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1 Introducció 

En aquest annex s’agrupen les fitxes de màquina de cadascuna de les màquines que 

intervenen en el procés de fabricació portat a terme a CAMETSA. 

2 Maquinària 

2.1 Serra de cinta semiautomàtica 

SERRA DE CINTA SEMIAUTOMÀTICA 

Marca: OPTIMUM Model: S 131 GH Pes: 81 Kg 

Matèries primeres: Subministres:  

Serra 1: 83 tubs acer secció circular/torn 

Serra 2: 124 tubs acer secció circular/ torn 

Serra 3: 124 tubs acer secció circular/torn 

Potència: 0,55 kW 

Productes:  Residus:  

Serra 1: 332 components secció circular /torn 

Serra 2: 330 components secció oval /torn 

Serra 3: 330 components secció oval /torn 

25 g encenall d’acer/h  

Observacions: 

La serra va acompanyada d’una taula amb rodets (model MSR7), subministrada  

pel mateix fabricant, per col·locar-hi a sobre els tubs que alimenten a la serra. 
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2.2 Desbarbadora de tubs 

DESBARBADORA DE TUBS 

Marca: NS Model: OD120 Pes: 410 Kg 

Matèries primeres: Subministres:  

332 components secció circular /torn 

330 components secció oval /torn 

330 components secció oval /torn 

Potència: 3 kW 

Productes:  Residus:  

332 components secció circular /torn 

330 components secció oval /torn 

330 components secció oval /torn 

5 g encenall d’acer/h  

Observacions: 
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2.3 Corbadora CNC 

CORBADORA CNC 

Marca: CSM Model: A38TNC Pes: 850 Kg 

Matèries primeres: Subministres:  

Corbadora 1: 330 components secció oval /torn 

Corbadora 2: 330 components secció oval /torn 

Potència: 3,7 kW 

Productes:  Residus:  

Corbadora 1: 330 components secció oval /torn 

Corbadora 2: 330 components secció oval /torn 

 

Observacions: 
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2.4 Premsa mecànica 

PREMSA MECÀNICA 

Marca: EMG Presses Model: 6T Pes: 450 Kg 

Matèries primeres: Subministres:  

330 components secció oval /torn  Potència: 0,5 kW 

8,8 l aire/h 

Productes:  Residus:  

330 components secció oval /torn   

Observacions: 
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2.5 Trepant de columna 

TREPANT DE COLUMNA 

Marca: OPTIMUM Model: B 16 Pes: 36 Kg 

Matèries primeres: Subministres:  

330 components secció oval /torn  Potència: 0,45 kW 

Productes:  Residus:  

330 components secció oval /torn  10 g encenall d’acer/h 

Observacions: 

El trepant de columna va col·locat sobre una taula d’acer. 
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2.6 Equip de soldadura MIG 

EQUIP SOLDADURA MIG 

Marca: GALA GAR Model: INVERMIG 230 MP Pes: 34 Kg (tot equip) 

Matèries primeres: Subministres:  

EQUIP 1 324 components secció oval /torn 

162 components secció circular /torn 

Potència: 10 kVA 

5 bobines fil/ setmana 

1 cilindre argó/ setmana 

 

 
EQUIP 2 328 components secció oval /torn 

164 components secció circular /torn 

Productes:  Residus:  

EQUIP 1 81 estructures acer/torn  

EQUIP 1 

 

82 estructures acer/torn 

Observacions: 

Cada equip va col·locat sobre una estació de treball mòbil.    

