: the walls of the mezzanine will be available within the air chamber 

extruded polystyrene panels of 5 cm thickness and density of 32 kg/m3. The roof will 

have a blanket of glass wool, 6 cm thick, on the ceiling. 

 

- Coatings prefabricated panels of the warehouse have finished by origin. The 

mezzanine will be plastered and then painted to good view. The walls of the sanitary 

will batter and then coated with ceramic pieces of 20x20 cm, mate, model and colour 

to define. 

 

Even the roof of the warehouse and the attic ceiling has panels of cardboard-plaster 

fireproof, mechanically fixed to the support structure in accordance with plan details. 

The locker rooms also have ceiling of these features. 

 

- Installation of drainage: network collecting rainwater runs through the roof hung up 

on a point is directed towards the ground. It consists of flame retardant PVC diameter 

variables described in the plans. 

 

The network of underground wastewater collector runs from the locker rooms, in 

trench 60 cm wide, protected by concrete layer mass HM-20. It has intermediate 

control boxes 

 

Outside the warehouse, and in accordance with applicable regulations, there is a 

chest registry municipal control. 

 

- Installation of drinking water is the only complete network. Is dimensioned to be able 

to support two BIE, and in accordance with the provisions described in the 

corresponding planes. The network is designed according to the current Regulation. 

 

 

- Forecast of other facilities: in order to simplify the work of implementation of 
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subsequent activities, provides for the formation of steps to the underground facilities 

of electricity, natural gas, telephone, telecommunications and other interiors for three 

steps that were necessary.  

 

These steps are performed with a high density polyethylene pipe with diameter 100 

mm, and are protected by a concrete layer HM-20. 

 

Before starting the whole construction process, we should mention that will be referred to the 

processes in general, without specifying the process of a particular brand or product because 

it has not made a final selection of these. Obviously, there has been a search of materials for 

each of the constructions used to be referred and subsequently attached to the project will be 

reviewed, however, a previous idea of the elements found interesting and perhaps the client 

does not seem entirely appropriate. 
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3 ADMINISTRATIVE REPORT  

It speaks of administrative report due to it won’t speak in terms of construction, but that will 

be divided into three points which we will place the warehouse, will discuss what you want 

achieve with this change and you want to do to carry it out. 

3.1 WHAT DO WE HAVE? 

There is currently an empty warehouse, consisting of prefabricated concrete panels and roof 

of steel plate. 

 

The warehouse is located in L'Hospitalet de l'Infant, in the industrial estate of Les Tàpies, 

opened in 1995 and expanded to 44 plots in 2009 so that some are still under construction. 

 

Although the estate itself is already considered as a business incubator, so that prices for the 

rental of the plots is smaller, however, we believe the idea that we are working on will make it 

much more economical and easy to start up a business. 

 

The warehouse which are working in is in a plot of 2925 m2, of which 800 are occupied by 

the warehouse, leaving a large open field. The warehouse has one exactly like the plot 

adjoining, so that if the project could grow larger neighbour to the ship. 

 

Moreover, in the warehouse, is an office on the ground floor and used as file storage area 

that occupies an area of 40m2, the rest of the warehouse is a single open space without 

intermediate wrought. 
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Box of surfaces: 

 

BUILT SURFACES 

GROUND FLOOR 800,00 m2 

ATTIC  120,48m2 

TOTAL 920,48 m2 

 

TAULA 2.1 Quadre de Superfícies  
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The following table shows the current planning regulations affecting the warehouse: 

KEY 12 PARAMETERS 

Ordination Isolated 

Minimum parcel 1.800,00 m2 

Minimum facade 30,00 m 

Maximum occupancy 70,00 % 

Separation of partitions 10,00 m to street 

 5,00 m, to neighbours 

Buildability 1,00 m2/m2 

Net volume 6,00 m3/m2 sòl 

RMH 12,00 m 

Basements Yes, by the same occupation 

Auxiliary buildings Yes, if the occupation is not exhauried 

Housing 1, to security staff 

Taula 2.2 Normativa urbanística 
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3.2 WHAT DO WE WANT? 

The aim of this project is to realise a business incubator, trying to take the best possible 

advantage of the existing space in order to make an effective building site. 

 

Furthermore, is aimed to maximize the items to be removed, recycling and reusing them or 

relocate them directly and by complying with different functions from those carried out before. 

 

The idea of making the incubator comes to see that we have a polygon with an alarming 

unemployment and walk in there and talk to owners, to see that some are losing money and 

have thought about leaving the warehouses that are leased. 

 

By presenting the idea, the majority were interested in the proposal because, as mentioned 

earlier is much more attractive economically. 

 

It also wants to create a centre that motivates young people to not settle, not to think that if 

you employ is that there is no work, you have to work for you, and this project will provide a 

workspace and all the resources available to us, as well as contacts or references. 

 

We also seek advice on riding all those fields as required, in which their own work or that 

there are aliens and therefore unknown, so that there is as easy as possible to understand 

how the business world and company itself. 

 

These advisers, not to occupy space in the incubator, will be at the office that requires, 

customizing the aid in problem solving. 

 

However, we would appreciate that and will encourage cooperation between different 

companies in the incubator, making the most of the group together to solve problems so that 

a consultant has not resolved a problem several times, or that, another company can solve 

the problem because they are so specialized or have been reported to resolve the issue, 

making the nursery gradually to reach into a small business park. 
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The principal advisories to hire will be the next: 

- Lawyer 

- Manager 

- Industrial Engineer 

- Building Engineer 

- Experts in various fields of economics and business administration: marketing 

manager in business models, logistics, occupational hazards ... 

In addition, following by the idea of encouraging entrepreneurship, it is intended that each 

month to give lectures by already established entrepreneurs and young entrepreneurs who 

have been and are still entrepreneurs, in order to see the business the two views and if he 

proposes to show that everyone can find a place in the workplace. 

You must also, apart from external consultants, hire someone to take charge of the 

reception, receive calls, in charge of arranging times with advisers, receive customers, to 

inform employers of hours of lectures and in charge of ordering equipment company and the 

"office break", as well as any incidents happen in both the behaviour of a business manager 

of the estate and that the City take the necessary steps. 

It will also be necessary to hire a caretaker in charge of maintenance of all machinery, 

cleaning and making repairs for which you qualified as necessary, in addition to taking care 

of the garden area outside and keep the offices and hallways in well condition, although the 

latter will also obviously work the occupants. 

 

You must also hire an external informatics outside the incubator in order to solve problems 

that entrepreneurs cannot solve themselves. 

 

Finally you need a security guard who works primarily during the day as at night is enough to 

have a system of surveillance cameras. 

 

It also aims to reward collaboration between businesses and the growth of these, so that 

there is competition, but always healthy as it always necessary but could be accommodated, 

going against the philosophy of the incubator. 
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3.3 WHAT DO WE DO? 

In carrying out the change of use, to make the best possible use of the space, will be 

necessary build a wrought, so there will be twice as much space to use. 

Downstairs we find the reception area and waiting room into anything, occupying an area of 

109.2 m2, where to find more stairs to the floor. There will be an area of 'office break' and 

other stairs, is a room located in the central area of the warehouse where we find a coffee 

machine, soft drink, food ... more tables and chairs to make a break in the routine and make 

easier the encounter of different companies in a place of recreation. This area will occupy an 

area of 48.6 m2 x 2 as doubling the other side of the aisle in order to have enough space for 

toilets and other. 

There will also be a file area of 48.6 m2, with drawers and cupboards designated for each of 

the companies. In front we have a machine room and concierge of the same area, where we 

find all the machinery in ventilation, air conditioning, storage of plates, telecommunications... 

Finally, we find in this plant 16 offices of 24.3 m2. 

 

Regarding the first floor you will find 9 offices of 48.6 m2, which will be dedicated to 

companies from the start that they need more space or when grow they need this space, 

motivating all their progression. 

 

The remaining area of 109.2 m2 will be used as a multipurpose room, where we have a large 

main hall where make the talks that have been said before or part it in 4 meeting rooms with 

movable panels. All the details will be reflected later graphically. 

 

The operation of the incubator will be based on each company is entitled to an office for 3 

years, extendable to 4 under revised forecast company growth. We believe that 3 years is 

long enough to see if the company can grow or not, but if there is any delay and need 

another year in which projects have already closed or pending close, it is possible to extend 

earlier said. 

 

 



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   25 

 

 

 

4 CONSTRUCTIVE REPORT 

4.1 FOUNDATIONS 

4.1.1 PREVIOUS WORK 
In order to make the brake shoes, the floor must be drilled into existing concrete floor. At first 

it was thought to remove the entire floor in order to work more comfortably, and also the 

result is a whole hearth and has no discontinuities, which, despite being solved by unions, 

never work as one element being solid and continuous. 

 

But, after careful studies has shown that a solution is too expensive and not necessary, so 

that nothing be removed from areas where we make the brake shoes, and, considering that 

they have tried the brake shoes are together as possible and make it well combined. 

 

Obviously, all the concrete will be removed from the floor and shattered reused to make the 

hearth of the parking area. 

 

To remove the existing hearth will be necessary to first have a clear distribution of the 

installations that are buried, or the passage of these provisions so as not to cause any 

disaster in the already built. 

 

Even speaking as the removal of the floor will need a machine with diamond disk, possibly of 

electrical type, although we have sufficient ventilation, will be better for everyone not to use a 

diesel one. Looking for information, it was found the company ORION which has a variety of 

specialized machines for cutting all types of concrete, to have our needs with a cutting 

diamond disk and automatic advancement that achieves a high accuracy and a performance, 

although it has some drawbacks, such as requiring that the floor is well levelled and, 

moreover, it is necessary that the operator guiding the machine goes, everything must be 

taken into account in the safety of the works. 
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Il·lustració 1 Màquina de tall de solera formigó 

The main idea is to cut them and go smashing with a hammer to extract them accordance 

with a Bobcat as is going generating, even stacking them in bags to reuse them as 

mentioned before. Despite having been broken, it will reduce more in order to return to make 

concrete, being a process that must be done outside of work. 

 

Once removed all the hearth, must reconsider the ground to mark where they will each brake 

shoe and the corresponding unions, this is represented on the map 4EXCAVACIÓ I  

4.1.2 CONCRETE GROUT 

When everything is reframed the earthworks will begin. Since holes are simple and very 

small dimensions will require nothing more than a small backhoe to remove the land areas 

that are already liberated from hearth. The main problem lies in the area of the cantilever, 

where we combined a brake shoe with an existing brake shoe. The excavation here should 

be more careful and gradual manner, ie, we cannot dig all the outdoor brake shoes at the 

same time as it would leave without the countering force that makes the ground to keep the 

building standing. 

It is important to consider the need to shore when the warehouse while made the union of 

the brake shoes to prevent crashes of the existing facades. 
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So first start work on the construction of the brake shoe that combined will be placed from an 

existing isolated brake shoe. While, on the inside of the warehouse will work simultaneously 

on the brake shoes that have a combined construction process more simple it will not be 

required to process the first such mention below. 

Once the excavated area will be needed to drill the existing brake shoe, either horizontally or 

diagonally, depending on how it anticipates that the work placed round, if they have the sole 

function of a tie or if you want to work together more with the armour of the brake shoe. So 

will drill some holes in the brake shoes ¼ of the flight of the existing one, or greater than 20 

cm. It will be placed round small, between 8 and 10 mm of diameter. Previously, the hole will 

be filled with epoxy resins to favour the union. Moreover, once the armed studied brake shoe 

existing wells will be among them, to tie the shoe of the new reinforced by this, the flight 

passes ¼ brake shoe existing or longer than 20 cm. To do so, will do more work in a study to 

review the plans. 

 

When this operation has been completed, it will level the bottom of the excavation and 

clearing it to proceed to the discharge of a 10 cm layer of concrete cleaning, to avoid further 

direct contact with the ground reinforcements that could lead to corrosion in these. And so, 

before placing the reinforcement will be necessary to move the area of this gathering inside 

the warehouse, leaving them in each area must be well placed to accelerate the process. 

Needless to say that we do not consider necessary casing  the brake shoe as their own land 

work as a formwork. 

4.1.3 REINFORCED 
Having completed this process will begin placing the reinforcement of the new brake shoe. 

Before placing the reinforcement must verify that they have all necessary information on both 

types of steel, lengths, weights ... and the designation of where should be placed based on 

project plans. When this has been previously tested and passed the quality control, the 

separators will be placed: are plastic parts, which must have a minimum height of 35 mm to 

meet the requirements of the CTE. Now it starts putting the armour on his end zone. 

 

Continuing with the armour, the following will be placed waiting for pillars, which will require 

that project 50ø or 50 cm at least. 
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4.1.4 CONCRETING AND CURED 

Then start with the concreting, better by bombshell to make it as continuous with the cupola 

lose effectiveness. Should be poured directly from a height and less than or equal to 1.5 m 

avoiding segregation. 

While concreting, particular account should be taken that there is no displacement in the 

armour and trying not to form voids. The concrete can be placed continuously or in layers, 

with short waiting to spill when the next layer, the former was still in plastic state so that the 

union is perfect. 

The next step is to vibrate the concrete by vibrating needle with a specified thickness 

depending on the distance between armed. It is important to make good vibes to avoid 

occlusions of air inside the hollow concrete or possible points that could also generate cracks 

in this. 

 

Subsequently, the cured concrete will be accomplished through irrigation with water or a 

special film-forming liquid. This operation is performed after the entire exposed surface 

vibration to prevent the occurrence of plastic shrinkage cracks due to moisture loss. It is very 

important to avoid generating pools, both with water as the special liquid.  

 

So, the brake shoes will be built outside turn as mentioned brake shoes while indoors 

necessary to draw the new wrought simultaneously. 

 

For these tasks will need to use gloves and wear long sleeves to avoid as much contact as 

possible cuts of concrete with steel, in addition to goggles because concrete is a caustic 

substance. Regarding means of collective protection will need to put fences around the holes 

and once fitted steel caps will put the corresponding. 

 

Before returning to concreting the area, take advantage of the holes already made for 

passing facilities, and obviously will not drill where we have done but, time will be saved 

leveraging existing efforts. 

 

Finally, and once the brake shoe will have to be concreted areas excavated and levelled with 

the floor so that it is existing like was one. Have raised their performing well above the 
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perforations so that new areas of concrete work more closely with the rest of the floor, 

making it all work as a single element. 

4.1.5 SILL’S FINISHED 
The finished of the floor is saw polished concrete, due to its high durability and resistance 

among other qualities, plus it does not need any maintenance and is currently one of the 

most common types, thanks also to the study of concrete for use in other areas than just the 

structure but can become a finishing material. 

 

To do this over, smooth concrete should be mechanically until the surface is completely 

smooth or polished, leaving a sleek and functional pavement. 

4.2 ESTRUCTURA 

4.2.1 TREBALLS PREVIS 
Abans d’iniciar la construcció dels pilars serà necessari comprovar que les esperes i la 

superfície de formigó on es recolzarà el pilar es trobin perfectament netes, així com 

comprovar que el formigó compleix amb les especificacions requerides, en tant a 

dosificacions, granulometries i demés, que vindran especificats en projecte.  

Caldrà comprovar que les armadures estan en bon estat, que tinguin l’etiqueta que les 

identifica, que en diu el seu límit elàstic, la seva llargada màxima, la seva ubicació a obra, el 

pes de cada un dels paquets, les dades del client i de l’obra, el nom del fabricant i del 

proveïdor, nombre de barres. 

Per tal de conèixer més a fons el formigó, es duran a terme assajos de trencament a 

compressió, a més de revisar els elements que seran necessaris per a la col·locació del 

formigó com són els elements de transport, les bombes i els elements de vibrat. Caldrà a 

més ser conscient de la classe de formigó per tal de realitzar un abocament sense cap mena 

de conseqüència, tals com coqueres.  

L’última comprovació a realitzar és la dels encofrats: caldrà comprovar que els elements 

estan en bon estat, que les unions entre els elements siguin rígides i no presentin cap zona 

per on pugui escapar la beurada, comprovar que no pateixen deformacions apreciables amb 

petits esforços. 
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I ja abans de començar a realitzar tot el procés, caldrà realitzar el replanteig dels pilars, 

marcant-los sobre la sabata de la qual arranquen i identificant-la tal com estigui identificada 

al projecte.  

Un cop replantejats els pilars es pot iniciar el muntatge de l’estructura. 

4.2.2 ARMADURES 

Caldrà que abans d’iniciar el muntatge, els encarregats de dur-lo a terme tinguin tota la 

informació continguda als plànols actualitzada per tal de no realitzar cap errada en l’execució 

d’aquests. 

És convenient col·locar separadors al “tresbolillo” deixant una separació que no superi 1 m 

per a una mateixa barra, i a més indicar la posició de les barres de repartiment abans de 

col·locar-les sobre l’armat principal. 

Per garantir els recobriments exigits, i segons el que indica la normativa EHE, cal verificar 

que els separadors tinguin les dimensions especificades i necessàries segons projecte. Cal 

recordar que les peces que es formigonin sobre el terreny caldrà que tinguin un recobriment 

mínim de 7 cm. 

Quan les esperes han estat exposades un temps a la intempèrie, hauran de ser revisades i 

netejades per comprovar que es troben en bon estat i que no comprometran l’estabilitat del 

conjunt d’armat.  

Els ancoratges i/o solapaments de les esperes hauran de tenir una longitud mínima exigida 

per la EHE que vindrà condicionada en funció de l’exposició, la longitud del pilar. 

Es verificarà el correcte lligat de les armadures per impedir que es moguin durant el 

formigonat, per això caldrà disposar rigiditzadors que assegurin la separació entre graelles; 

també caldrà col·locar els separadors que garanteixin els recobriments previstos en projecte, 

controlant especialment aquests punts a l’hora de formigonar.   

4.2.3 ENCOFRATS 

Un cop realitzat l’armat del pilar, es començarà a encofrar amb encofrats tipus ALISPLY 

PILARES de la casa ALSINA o similar, comprovant abans que aquest es troba en bones 

condicions, sense deformacions ni esquerdes per evitar possibles fuites de beurada. Cal a 
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més netejar la superfície de treball de l’encofrat i aplicar un producte que ajudi al 

desencofrat. Tot seguit s’inicia el muntatge dels encofrats.  

És important conèixer la càrrega admissible dels panells per a no realitzar una sobrecàrrega 

que pugui desmuntar-lo a causa d’una excés de pressió. Cal a més esmentar el fet que és 

interessant que la cara interior de l’encofrat sigui d’algun material fenòlic, ja que ajudarà a 

que no hi hagin impureses i a que el desencofrat sigui molt més simple. 

El següent pas a seguir serà realitzar els colzes mitjançant puntals i verificar amb la plomada 

cada una de les seves cares, ajustant el necessari els puntals per aconseguir una junta el 

més estanca possible.  

                

Il·lustració 2 Encofrats Alsina detalls cantoneres 

4.2.4 FORMIGONAT 
Abans de començar amb el formigonat, caldrà muntar una bastida per tal que els operaris 

puguin accedir fàcilment a la coronació del pilar.  

S’efectuarà l’abocament del formigó des d’una alçada inferior a 2 m per tal d’evitar 

disgregacions i amb comte de no evitar desplaçaments de les armadures o dels encofrats; 

caldrà a més evidentment evitar formar juntes, coqueres... 

El formigó es pot col·locar de forma contínua o per capes; si aquest últim fos el cas, no 

s’esperarà massa temps a abocar la següent capa per tal d’evitar la junta freda, de manera 

que quan s’aboqui una capa l’anterior es trobi encara en estat plàstic. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant vibradors d’agulla, introduint de forma 

vertical l’agulla dins de la massa, de forma ràpida i profunda; retirant-la posteriorment amb 
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lentitud i a velocitat constant, una vegada i una altra fins que flueixi la beurada a la 

superfície. 

Després de formigonar cal comprovar l’aplomat del pilar, deixant passar aproximadament 30 

minuts entre comprovació i comprovació per corroborar que no s’ha produït cap 

desplaçament.  