Cada equip va acompanyat d'una cilindre amb 8,3 m3 de gas argó.   
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2.7 Embaladora semiautomàtica 

EMBALADORA SEMIAUTOMÀTICA 

Marca: ROBOPAC Model: ROTOPLAT 107 FRD Pes: 180 Kg 

Matèries primeres: Subministres:  

10 palets amb 16 estructures acer / torn 

10 palets amb 16 cadires / torn 

Potència: 1,5 kW 

2 bobines de film estirable/ torn 

Productes:  Residus:  

10 palets amb 16 d'estructures d'acer 

embalats/ torn 

10 palets amb 16 cadires embalats/ torn 

2 tubs de cartró/ torn 

Observacions: 
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1 Introducció 

En aquest annex es realitza un predimensionat dels principals elements de l’estructura 

de l’edifici industrial segons les necessitats de càrrega a que estan sotmesos. Alhora 

de determinar aquestes necessitats, es tenen en compte i es segueixen les indicacions 

del Document Bàsic - Seguretat Estructural - Accions en l’edificació, del Codi 

Tècnic de l’Edificació  (CTE-DB-SE-AE) 

Els elements de l’estructura horitzontal que es verifiquen, són: 

- La jàssera de doble pendent prefabricada model D3-50 del fabricant Prainsa. 

- La jàssera de secció T invertida model TI-75/30/50 del fabricant Trumes. 

- La jàssera de secció L model TL-75/30/50 del fabricant Trumes. 

- Les plaques alveolars model C-20 del fabricant Trumes. 

En quant a l’estructura vertical, es consideren els pilars de 60x40 cm suficients per al 

tipus d’edificació, però es realitza una verificació bàsica de les dimensions del 

fonaments. 

Al volum de - Plànols - d’aquest projecte, es poden trobar els següents plànols amb 

informació sobre l’estructura horitzontal i vertical, i també sobre la fonamentació de 

l’edifici industrial: 

5. Fonamentació 

26. Coberta constructiva 

27. Secció transversal A-A' 

28. Secció transversal B-B’ 

29. Secció longitudinal C-C' 

30. Secció longitudinal D-D’ 

 

 

 

 

 



ESTUDI D'IMPLANTACIÓ D'UNA INDÚSTRIA 

DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE CADIRES MULTIÚS 

- ANNEX B - 

23 
 

2 Jàssera de doble pendent 

En aquest apartat es comprova si la jàssera de doble pendent seleccionada per a la 

zona de producció i magatzems es adequada segons les accions a que està sotmesa. 

La jàssera seleccionada és el model prefabricat D3-50 de formigó armat del fabricant 

Prainsa. Les característiques d’aquesta es resumeixen a la taula T - 7.1 a l’apartat 

final d’aquest annex.  

Sobre la jàssera es recolzen les corretges i la coberta de tipus sandvitx. Les 

característiques d’aquests components es poden trobar a les taules T - 7.2 i T - 7.3, 

respectivament, al final d’aquest annex.  

2.1 Comprovació de la càrrega lineal total 

A continuació es determina la càrrega lineal total (qt), en kN/ml (metre - lineal), a que 

estarà sotmesa la jàssera, per verificar que aquesta és inferior a la càrrega lineal útil 

màxima, que el fabricant fixa per aquest model en 18 kN/ml. 

Donat que les jàsseres de doble pendent estan separades una distància de 5,75 m 

(excepte un cas que ho estan 5,70 m) és considera una amplada per l’àrea tributària 

de 5,75 m. 

2.1.1 Accions Permanents 

 Pes propi 

Cal tenir en compte el pes propi de la jàssera D3-50, el de la corretja AL-30 i el del 

panell sandvitx de la coberta inclinada. La jàssera i la corretja són del fabricant Prainsa, 

i els seus pesos propis són de 13,52 T (massa) i de 1,59 KN/ml, respectivament. En 

quant al panell de la coberta del fabricant Dippanel, el seu pes propi és de 9,09 Kg/m2, 

és a dir, 0,089 KN/m2. 