4.2.5 DESENCOFRAT 
L’espai de temps mínim per a desencofrar després de formigonar és de 24 hores. Passat 

aquest temps caldrà comprovar l’aspecte del formigó. Si tot i haver vigilat apareixen 

coqueres, caldrà procedir en funció de les seves dimensions i de si el formigó va vist o no. 

Quan el formigó no és vist, si les coqueres no superen una profunditat de 15 mm, es deixen 

tal i com estan. Si es veuen les armadures amb continuïtat es poden tapar amb un morter 

específic de reparació. Si fossin més profundes caldria procedir a enderrocar el pilar per tal 

de tornar a construir-lo.  

Per contra, si el formigó és vist, es taparan totes les coqueres, fins i tot les que són inferiors 

a 15 mm. 

4.2.6 JUNTES 

Les juntes de formigonat han de ser previstes a projecte. Si es produeix una junta no 

prevista, cal considerar la seva execució a la direcció dels màxims esforços; si això no és 

possible, es formarà el major angle possible de junta. 

Quan el formigonat s’interromp per un període de temps que superi les 4 hores, es procedirà 

netejant la junta amb aire i aigua a pressió o amb un altre sistema que realitzi la neteja de la 

beurada superficial. 

4.2.7 CURAT 
El curat es duu a terme mitjançant reg amb aigua durant 7 dies consecutius, o regant amb 

un líquid de curat filmogen. Els filmògens son aquells productes que aplicats sobre la 

superfície del formigó fresc, creen una membrana continua que redueix la pèrdua d’humitat 

durant el període de primer enduriment, reduint al mateix temps l’elevació de la temperatura 

del formigó exposat als raigs solars, degut a la pigmentació clara de la membrana. Pot ser 

utilitzat sobre el formigó fresc, posterior al desencofrat o a un curat normal inicial.  
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El curat s’efectua a tota la superfície després de finalitzar el vibrat i havent enrasat la 

superfície final per tal d’impedir la formació d’esquerdes de retracció plàstica al perdre el seu 

contingut d’humitat. 

Després d’haver desencofrat es realitza immediatament el curat, tenint en compte la 

temperatura ambient i decidint en funció d’aquestes, la intensitat de curat que necessitarà el 

pilar. 

4.3 FORJAT DE XAPA COL·LABORANT 

4.3.1 TREBALLS PREVIS 

Un cop realitzada l’estructura metàl·lica es pot començar a muntar el forjat de xapa 

col·laborant. Les xapes arribaran embalades i empaquetades en grups de com a màxim 20 

xapes i 14 m de longitud màxima.  

Cada paquet ha de dur una etiqueta amb una identificació que faciliti: 

- El número de comanda i la zona de destí. 

- Nom del client i de l’obra. 

- Nom del fabricant i proveïdor.  

- Descripció del producte, espessor i límit elàstic de l’acer. 

- Número de xapes i longitud d’aquestes. 

- Pes del paquet i el número corresponent. 

Si és necessari que els paquets estiguin un temps acopiats al terra s’evitarà el contacte 

directe amb el terra per tal d’evitar contaminacions del material o corrosions o d’altres 

problemes derivats de la humitat provinent del sòl. 

Com res més s’ha de realitzar el forjat d’una planta, els paquets es traslladaran a l’interior de 

la nau mitjançant un toro mecànic i posteriorment seran pujats a la planta superior mitjançant 

unes corretges i pels forats que quedin entre l’estructura metàl·lica i reposaran sobre les 

bigues principals de l’estructura, col·locant-los ja orientats en el seu sentit de muntatge, 

evitant generar riscos de sobrecàrrega excessiva sobre l’estructura portant.  

Amb la finalitat d’evitar l’acció del vent, la humitat, la condensació, la pluja i d’altres factors 

de risc del medi ambient, és recomanable emmagatzemar el material d’acer galvanitzat en 

una zona coberta i en una atmosfera el més seca possible. En cas d’haver 
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d’emmagatzemar-ho a la intempèrie, els paquets hauran de ser separats del terra mitjançant 

tacs de diferent alçada, tot creant una pendent suficient per evitar l’acumulació d’aigua. 

 

Il·lustració 3 Correcta disposició de les planxes a l’ intempèrie 

Abans d’iniciar el muntatge de les xapes, els responsables de la col·locació i supervisió de la 

fixació de la xapa verificaran les dades amb els plànols d’execució actualitzats fins al 

moment, entenent que aquests poden patir modificacions al llarg de l’obra.  

A més, abans de començar a elevar els paquets de xapa, es comprobarà que l’estructura 

metàl·lica està finalitzada i en condicions per a poder suportar la sobrecàrrega conseqüent. 

4.3.2 MUNTATGE DE LES PLAQUES 

Un cop hagin estat pujats serà necessari comprovar que estan col·locats a la zona prevista i 

que tota la informació de l’etiqueta és la correcta conforme amb el control de qualitat i amb el 

plànol.  

Un cop oberts els paquets s’iniciarà el muntatge de les xapes, normalment a partir d’una 

cantonada de l’edifici, respectant l’ordre de muntatge indicat als plànols.  

Els muntadors al principi creen la seva pròpia plataforma de treball amb les primeres xapes 

perfectament fixades, pel que mai necessiten caminar directament sobre les bigues. 
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Sabent que la protecció horitzontal és obligatòria a partir de 2 m d’alçada, és obligatori l’ús 

de xarxes horitzontals al forjat, i s’evitarà treballar simultàniament en zones coincidents a 

planta baixa i a planta pis per evitar riscos de caiguda d’objectes i demés. 

Les xapes, un cop col·locades a la seva posició definitiva, hauran de ser fixades abans de 

continuar amb la següent. Si per raons de replanteig previ és necessari muntar una zona 

completa, es realitzarà un número mínim de fixacions, que, un cop replantejades 

correctament caldrà fixar de forma definitiva ràpidament. 

Els nervis laterals normalment estan dissenyats de forma que un cop realitzat el solapament 

de les xapes, les pèrdues de beurada són mínimes. Són normals i admissibles obertures de 

fins a 5mm entre les parts davanteres de les xapes. Les trobades amb pilars o columnes 

poden solucionar-se amb juntes o segellant directament la trobada. 

Per raons de seguretat, caldrà evitar deixar xapes sense lligar o paquets començats i, per 

tant, també sense lligar. En cas de que passi aquest últim cas, es lligarà amb filferro o amb 

el mitjà que tinguem disponible. 

Les xapes es fixaran a les bigues de suport sobre les que es recolzaran un mínim de 50mm. 

Les fixacions més utilitzades són claus, cargols autorroscants i autotaladrants tipus HILTI o 

similar, veure al Annex 1. 

Les xapes es fixen a cada nervi als límits del forjat i cada dos nervis, a la resta de bigues 

intermèdies. Aquests fixacions compleixen únicament una funció de subjecció per evitar 

possibles aixecaments per vent, no essent considerades una connexió entre biga i llosa.  

Les eines més utilitzades per a la fixació de les xapes i dels acabats són les basades en 

trets de cartutxos tipus HILTI DX 76-PTR o similar. També s’ha vist que reben sovint el 

qualificatiu de “fixacions calentes”. Existeixen diferents potencies de cartutx depenent de 

l’espesor i el límit elàstic de l’acer de l’estructura.  

Les fixacions es realitzen travessant la xapa i els acabats perimetrals. La distància mínima a 

respectar entre la fixació i el final de la xapa és de 20 mm. Caldrà utilitzar EPI’s tals com 

ulleres de seguretat i taps auditius.  

 



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   36 

 

 

 

 

Il·lustració 4 Ús de les eines en realitzar fixacions 

S’evitarà sempre dipositar càrregues pesades sobre les xapes i molt especialment als espais 

entre bigues ja que són els punts més dèbil del forjat. 

4.3.3 REMAT PERIMETRAL 

Els remats perimetrals es col·loquen als llindars del forjat i a les obertures interiors, i actuen 

com a motllo de contenció del formigó. És molt important que els acabats estiguin 

correctament posicionats i fixats de forma que no deformin o vinclin durant el formigonat ja 

que determinades façanes i murs cortina, que és concretament el nostre cas, no preveuen 

grans toleràncies (± 25 mm) i utilitzen sovint el cantell dels forjats per ubicar les plaques 

d’ancoratge.   

Els acabats perimetrals es subministren a obra amb l’alçada requerida, igual a l’espessor 

total de la llosa. Han d’estar fixats directament a l’estructura. Si l’espessor de la llosa és 

important o es tenen voladissos del forjat que impedeixin que l’acabat pugui descansar i ser 

fixat a l’estructura, es pot recórrer a petits tirants separats de 0,5 a 1 m i que serviran per 

rigiditzar la part superior, tot i que no és obligatori o necessari si el càlcul ho diu així. 

L’espessor de la xapa de l’acabat ha de venir especificat al projecte, tot i que es recomana 

un mínim d’ 1 mm. Els acabats es fixaran pel mateix sistema a la xapa. Quan la xapa es 

troba ubicada sobre la última biga i vola una petita distància, la xapa és suficientment rígida i 

l’acabat pot fixar-se com s’indica a la següent figura. 
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Il·lustració 5 Fixació del remat perimetral 

4.3.4 VOLADÍSSOS 

Els voladissos han de ser verificats tant a la fase de construcció com a la mixta. En fase de 

construcció, la xapa en la direcció dels nervis, és capaç de suportar un determinat voladiu 

sense necessitat d’apuntalar. En la direcció transversal als nervis sempre requereix 

d’apuntalament. Cada fabricant coneix la capacitat del seu perfil i marcarà els límits sense 

apuntalament, tot i que es recomana no superar en cap cas els 600 mm i es cuidarà molt 

especialment la fase de l’abocament evitant que els operaris es desplacin per aquestes 

zones. 

El pitjor dels casos es presenta quan les xapes estan disposades paral·lelament a la biga 

perimetral i està previst que la llosa tingui un petit voladís. En aquest cas l’acabat perimetral 

de xapa no està recolzat. L’acabat haurà de ser fixat a les prolongacions de les bigues 

soldades a la biga perimetral. Si no han estat previstes aquestes prolongacions, serà 

necessària la col·locació de suports temporals en forma de puntals. 

A la fase mixta, la xapa no participa a l’absorció d’esforços pel que s’haurà de verificar si 

l’armadura de negatius a la zona és suficient per al voladís en qüestió. 
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4.3.5 ÚS DE PUNTALS 

Les xapes estan dissenyades per a ser utilitzades en fase d’encofrat sense necessitat de 

sopandes en espais de fins a 3-4 m. Per a separacions entre recolzaments superiors o en 

grans cantells, pot ser necessari un apuntalament provisional, d’acord amb la informació del 

producte facilitada pel fabricant o proveïdor, per tal de reduir temporalment la distància entre 

recolzaments durant la fase de l’abocament i el curat del formigó. Caldrà tenir especial 

atenció en aquells casos en els que res més calgui apuntalar zones concretes tot i que la 

major part del forjat no la necessiti. 

Per raons de seguretat i protecció de la xapa, pot ser recomanable apuntalar zones 

d’emmagatzematge de material de material o pas de persones, pròximes als punts d’accés 

al forjat. Les àrees més crítiques es troben a les zones que envolten a les grues o punts 

d’elevació de material, pel que és recomanable preveure en aquests punts unes distàncies 

més reduïdes entre els recolzaments del forjat. 

En casos en que aquesta distància sigui superior a 4 m és recomanable apuntalar fins i tot 

abans de muntar la xapa. És molt important indicar clarament als plànols i verificar 

posteriorment si es necessària l’ús de puntals. 

Els puntals s’han de col·locar alineats, coincidint amb la direcció que defineix el centre de la 

llum. En el cas de necessitar dos puntals (degut a un tram de llum lliure important), els 

puntals es col·locaran a 1/3 i 2/3 de la llum lliure del tram. En determinats casos, depenent 

del disseny de l’estructura, és possible apuntalar a les ales inferiors de les bigues principals 

com a suport.  

Els puntals podran ser aplicats directament contra la llosa inferior sempre que la capacitat de 

càrrega admissible d’aquesta superi les càrregues aplicades per la xapa superior. El forjat 

que suporta els puntals haurà de tenir la resistència adequada en aquesta fase i que en el 

nostre cas ja el tindrà ja que tenim una llosa ja existent. 

Els puntals no podran ser retirats fins que el formigó hagi assolit com a mínim el 75% de la 

seva resistència. El termini de retirada dels puntals depèn de l’evolució de l’enduriment del 

formigó i en conseqüència, del tipus de ciment, de la temperatura ambient... aquest temps 

però, oscil·la normalment entre els 7 i 19 dies.  
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4.3.6 APLICACIÓ DELS PERNS CONECTORS I LES FIXACIONS 

4.3.6.1 PERNS CONNECTORS  

Quan els perns connectors són soldats, poder-ho a través de la xapa a obra o mitjançant 

grups de soldadura adequats amb proteccions ceràmiques per concentrar la potència de 

l’arc. Aquest és el mètode més comú d’unió que s’utilitza i amb el que s’obtenen bons 

resultats sempre que la cara superior de les bigues estigui sense pintar i lliure de virolles, 

pols metàl·lica i d’altres contaminants, essent a més necessari que la xapa estigui neta. Si la 

xapa portar algun film de protecció haurà de ser retirat abans de la col·locació d’aquesta. 

Per aconseguir una soldadura correcta l’espessor de la xapa haurà de ser inferior a 1,5 mm i 

el recobriment de galvanitzat no superarà els 0,03 mm per cara. 

Opcionalment, els perns poden ser soldats sobre les bigues al taller. Aquesta solució pot ser 

convenient quan es tracti de perns de gran diàmetre i, la més adequada quan l’estructura 

s’hagi d’entregar ja pintada a obra. Té l’inconvenient, obvi, de que la xapa haurà de ser 

muntada en trams simples o, si es vol fer mitjançant tram continu s’hauran de realitzar els 

trepans necessaris que en facilitin la col·locació. El muntatge de les bigues es complica 

també de forma considerable, pel que caldrà tenir en compte que la solució a base de perns 

soldats al taller fa que el ritme de construcció baixi de manera considerable.  

4.3.6.2 FIXACIONS 

Un cop col·locada la xapa passarem a la seva fixació, mitjançant cargols per a roscar o bé 

mitjançant claus mitjançant les màquines abans esmentades. La correcta instal·lació preveu 

que els perfils es fixin a l’estructura segons es vagin col·locant. Al finalitzar la jornada és 

convenient comprovar que no queden xapes fixades parcialment i assegurar les xapes 

encara sense col·locar per evitar possibles caigudes. 

4.3.7 ARMADURES 

Les armadures dels forjats col·laborants estan composades normalment per malles 

relativament lleugers. Els rodons estan normalment a la mateixa separació en ambdues 

direccions, tot i que és possible trobar-ne d’especials amb rodons majors o situats a 

distàncies menors en una direcció. 

Les armadures en lloses de poc espessor es col·locaran a la part superior, a una distància 

d’uns 20 mm i es recolzaran sobre la superfície de la xapa. A la pràctica, tenint en compte 
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els solapaments, això significa que la malla estarà directament situat en una zona entre 20 i 

45 mm de la cara superior de la llosa. Així, el solapament mínim serà de 300-400 mm en 

funció del pes de la malla.  

Poden ser necessàries armadures addicionals per motius tals com: 

- Per resistència al foc. 

- Armadures transversals a les zones dels perns connectors. 

- Reforços a grans obertures. 

Tots els reforços hauran de ser col·locats de forma correcta i amb cura de forma que no es 

produeixin desplaçaments o enfonsaments durant el formigonat. Es recomana la utilització 

de tacs de plàstic, bucles o malles performades per aconseguir la posició desitjada. No es 

podran utilitzar elements de recolzaments correguts ja que podrien suposar l’aparició 

d’esquerdes en aquest punts.  

4.3.8 OPERACIÓ DE FORMIGONAT 

Abans de formigonar és precís netejar qualsevol dipòsit de fang, la superfície de la xapa 

estarà raonablement neta de brutícia, oli i d’altres elements contaminants, i verificar també 

que la planxa està correctament fixada, cosida i apuntalada si és necessari. La lleugera capa 

de greix superficial típica de la xapa galvanitzada és acceptable i no suposa una càrrega a la 

col·laboració entre el formigó i el perfil col·laborant. Les unions de la xapa hauran de 

realitzar-se “a tope” o segellar-se. Els finals de xapa exposats hauran de ser reblerts o 

tapats per evitar les pèrdues de beurada. 

No existeixen limitacions en tant a la superfície a formigonar (al contrari que en les lloses 

tradicionals de formigó armat), ja que la xapa actua de forma efectiva com una armadura 

contínua que ajuda a distribuir uniformement les retraccions o tensions instantànies de tipus 

tèrmic per exemple. Per tant, normalment no apareixen esquerdes per retracció i la 

superfície formigonada pot assolir un rendiment de 1000m2 al dia. 

Caldrà però considerar que en aquest tipus de forjats l’assecat del formigó res més és 

possible en sentit ascendent, pel que si reben radiació solar directa és imprescindible 

protegir i humitejar la superfície ja que la diferent velocitat de l’assecat de la cara superior 

provocaria esquerdes de retracció generalitzades en tota la llosa.  
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Els límits i regles s’hauran de situar sobre els suports (al llarg de les bigues), de manera que 

la fletxa en aquests punts durant el formigonat no serà excessiva. Col·locant aquests sobre 

les unions de xapa s’evitaran les càrregues desiguals en els vans adjacents. 

L’espessor de la llosa està determinat per l’alçada dels regles que estaran perfecta i 

rígidament calçats. Tot i així la superfície acabada del forjat reproduirà les deformacions de 

les biguetes de recolzament.  

L’efecte de les esquerdes que poden aparèixer en línies adjacents als connectors no és 

important en tant al comportament de la biga mixta. Els topes utilitzats habitualment són 

normalment tacs de fusta o plàstic inserits a la xapa, que són retirats un dia després del 

formigonat. Les restes de la beurada hauran de ser retirades millor mentre encara no està 

del tot endurit el formigó.  

4.3.8.1 OPERACIÓ DE FORMIGONAT PER BOMBEIG 

Tant el formigó normal com el lleuger poden ser bombejats, essent en tal cas necessari 

utilitzar additius que facilitin l’aplicació esmentada. No és admissible una càrrega excessiva 

d’aigua ja que aquesta redueix la resistència del formigó. Aquests factors que influeixen en 

la resistència de la barreja no són tant importants en forjats que es realitzin a edificis que 

seran posteriorment calefactats, com serà el nostre cas.  

L’operació de formigonat per bombeig és el mètode més utilitzat actualment en la 

construcció. Poden assolir-se abocaments de l’ordre de 0,5 a 1 m3/s amb equips que 

funcionin de manera eficient. Lògicament la longitud de les canonades i l’alçada a la qual 

s’ha de bombejar el formigó condicionen la lentitud de l’operació.  

4.3.9 ACABAT DE LES SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ 

De vegades és difícil aconseguir un anivellat precís del forjat formigonat degut a que els 

regles estan normalment posicionats a les bigues de suport, les quals pateixen una 

deformació sota el pes propi del formigó. No obstant, la superfície de la llosa està 

suficientment anivellada entre les bigues. Per aconseguir un anivellat precís doncs, és 

necessari calcular la deformació central de les bigues i calçar els regles en cada una d’elles 

per anular la fletxa esperada. Aquest sistema pot també conduir a errors en la pràctica ja 

que les bigues no solen deformar-se tant com indiquen els càlculs degut a la rigidesa que 

ofereixen les connexions entre les bigues i els pilars.  



Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses   42 

 

 

 

En forjats apuntalats s’originen fletxes addicionals en el moment de la retirada dels puntals, 

ja que la càrrega deguda al pes propi s’aplica en aquest moment al forjat de xapa. Les 

fletxes són majors com més aviat es retiren els puntals, ja que el formigó no està prou 

endurit i no ha assolit la seva tensió màxima de treball.  