Per tal de tenir els pesos en les mateixes unitats es pot dividir el pes de la jàssera al 

llarg dels 27 metres de longitud d’aquesta, i prenent un valor de gravetat de 9,81 m/s2, 

el pes de la jàssera és de: 

𝑃𝑒𝑠 𝑗à𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝑚 · 𝑎

𝑙
=

13,52 𝑇 · 9,81𝑚/𝑠𝑠

27 𝑚
= 𝟒,𝟗𝟏𝟐 𝑲𝑵/𝒎 

En el cas de les corretges, el pes es refereix al pes propi de la corretja per cada metre 

lineal d’aquesta. Aleshores, donat que hi ha 5 files de corretges sobre cada vessant de 

la jàssera de doble pendent; que la longitud que hi ha de cada corretja a l’interior de 

l’àrea tributària és de 5,75 m; i que l’àrea tributària és de 5,75x27 m es pot establir el 

següent: 
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𝑃𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒𝑠 (𝑘𝑁/𝑚2) =
 1,59𝑘𝑁/𝑚𝑙 · 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑗𝑎 (𝑚) · 𝑛º𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒𝑠

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡à𝑟𝑖𝑎 (𝑚2)
 

Per tant: 

𝑷𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒕𝒋𝒆𝒔 =
(1,59𝑘𝑁/𝑚𝑙 · 5,75𝑚) · 10

5,75𝑚 · 27 𝑚
= 𝟎,𝟓𝟖𝟗𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

2.1.2 Accions variables 

 Sobrecàrrega d’ús 

Segons la taula “Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso” del 

CTE-DB-SE-AE, per categoria d’ús “G- Cubiertas accesibles únicamente para 

conservación” i de la subcategoria “G1- Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)”, 

la càrrega uniforme per sobrecàrrega d’ús a considerar és de 0,4 KN/m2. 

 Vent 

En aquest cas, segons CTE-DB-SE-AE, per determinar la càrrega del vent sobre 

l’element cal utilitzar l’equació: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝐶𝑒 · 𝐶𝑝  

on: 

- qb és la pressió dinàmica del vent, 

- Ce és el coeficient d’exposició, variable amb l’alçada del punt considerat, en 

funció del grau d’aspredat de l’entorn on es troba ubicada la construcció, 

- Cp és el coeficient eòlic o de pressió, que depèn de la forma i orientació de la 

superfície respecte al vent, i en el seu cas, de la situació del punt respecte a als 

extrems d’aquella superfície. 

Pel que fa al valor de qb,
 de forma simplificada, com a valor en qualsevol punt del 

territori espanyol, pot prendre’s qb = 0,5 kN/m2. 

Respecte al valor  de Ce, segons la taula “Tabla 3.4. Valores del coeficiente de 

exposición Ce”, per un grau d’aspredat de l’entorn de tipus “IV Zona urbana en general, 

industrial o forestal” i considerant un alçada de 12 m, el seu valor és de Ce = 1,9. 

Es considera una l’alçada de 12 m, per què el valor anterior de la taula és de 9 m, i si 

es considerés aquest valor es prendria una alçada inferior a la màxima de l’edifici, 

prevista en 10,75 m. 
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Pel que fa al valor de Cp, donat que la coberta és inclinada, sobre una vessant 

d’aquesta i ha una acció de pressió, mentre que sobre l’altra hi ha una acció de succió. 

Segons la taula “Tabla 3.5. Coeficiente eólico en edificios de pisos”, considerant un 

nivell d’esveltesa del pla paral·lel al vent de 1, el coeficients són: 

 Cp pressió = 0,8 

 Cp succió = - 0,5 

Així es pot determinar un càrrega del vent per pressió i una per succió: 

𝑞𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 ó = 0,5𝑘𝑁/𝑚2 · 1,9 ·  0,8 = 0,760 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑞𝑒  𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖 ó = 0,5𝑘𝑁/𝑚2 · 1,9 ·  (−0,5) = −0,475 𝑘𝑁/𝑚2 

Cal tenir en compte però, que la coberta inclinada projectada té una inclinació d’un 

10%, que aproximadament equival una inclinació de 6,6º a cada vessant. Així doncs, 

es pot considerar com una coberta gairebé plana.  

Si es fa aquesta consideració, es pot dir que l’acció principal del vent sobre la coberta 

és de tipus succió (Cp < 0). Llavors donat que el valor de la càrrega del vent seria en 

sentit contrari al totes les altres accions sobre l’element, es pot despreciar l’acció del 

vent, ja que la càrrega d’aquesta és molt inferior al conjunt de les altres accions en 

sentit contrari.  