Per tal d’aconseguir un bon acabat serà bo utilitzar una anivelladora d’hèlixs sobre el formigó 

en el moment del seu enduriment. Aquest procés es duu a terme a les dues o tres hores de 

l’abocament, pel que no és factible si l’operació de formigonat s’ha allargat excessivament 

durant la jornada de treball. 
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4.4 MUR CORTINA 

4.4.1 TREBALLS PREVIS 

Quan es realitzi el forjat ja es deixaran col·locades les bases per als ancoratges de 

l’estructura d’alumini, encastant-les, tenint cura de que quedin aplomades i a nivell. És 

important tenir en compte que el forjat tindrà un petit voladís, essent una zona on no 

interessa carregar el pes de la façana, de manera que l’ancorarem de manera que res més 

ajudi a la seva subjecció.  

Abans d’iniciar el muntatge, serà necessari comprovar l’estat dels paquets i realitzar el 

control de qualitat, comprovant que cada un porti una etiqueta on localitzem: 

- Nom del client i de l’obra 

- El número de comanda, d’on ve i la zona de destí.  

- Nom del fabricant i del proveïdor.  

- Descripció del producte, espessor i límit elàstic de l’acer. 

- Número de muntats i longitud d’aquests. 

- Número de vidres, espessor i dimensions. 

- Pes del paquet i número corresponent per ubicar-lo correctament.  

- Resistències necessàries dels vidres (impacte i tensió). 

I per últim caldrà realitzar el replanteig de l’estructura, comprovant que els desnivells màxims 

de les bases siguin menors a 25 mm i que el desplom entre les cares de la façana no superi 

els 10 mm. Aquestes dades són generals però algunes marques comercials treballen amb 

altres valors; s’ha vist interessant el model ATRIO ESTRUCTURAL de la casa ALUMAFEL, 

per la seva gran flexibilitat de solucions i per la gran quantitat d’informació exposada, a més 

de que afegeix la tècnica de la silicona estructural que ara s’exposarà. Es pot veure tota la 

informació referent a aquest producte a l’Annex 1. 
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Il·lustració 6 Mur cortina tipus ATRIO EXTRUCTURAL de la casa ALUMAFEL 

La constant investigació en la tècnica per tal de fer façanes cada cop més lleugeres i que 

segueixin complint amb les exigències del CTE, i l’aprofundiment en el coneixement de nous 

materials d’alta adherència han permès l’aparició de nous sistemes de tancament clarament 

diferenciats dels ja existents.  

Aquest és el cas del sistema de silicona estructural o vidre estructural. Aquest sistema 

consisteix en eliminar de la cara externa de la façana l’element de subjecció del reblert 

(contratapa), per evitar línies marcades de façana i aconseguint una superfície total de vidre. 

Per tal d’aconseguir-ho el vidre es fixa a una estructura (generalment d’alumini anoditzat a 

través de processos de qualitat molt exigents), independent de l’estructura de la façana i 

mitjançant silicones de característiques especials (resistents a raigs UV...), obtenint així 

mòduls prefabricats que posteriorment tancaran la façana.  

Es poden incorporar finestres projectants a l’exterior o practicables a l’interior, que per 

l’exterior manquen de ressalts impedint distingir els mòduls practicables fixos ja que la seva 

aparença és idèntica al tractar-se de sistemes d’ocultació de la perfileria de base. 

El pes del vidre queda suportat pels calçaments d’envidrament, per evitar que la silicona 

treballi a tallant, de manera que la funció d’aquesta és evitar el despreniment degut a 

accions perpendiculars al vidre, com la pressió o la succió del vent (a tracció). 
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Aquesta nova generació de murs cortina, al mancar de fixacions per l’exterior, no presenta 

els inconvenients d’altres sistemes que disposen de marcs exteriors semi-ocults o perns que 

produeixen grans tensions en els vidres. Per efecte de variacions climatològiques o de 

dilatacions dels elements components poden produir-se trencaments. 

Tot i això últim, cal dir que aquest tipus de façana presenta certs avantatges que el fan més 

atractiu que la resta: 

- Major aïllament tèrmic perquè, tant el vidre com els elements segellants de silicona 

són pitjor conductors del calor que els metalls. 
- Major insonorització, ja que el suport elàstic dels vidres produeix un menor pas dels 

sorolls i vibracions a l’interior de l’edifici. 
- Major estanquitat contra la pluja, que supera als vidres convencionals. 

- Estalvi econòmic, ja que el muntatge d’aquestes façanes és més ràpid. 

4.4.2 MUNTATGE RETÍCULA 
El sistema es basa en uns elements verticals (muntants) i uns altres d’horitzontals 

(travessers), que donen origen a una retícula, en la qual es fixen mecànicament uns marcs 

sobre els quals s’ha disposat prèviament un envidrament, mitjançant una silicona especial. 

Aquest envidrament pot ser fix o practicable, de manera que existeix l’opció de ventilar 

l’edifici i netejar la façana sense necessitat d’haver de disposar d’elements exteriors. 
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Il·lustració 7 Secció tipus mur cortina “MANUAL DE FACHADAS LIGERAS TECHNAL” 

A la part superior dels muntats hi ha un ancoratge tridimensional que permet correccions del 

muntatge. Aquests a més porten un element d’ EPDM per eliminar el pont tèrmic i les 

vibracions, a més, també tenen els elements guia per muntar-los amb els immediatament 

superiors, amb una distància entre sí de 10 mm, per tal d’absorbir dilatacions i d’altres 

moviments possibles de l’estructura. 

Cal dir també que el muntant d’inici (el primer) conté a més un suport a la seva part inferior 

que no és solidari amb la resta, de manera que fa que pugui absorbir qualsevol dilatació.  

Els ancoratges tridimensionals es fixen a les bases mitjançant cargols d’alta resistència tipus 

HILTI o similar, per permetre el reglatge del muntant ja col·locat.  

Per més seguretat, l’envidrament va recolzat per la seva part inferior a unes peces d’alumini 

amb el mateix disseny que la junta d’estanqueïtat, de manera que no s’observa cap 

discontinuïtat i s’evita que la silicona estructural treballi a tallant per l’acció del pes de 

l’envidrament, de manera que la funció d’aquesta és evitar el despreniment degut a accions 

perpendiculars a la superfície del vidre, com la pressió o succió del vent a tracció.  
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Com a variant, en casos sotmesos a fortes càrregues de vent o grans llums, s’efectua un 

sistema mixt, dotant al vidre estructural d’un sistema de seguretat mitjançant la incorporació 

d’elements addicionals de fixació que se situen als trobaments de l’envidrament o per la 

seva part exterior.  

4.4.3 ENVIDRAMENT 
La part més important i la que s’ha de controlar més exhaustivament és la que té a veure 

amb la fixació de l’envidrament als marcs perimetrals que serveixen de suport, ja que 

aquesta s’efectua per adherència únicament i la integritat de la façana depèn de la qualitat 

de la unió de l’envidrament i la retícula autoportant. Cal tenir present la importància de la 

base sobre la que s’aplica la silicona ja que no és el mateix aplicar-la sobre una base 

lacada, i caldria exigir a l’empresa subministradora que realitza la unió del marc d’alumini i el 

vidre un certificat que garanteixi la rigidesa de la unió i la seva inalterabilitat al llarg del 

temps.  

Si aquesta unió es duu a terme amb silicona estructural de dos components, cal exigir a 

l’empresa subministradora les dades més significatives de l’element base, de l’element 

segellant i del catalitzador, així com el temps de fraguat. 

Les juntes de recolzament dels vidres als marcs perimetrals són de silicona extruida, de 

manera que es garanteix una fiabilitat extrema en tant als aspectes dimensionals, duresa, 

inalterabilitat als agents atmosfèrics i compatibilitat amb els mitjans segellants. Les juntes 

que es troben a l’exterior i que per tant patiran agressions convencionals tals com pluja, 

brutícia, esforços mecànics, raigs UV... seran de EPDM (etilè-propilè-diè-monòmer).  

4.5 OBERTURES A FAÇANA 

4.5.1 TREBALLS PREVIS 

Per tal de fer arribar llum natural allà on no s’ha realitzat mur cortina, s’haurà de fer 

perforacions al bloc de formigó existent. Un cop comentat el problema amb la companyia 

PRETERSA PRENAVISA que a la vegada es va posar en contacte amb el seu departament 

de càlcul, es va demostrar que els panells es podien tallar sempre que fos a la zona on hi ha 

l’aïllament tèrmic.  

Així doncs es procedirà a realitzar les perforacions, deixant 10 cm d’aïllament tèrmic al 

voltant, per tal d’assegurar un tall net i que a més no generem nous possibles ponts tèrmics.  
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Per tal de dur a terme el foradat caldrà una màquina de tall mural tipus ORION o similar. 

Trobem interessant que aquest tipus de màquines es poden utilitzar per control remot, es 

col·loca la guia a la paret i el disc el va seguint, fent que sigui més fàcil, còmode i molt 

menys perillós per als usuaris que l’han de manipular.  

4.5.2 MUNTATGE RETÍCULA DE TALL 

Les guies es muntaran en tota la longitud vertical i horitzontal de cada un dels trams de 

façana que tenim, així avançarem en el temps necessari per a realitzar aquesta tasca. 

 

Il·lustració 8 Disc de tall vertical de la casa ORION 

Durant el tall del formigó cal que constantment hi hagi una refrigeració i lubricació del disc, ja 

sigui amb aigua o amb d’altres líquids especials per a aquesta tasca en concret, tot i que és 

aconsellable la refrigeració humida.  

Per tal de poder retirar de manera fàcil i sense perill de desploms, es realitzaran prèviament 

uns forats que travessin els panells a retirar per tal de poder extreure’ls mitjançant una grua. 

La retícula caldrà ser ancorada als panells, sempre fent-ho a les zones que anem a extreure 

per tal de no malmetre la façana que es quedarà col·locada i no haver de perdre temps en 

reparacions evitables. Aquestes unions es faran mitjançant cargols de seguretat 

autoroscants tipus HILTI o similar.  
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4.5.3 EXTRACCIÓ DE PANELL TALLAT 

Conforme anem tallant els blocs caldrà anar extraient-los mitjançant una grua tal i com hem 

esmentat abans. Evidentment, caldrà operaris que s’encarreguin de fixar els panells a la 

grua ja que sinó no podrien ser extrets.  

Els panells seran acopiats en algun punt de l’obra per tal de posteriorment ser tractats per tal 

de reaprofitar tant el formigó com l’aïllament tèrmic. 

 

Il·lustració 9 Grua per extreure els panells tallats 

4.5.4  COL·LOCACIÓ FINESTRES 

Cada un dels trams de finestres serà de 4 obertures, que, a la planta baixa farà que quedin 2 

obertures a cada despatx i a la planta pis quedaran les 4 en un mateix despatx. Es faran 

dues obertures oscil·lobatents i dues de fixes buscant generar grans obertures per a tenir les 

mínimes ombres i afavorir l’homogeneïtat de la façana. 

Les finestres corredisses seran del tipus EASY SLIDE de la casa ALUMAFEL o similar i 

tindran unes dimensions d’ 1.50 m d’amplada i 0.80 m d’alçada, fent que d’il·luminació 

interior compleixi amb els paràmetres del CTE. Les finestres fixes seran del tipus OPTICA 

de la casa ALUMAFEL o similar, i tindran unes dimensions iguals a les anteriors.  
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Per tal de fer el més practicables possibles, les col·locarem a la part interior del mur, essent 

necessari col·locar un trencaaigües, en el nostre cas metàl·lic, de la casa FAVETON o 

similar, i que haurà de ser muntat junt amb el premarc de la finestra. 

 

Il·lustració 10 Detall de trencaaigües i secció tipus finestra tipus ÒPTICA de la casa ALUMAFEL 

Un cop ben fixat el premarc, caldrà muntar les finestres. Aquest tipus de finestres 

simplement es munten sobre el premarc i s’encaixen a aquests, essent res més necessari 

tenir en compte el muntatge del trencaaigües. A més a més, d’aquesta manera, s’eliminen 

els possibles ponts tèrmics a les juntes entre els elements, ja que queden completament 

lligats i estancs, no essent possible a més tenir punts freds ni condensacions a l’interior de la 

fusteria.  
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4.6 DIVISÒRIES 

4.6.1 TREBALLS PREVIS 

S’ha decidit utilitzar panells acústics tipus BT-COMPOSITE 50 de la casa BT 

BARNATECNO o similar, per així garantir que no hi hagi molèsties d’un despatx a l’altre. A 

més es troba interessant muntar uns panells lleugers i que tinguin la possibilitat de ser 

muntat en sec, tot i que finalment es munti d’una altra manera.  

Abans de procedir al muntatge caldrà dur a terme un control de qualitat, observant que a 

més cada un dels paquets contingui la següent informació: 

- Número de comanda i zona de destí. 

- Nom del client i de l’obra. 

- Nom del fabricant i del proveïdor. 

- Descripció del producte i subproductes que el componen. 

- Resistència límit del producte i resistència acústica. 

- Número de planxes i superfície d’aquestes. 

- Pes del paquet i número corresponent. 

Un cop comprovat tot això es procedirà al muntatge de les plaques. Aquestes plaques 

hauran de tenir una alçada igual a la que hi ha entre el paviment i el fals sostre, que és de 

3.00 m.  

4.6.2 MUNTATGE DE LA RETÍCULA 

Un cop tot replantejat, s’iniciarà el muntatge de la retícula que suportarà els panells 

esmentats. És interessant muntar una retícula ja que els panells es poden muntar per la 

meitat, és a dir, separar-ho en dos i unir-ho a la retícula, fet que a més, ajudarà encara més 

a la tasca de la insonorització en tenir una cambra d’aire a l’interior. 

Els muntants aniran fixats a la solera i la subestructura del forjat, cal esmentar però que no 

carregaran l’estructura sinó que simplement farà que no puguin bolcar els panells i que no hi 

hagi vinclaments importants. 

Les retícules tindran una superfície predeterminada per la fàbrica dels panells, compresa 

entre 50 – 100 cm, en funció de la superfície a generar, seran d’acer i seran ancorades amb 

cargols autoroscants tipus HILTI o similar. 
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4.6.3 MUNTATGE DELS PANELLS 

Els panells aniran muntats a la retícula amb passadors que aniran des d’un panell a l’altre, 

conferint unió al sistema i fent que treballi cada placa com una sola. La retícula serà de les 

dimensions dels panells, de manera que aquests quedaran ajustats a cada espai lliure i els 

passadors entraran per les ranures existents a la retícula fent així que el pes es reparteixi 

per tot el sistema de manera correcta. 

4.7 ESCALES 

4.7.1 TREBALLS PREVIS 

Abans de començar a realitzar les escales caldrà calcular-les per tal de tenir una relació 

correcte de les petjades i les contrapetjades d’aquesta. En el cas del projecte s’ha dissenyat 

una escala amb 28 cm de petjada i 15 cm de contrapetjada, salvant 3,85 m amb 25 graons.  

L’escala ha estat dissenyada en forma d’ L, amb un replà intermig d’ 1,5 x 1x5 m, per tal 

d’aprofitar al màxim l’espai i per, a més, poder col·locar els armaris de registre de les 

instal·lacions a una zona on no molesti, com s’explicarà més endavant en els punts 

corresponents.  

L’estructura que suportarà l’escala serà metàl·lica, amb perfils prefabricats on aniran 

embeguts els graons. A més a més, l’escala es trobarà al seu final amb el forjat on 

s’encastarà, quedant recolzada amb el forjat i, a més, hi trobarem un pilar que la sustentarà, 

tant al seu final com al replà, on es col·locarà un pilar a la cantonada interior, a més d’anar 

encastat a la façana on fa topall.  

Els graons aniran recolzats en una planxa que estarà soldada als perfils prefabricats i alhora 

quedaran embeguts a aquests i roscats a la planxa per tal d’afavorir una bona unió i 

funcionament del sistema. Es fabricaran en fusta i s’ha pensat de col·locar un recobriment 

de polipropilè per aconseguir el màxim d’insonorització possible. 

4.7.2 MUNTATGE DE L’ESCALA 

Degut al poc pes de l’estructura i a com serà sustentada, no es considera necessari realitzar 

un pou d’escala, essent suficient el recolzament de l’estructura tal com s’ha esmentat a 

l’apartat anterior. Així doncs, el primer que caldrà fer serà muntar els pilars necessaris per a 

la sustentació d’aquesta. 
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Un cop realitzats els pilars i entrats en càrrega, es procedirà a la col·locació dels perfils 

prefabricats, recolzats ala solera, al pilar i a la biga del forjat de planta pis. Els perfils que 

discorren per la part interior de la façana es fixaran a aquesta també per tal d’evitar 

possibles vinclaments tot i que no treballaran tant a axil com els pilars.  

Quan l’estructura hagi estat muntada es passarà a la col·locació de les planxes que 

sustentaran els graons. Aquestes planxes seran d’1 cm d’espessor i aniran soldades a 

l’estructura portant i un cop s’hagin fet podran inserir-se i fixar-se mitjançant cargols 

autoroscants tipus HILTI o similars. 

Per últim caldrà muntar els passamans, que es realitzaran també en fusta i tindran una 

alçada d’1,1 m, i un acabat amb panells de vidre, fent més vistós l’element. Els vidres aniran 

simplement encolats a una subestructura metàl·lica que discorrerà per la barana.  

4.8 ASCENSOR – MUNTAPERSONES  

4.8.1 TREBALLS PREVIS 

La motivació principal de col·locar un ascensor és de cara als discapacitats, i com res més 

cal pujar una planta s’ha decidit muntar un muntapersones, degut a la facilitat de muntatge, 

de funcionament i de manteniment. Cal dir que requereixen complir amb molta menys 

normativa i reglaments que un ascensor pròpiament dit i el manteniment necessari és mínim 

en comparació a l’altre.  

A més a més, no necessiten d’un pou d’ascensor, o, si el necessiten és mínim i sense 

importància. Si que caldrà però tenir en compte la fugida superior però, al tenir un ampli 

espai fins a coberta no caldrà preocupar-se per aquesta aspecte. Per tenir un exemple s’ha 

proposat utilitzar el model DHOME LIFT de la casa FREELIFE STYLE o similar, podent 

veure la seva fitxa tècnica a l’Annex 1. 

4.8.2 MUNTATGE 

El pou necessari al ser mínim es pot substituir per una petita rampa d’accés però, en ser una 

excavació mínima s’ha decidit realitzar-la. Es muntarà amb una estructura metàl·lica per 

seguir amb la tònica de l’estructura general. L’estructura metàl·lica vindrà especificada i 

calculada pel fabricant ja que ells millor que ningú coneixen el funcionament del seu 

producte. Així, serà necessari conèixer les especificacions esmentades per tal de dur a 

terme el muntatge d’aquest element.  
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4.9 INSTAL·LACIONS 

4.9.1 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 

4.9.1.1 TREBALLS PREVIS 

Per començar a muntar la instal·lació d’aigua caldrà realitzar el replanteig per tal de marcar 

el recorregut de les canonades i la ubicació de les vàlvules. Cal tenir en compte que ja tenim 

connexió a la xarxa de la companyia degut a la existència d’aquest en la nau actual, 

mantindrem la seva ubicació i caldrà estudiar la necessitat d’un canvi d’aquest degut a la 

necessitat de més caudal de l’existent.  

A més, és necessari tenir en compte assolir unes pendents ascendents del 2% allà on hi 

tinguem ubicats els purgadors del sistema. 

Degut a que tenim fals sostre a tota la nau, és indistint si els envans estan col·locats o no, ja 

que no tenim necessitat de posar cap passamurs. 

4.9.1.2 MUNTATGE DE LES CANONADES 

El primer que caldrà fer és realitzar les regates necessàries i col·locar els suports a les 

zones per on les canonades passen pel fals sostre. S’ha decidir col·locar safates 

metàl·liques a mode de suport de les canonades; aquestes es penjaran de la xapa del forjat 

mitjançant cables d’acer que aniran col·locats a una distància definida pel pes i la quantitat 

de canonades, a més de per les distàncies a assolir.  

Tot seguit serà necessari marcar punts de possible perill de condensació en canonades 

d’aigua freda, allà on pugui ser necessari col·locar barrera de vapor i aïllament.  

Per tal d’evitar al màxim aquests problemes, s’ha considerat realitzar les canonades amb 

canonades de PEX-AL-PEX de la casa POLYGON PIPE o similar, degut a les 

característiques del material. 
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Il·lustració 11Tub PEX-AL-PEX de la casa POLYGON PIPE 

Amb això, s’inicia la col·locació i fixació de les canonades i les vàlvules necessàries per al 

correcte funcionament de la instal·lació. La distància entre els suports vindrà condicionada 

pel fabricant, en funció del tipus de canonada i el seu diàmetre.  

Per últim, abans de finalitzar l’acabat de les canonades, caldrà realitzar una prova 

d’estanqueïtat estipulada pel “CTE DB-HS Evacuación de aguas 5.6.” 

4.9.1.3 INSTAL·LACIÓ ACS – PLAQUES SOLARS 

4.9.1.3.1 TREBALLS PREVIS 

Abans de procedir al muntatge del sistema, caldrà dur a terme el càlcul de les necessitats 

energètiques de l’edifici per poder saber el nombre de plaques necessàries per assolir al 

màxim rendiment. S’ha utilitzat un programa informàtic de la casa FERROLI per tal de tenir 

un càlcul aproximat de la instal·lació. A continuació es mostra una taula dels resultats: 
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Tª ext 

media 

Tª 

media 

agua 

Radiación 

solar 

Consumo 

mensual 

Necesidades 

energéticas 

(kWh) 

Producción 

energética 

(kWh) 

Cobertura            
solar 

Enero 11,00 6,00 7,30 5580,00 350,33 100,19 0,286   

Febrero 12,00 7,00 10,70 5040,00 310,56 126,71 0,408   

Marzo 14,00 9,00 14,90 5580,00 330,86 174,69 0,528   

Abril 16,00 11,00 17,60 5400,00 307,63 174,73 0,568   

Mayo 19,00 12,00 20,20 5580,00 311,40 188,71 0,606   

Junio 22,00 13,00 22,50 5400,00 295,08 195,34 0,662   

Julio 25,00 14,00 23,80 5580,00 298,43 218,15 0,731   

Agosto 26,00 13,00 20,50 5580,00 304,91 213,13 0,699   

Septiembre 23,00 12,00 16,40 5400,00 301,36 192,27 0,638   

Octubre 20,00 11,00 12,30 5580,00 317,89 173,25 0,545   

Noviembre 15,00 9,00 8,80 5400,00 320,19 129,68 0,405   

Diciembre 12,00 6,00 6,30 5580,00 350,33 92,14 0,263   

        ANUAL 17,92 10,25 15,11 5475,00 316,58 164,92 0,53 

        

Frac. no ahorrada 0,472 

Cobertura Solar 

Anual 

Consumo 

diario   180,00 

% de pérdidas 0,00 
53% 

Volumen 

acumulador   150,0 

Ahorro CO2 

kg/año   502,13 

Superficie 

captadores   2,23 
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Imatge 12. Resultats extrets del programa FERROLISOLAR 

 

Així, un cop conegudes les necessitats de la instal·lació, es procedirà a marcar allà on hagin 

de passar les canonades, que aniran des de les plaques solars fins a l’acumulador allotjat a 

la sala de màquines. Cal tenir en compte que serà necessari haver muntat l’acumulador de 

150 litres del tipus INOXUNIT de la casa FERROLI o similar, i la caldera tipus CELSIUS de 

la casa JUNKERS abans de connectar les canonades.  

4.9.1.3.2 MUNTATGE DE LES CANONADES 

El funcionament serà molt simple: el fluid interior de les plaques arribarà a alta temperatura 

fins a l’acumulador i passarà pel serpentí interior d’aquest, que escalfarà l’aigua continguda. 

L’acumulador estarà a la vegada connectat a la caldera mitjançant una vàlvula de tres vies 

que, farà que o bé l’aigua calenta surti de l’acumulador directament, o que, passi a la caldera 

i surti d’aquesta si les plaques no poden fer que l’aigua assoleixi la temperatura necessària.  

Un cop entesa i marcada la distribució de les canonades, es passarà a al muntatge i fixació 

d’aquestes. Les canonades es passaran per l’exterior de l’edifici, per la façana nord i es 

realitzarà un passamurs per a fer-lo entrar a l’edifici ja que, es prefereix perforar els murs 

que la coberta ja que serà més simple evitar possibles condensacions i filtracions. Les 

canonades caldrà que tinguin un recobriment per evitar pèrdues de calor i condensacions 

importants que puguin afectar a la façana. És important respectar les distàncies dels 

ancoratges de les canonades facilitades pel fabricant.  
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Evidentment, el muntatge es farà avanç de realitzar la prova d’estanqueïtat de la instal·lació 

ja que, tot i ser un circuit tancat, en tenir la vàlvula de 3 vies, és important conèixer si hi ha 

algun error d’execució en el sistema. 

4.9.2 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 

4.9.2.1 TREBALLS PREVIS 

Per començar a muntar la instal·lació d’aigua caldrà realitzar el replanteig per tal de marcar 

el recorregut dels cables i la ubicació dels registres, a més de evidentment els punts d’accés 

als usuaris. Cal tenir en compte que ja tenim connexió a la xarxa de la companyia, tot i que 

simplement tenim l’escomesa prevista per a l’ús d’aquesta ja que no existeix instal·lació de 

telecomunicacions a l’edifici. 

Per tal de col·locar aquesta instal·lació, serà necessari haver muntat els envans per tal de 

poder fer les regates fins als punts d’accés. A més a més, és important que abans de 

començar a passar cables, l’instal·lador hagi revisat els plànols actualitzats del projecte per 

evitar errors per possibles canvis en aquest.  

Degut a que ja està la solera feta i es vol evitar tornar a retirar-la, passarem els cables pel 

fals sostre al llarg de tota la nau, fins a arribar al RITM allotjat a la sala de maquinària al 

extrem oposat, que a la vegada estarà en contacte amb els armaris on allotjarem tota la 

xarxa d’ICT, de tipus RACK 19’’ de la casa BIACOM o similar. Es col·locaran tres RACKS de 

48 punts d’accés, de manera que, un d’ells s’encarregui de la planta baixa i els altres dos 

estiguin destinats a la planta superior i a assolir noves connexions necessàries en un futur.  

4.9.2.2 MUNTATGE DEL CABLEJAT 

Un cop previst tot el necessari, iniciarem el muntatge del cablejat. Passarà penjat pel fals 

sostre al llarg del passadís fins a la maquinària de recepció de companyia, i un cop hi arribi, 

tornarà pel mateix passadís, i a les mateixes safates però a una alçada diferent, per tal 

d’aprofitar l’espai. Es penjarà amb safates metàl·liques que aniran simplement penjades a la 

xapa grecada del forjat.  

Per tal d’arribar al punt d’accés, el cablejat s’anirà repartint a cada un dels despatxos, tenint 

un registre secundari a cada un d’aquests per tal que, si hi hagués algun problema amb la 

instal·lació no afectés a la feina de tots els demés.  
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Als despatxos de la planta baixa es faran arribar 3 punts d’accés a la xarxa RDSI, dos d’ells 

instal·lats ja des del principi, i deixant el tercer com a punt de registre de presa de reserva, 

per tal que si és necessari tenir un altre punt, simplement sigui necessari activar-lo al RACK 

corresponent. A més, és posaran dues preses de TB, essent més que suficients per al 

despatx. Per tal de fer arribar el cablejat a la planta pis, caldrà realitzar un conducte tècnic 

que passarà per un fals pilar generat a la mateixa sala de màquines.  

Pel que fa a la planta pis, es faran arribar 6 punts d’accés a la xarxa RDSI, tots instal·lats per 

al seu ús directament. Per tal de no haver de baixar cables que quedin vistos al mig del 

despatx, aquests cables passaran pel forjat de xapa col·laborant, de manera que en el 

muntatge d’aquest serà necessari preveure el pas d’aquests col·locant tubs de policlorur de 

vinil tipus TUFONPLAS de la casa CAPSA o similar, que en ser flexibles, permeten 

disposar-los com millor convingui a la instal·lació. Un cop estigui clar on aniran els punts 

d’accés, caldrà col·locar una regleta tipus ACKERMANN o similar que, estan col·locades 

sobre el paviment. Pel que fa a la xarxa de telèfon, es muntaran quatre, i arribaran a la part 

central dels despatxos de la mateixa manera que s’ha comentat que arribaran les xarxes 

RDSI. 

 

Il·lustració 12 Referències: 
a) Distribuïdor sota paviment per a energia 

b) Distribuïdor sota paviment per a energia 

c) Distribuïdor sota paviment per a comunicacions 

d) Conjunt GES8 
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e) Conjunt GES6 

f) Placa de pis tècnic. 

4.9.3 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

4.9.3.1 TREBALLS PREVIS  

Abans de començar amb el muntatge de la instal·lació, caldrà realitzar els càlculs necessaris 

per tal de conèixer els diàmetres de les canalitzacions per al correcte funcionament 

d’aquesta. 

Un cop calculat, caldrà marcar el recorregut deixant ben especificat quin serà el recorregut 

fins als despatxos i quin serà el de retorn per tal de no cometre errors en les connexions. 

S’ha decidit muntar una bomba de calor per tal d’aprofitar al màxim el rendiment de la 

màquina, i no tenir més maquinària de la necessària ja que si féssim calefacció i aire 

condicionat per separat seria necessari més manteniment a més de tenir màquines 

treballant la meitat del temps. 

S’ha decidit col·locar a cada despatx un equip compacte al sostre tipus FANCOIL de la casa 

YAIR o similar. Aquests queden col·locats sobre el fals sostre deixant res més a la vista la 

zona d’expulsió de l’aire, quedant més acord amb l’entorn que un split convencional. Els 

diàmetres dels tubs vindran també condicionats pel sistema escollit i el fabricant, ja que en 

funció dels materials que empren poden assolir diferents formes. 

4.9.3.2 MUNTATGE DE LES CANONADES 

S’ha decidit muntar dues màquines exteriors, treballant cada una en una de les plantes. Les 

màquines es col·locaran a la façana posterior per la part exterior a la sala de màquines de la 

nau, i recolzades al terra per dues raons: per no carregar més del necessari la coberta i 

perquè així seran molt més accessibles per al manteniment. Cal dir però, que per aquesta 

façana queda un espai lliure de 2,5 m de parcel·la per els quals no es podrà passar. 

Així doncs, des de l’exterior les canonades entraran a l’edifici per una perforació a la façana i 

discorreran pel fals sostre de cada planta i s’aniran distribuint per arribar a tots els fancoil 

d’aquestes.  

Caldrà subjectar les canonades al fals sostre i col·locar sistemes antivibració que seran 

facilitats pel propi fabricant ja que formen part del sistema. 
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El sistema de retorn discorrerà paral·lel al d’impulsió per tal de facilitar-ne el muntatge, 

deixant un espai entre ells o unint-los amb materials bituminosos per tal d’evitar excessos de 

sorolls per vibracions. 

4.9.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

4.9.4.1 TREBALLS PREVIS  

Abans de començar a realitzar el muntatge de la instal·lació caldrà tenir en compte com està 

realitzada la instal·lació existent per tal de conèixer on està ubicada la CGP i el comptador 

actual. S’ha decidit deixar la CGP en el mateix lloc on està col·locada però el comptador 

serà necessari reubicar-lo per tal que no quedi al mig de l’espai de celobert i que a més per 

tant els cables quedin a la vista i penjats del sostre des d’una alçada compresa entre 4 i 5 

metres. 

Per tal d’evitar aquest problema, s’ha reservat un espai en contacte amb la primera divisòria 

i sota el passadís de la planta pis, quedant així força resguardat i donant la possibilitat de 

passar els tubs directament cap al fals sostre.  

Un cop s’ha tingut en compte la ubicació de l’armari de comptadors, caldrà senyalitzar allà 

per on passaran els cables i la distribució dels punts d’accés a la xarxa elèctrica.  

4.9.4.2 MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ 

Pel que fa als principals elements a tenir en compte, cal dir que a cada despatx s’entrarà 

amb un quadre de comandament, sectoritzant els problemes en cada un dels despatxos, de 

manera que si algun despatx té un problema elèctric, no afecti a la resta d’aquests. Un cop 

dins del despatx trobarem que els tubs discorren pel fals sostre fins arribar als punts 

d’accés, i baixaran verticalment pels envans. Als despatxos de planta baixa tindrem 6 punts 

d’accés a la xarxa elèctrica de 16A i sis més de xarxa tipus SAI, element que es troba molt 

important tenir en un edifici d’oficines per tal de perdre les mínimes dades i feines possibles 

per culpa de baixades de tensió, apagades generals i d’altres problemes de la xarxa. 

Pel que fa a la planta superior, pujarem els cables per un conducte tècnic ubicat en el primer 

fals pilar que trobem a l’edifici i que està al costat mateix del comptador, a partir d’aquí el 

farem passar per dins del forjat, alliberant el fals sostre d’aquesta instal·lació i a més, per tal 

de, tal i com s’ha comentat a les telecomunicacions, poder fer arribar punts d’accés al centre 
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dels despatxos mitjançant les caixes ACKERMANN. En els despatxos de planta pis 

trobarem 6 punts d’accés de cada tipus dels que s’han esmentat abans.  

A més a més, caldrà que a cada despatx s’hi col·loquin dos interruptors bipolars per tal de 

poder engegar i apagar les llums o bé des de la porta, o bé des d’un altre punt del despatx, i 

que així no quedi ubicat en un sol lloc l’interruptor. A la planta pis però, hi col·locarem tres 

degut a que els despatxos són el doble de grans.  

La il·luminació dels passadissos vindrà tota d’un interruptor col·locat al costat de la zona de 

recepció, per tal que qui hi hagi treballant s’encarregui d’engegar-les quan sigui necessari 

centralitzant-ho en un sol punt. 

Per últim cal parlar de la xarxa de llums d’emergència. És una xarxa que surt d’un quadre de 

comandament apart del general i que es basa en un únic circuit que s’allarga fins a l’última 

de les llums del recinte. Es col·locarà una llum sobre la porta de cada un dels despatxos per 

la seva part interior i una entre despatx i despatx a les zones de passadís.  

4.9.5 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 

4.9.5.1 TREBALLS PREVIS 

Abans de començar amb el muntatge de la instal·lació, caldrà concebre com funcionarà 

aquesta. Degut a que no tenim més que dos lavabos i està l’un a sobre de l’altre no tindrem 

gaires problemes per dissenyar-la.  

4.9.5.1.1 DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els inodors de planta pis s’uniran de dos en dos amb baixants de ø110 mm, que baixaran 

verticals fins als mateixos inodors de planta baixa. Un cop arribin a cota sota rasant, s’uniran 

tots a la canonada principal que sortirà de la unió dels inodors centrals per tal de centralitzar 

el circuit.  

Pel que fa als rentamans, els unirem tots en un pot sifònic que baixarà a planta baixà i 

s’unirà al que generarem a aquesta, que a la vegada arribarà fins al baixant principal que 

surt dels inodors. Aquest baixant principal serà el que s’endurà tota l’aigua residual cap a 

l’exterior, passant per una arqueta registrable i després per una arqueta sifònica que tindrà 

una vàlvula antiretorn. 
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Com es pot veure, res més s’ha esmentat el muntatge d’un lavabo, però com són gairebé 

simètrics, es pot entendre perfectament com funcionarà la instal·lació.  

4.9.5.1.2 RASES 

Degut a que ja tenim la solera construïda, s’ha preferit fer sortir la instal·lació pel lateral de la 

façana, per tal de no haver de foradar tota la longitud de solera des del lavabo fins a 

l’exterior.  

Així doncs res més caldrà foradar la solera a les zones per on discorre el baixant principal 

fins a l’exterior, fent a més que per fora les arquetes siguin molt més fàcilment registrables.  

4.9.6 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ 

4.9.6.1 TREBALLS PREVIS 

Abans d’iniciar els treballs de muntatge de la instal·lació, caldrà marcar el recorregut de les 

canalitzacions. En aquest cas serà més simple ja que es basa en dos circuits simples, que 

recorren la nau tocant la façana una per cada planta i que, anirà connectat a la màquina 

d’extracció corresponent, i que es trobarà ubicada a la façana posterior de la nau per quedar 

el menys visible possible. 

4.9.6.2 MUNTATGE DE LES CANALITZACIONS 

Per tal de realitzar la ventilació serà necessari realitzar uns falsos pilars que arranquin als 

pilars exteriors i arribin fins a la façana. A la part inferior d’aquests es col·locarà una reixeta 

de 30 x 20 cm que connectarà amb un tub vertical que alhora arribarà a la canalització 

horitzontal principal, passant per tots i cada un dels despatxos fins arribar al final del circuit a 

la part oposada de la nau. S’ha vist que amb una sola màquina d’extracció per planta serà 

suficient per assolir el grau de ventilació necessari.  

La canalització principal s’ha previst de 31,5 cm, i les canalitzacions secundàries que hi 

arriben de 25 cm. La màquina d’extracció serà del tipus CACB-N ISO ECOWWAT de la casa 

S&P o similar, que és una màquina aïllada amb diverses possibilitats de disposició de cara a 

l’extracció.  

La canalització principal anirà penjada del fals sostre, sense safates, simplement quedarà 

subjectada amb filferros i, a més, es col·locaran elements antivibració al fals sostre per tal 
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que no hi hagi sorolls molestos per part de la instal·lació. Aquests elements seran de llana 

de vidre d’uns 25 mm i seran facilitats pel fabricant.  

Als despatxos de planta pis, degut a que tenen el doble de superfície, els falsos pilars 

tindran reixetes a les dues bandes per tal de que a cada despatx hi hagi dos punts 

d’extracció i així assolir les exigències bàsiques.  
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5 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 

En aquest projecte s’han pogut veure els canvis necessaris per a dur a terme el canvi d’ús 

d’una nau industrial a un viver d’empreses. Es troba interessant a més la idea ja que s’entén 

que és important, i més avui en dia, que els joves puguin iniciar-se per ells mateixos si així 

ho desitgen, ja que les grans empreses, o les petites també, no tenen feina, de manera que 

no poden o potser no confien, en donar feina als joves que comencen la seva vida en el món 

laboral. 

S’ha pogut veure i aprofundir en els processos constructius necessaris per a dur a terme 

aquesta obra, podent entendre conceptes que potser havien quedat enrere durant el grau o 

en els quals no s’havia aprofundit de manera suficient per a poder entendre la composició, el 

funcionament i el procés constructiu d’algun dels elements, com pot ser un forjat de xapa 

col·laborant o un mur cortina, que són els elements principals per al canvi d’ús. 

Cal esmentar també, que durant la recerca de productes i materials a emprar, he pogut 

aprendre molt tant dels materials pròpiament dits com de la manera de tractar amb les 

empreses, ja que ha sigut necessari trucar a alguns dels fabricants per tal de poder conèixer 

més a fons el material i obtenir-ne més informació. També cal dir que s’han trobat materials 

molt interessants i que mostren importants avenços en comparació amb materials de la 

mateixa família.  

També esmentar que en haver realitzat un Projecte Basic, la informació potser queda una 

mica escassa de cara a realitzar l’obra, però el que al final es pretenia amb aquest projecte 

era comprovar si era possible o no realitzar el canvi d’ús.  

A més, cal dir que en mostrar la idea i el Projecte als propietaris de la nau, s’han mostrat 

interessats en saber-ne més per tal de mirar de tirar-lo endavant ja que ells són Enginyers 

Industrials i són els que van dur a terme el primer Projecte. 

També s’ha observat la necessitat de recuperar antics apunts degut a la quantitat de temps 

que feia que no es tocaven certs temes en relació amb el projecte.  

Per últim, recomano a algun altre estudiant que agafi aquest Projecte i intenti dur a terme 

l’Executiu, ja que penso que és un bon Projecte per dur a terme, fer-ne totes les medicions, 

les planificacions i demés. 
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