 Neu 

Per tal de determinar l’acció de la neu sobre l’estructura, el CTE-DB-SE-AE pren com 

a càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal (qn) el valor obtingut 

amb l’equació: 

𝒒𝒏 = 𝜇 · 𝑆𝐾  

on: 

- μ és el coeficient de forma de la coberta i 

- SK el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal. 

Pel que fa a μ, el CTE-DB-SE-AE estipula que per plans de cobertes limitats 

inferiorment per cornises o canvis de pla de coberta, i en els que no hi ha impediment 

al lliscament de la neu, el coeficient de forma té un valor de 1, per a cobertes amb 

inclinació inferior de 30, i si hi ha impediment s’ha de considerar μ = 1.  

En l’edifici industrial projectat els panells prefabricats de formigó de les façanes 

queden per sobre del límit inferior de la coberta tal com es representa a l’esquema de 

la figura FIG - 2.1. Llavors es pot considerar que hi ha impediment, amb la qual cosa μ 

= 1. 
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En quant al valor de SK , aquest es determina segons la taula “Tabla E.2 Sobrecarga 

de nieve en un terreno horizontal (kN/m2)” de l’annex “Anejo E. Datos climáticos” del 

CTE-DB-SE-AE. Llavors tenint en compte que l’emplaçament seleccionat per al 

complex es troba a Olèrdola i a una altitud mitjana de 188 m,  aquesta localització es 

pot considerar a una altitud de 200 m i en la “Zona de clima hivernal 2”, amb la qual 

cosa SK = 0,5 kN/m2. 

Per tant: 

𝒒𝒏 = 𝜇 · 𝑆𝐾 = 1 · 0,5 kN/m2 = 𝟎,𝟓 𝐤𝐍/𝐦𝟐 

 

2.1.3 Càrrega lineal 

Per determinar la càrrega lineal total (kN/ml) sobre la jàssera cal realitzar la suma de 

les càrregues degudes a les accions determinades anteriorment. Les càrregues lineals 

de les accions sobre l’estructura s’obtenen realitzant el producte de les càrregues 

distribuïdes (kN/m2) per l’amplada (transversal a la jàssera) de l’àrea tributària. La taula 

T - 2.1 resumeix les càrregues de les accions sobre la jàssera. 

Acció Pes 

Pes Propi jàssera (PPj) 4,912 kN/ml 

Pes Propi corretja (PPc) 0,589 kN/m
2
 

Pes Propi panell (PPp) 0,089 kN/m
2
 

Sobrecàrrega d’Ús (SU) 0,4 kN/m
2
 

Neu (qn) 0,5 kN/m
2
 

T - 2.1. Accions sobre la jàssera de doble pendent. 

 

 

 

FIG - 2.1. Esquema del fabricant Prainsa que mostra el 

trobament d’una coberta inclinada de panell metàl·lic 

amb una façana de panells de formigó. 
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Així doncs, s’obté: 

𝐪𝐭 = PPj +  PPc + PPp + SU + qn · 5,75 m 

𝐪𝐭 = 4,912
kN

ml
+  0,589

kN

m2
+ 0,089

kN

m2
+ 0,4

kN

m2
+ 0,5

kN

m2
 · 5,75 m = 𝟏𝟑,𝟗𝟗𝐤𝐍/𝐦𝐥 

 Llavors donat que aquest valor és inferior al valor màxim de càrrega útil, fixat 

pel fabricant en 18 kN/ml, és acceptable la jàssera de doble pendent D3-50 del 

fabricant Prainsa. 

 

3 Placa alveolar prefabricada 

El model de placa alveolar prefabricada de formigó armat seleccionat és el C-20 del 

fabricant Trumes. Les característiques d’aquest model es poden trobar a la T - 7.4 en 

l’últim apartat d’aquest annex. 

Cal tenir present que la placa alveolar és utilitzada per a dues funcions en l’edifici 

industrial: 

A) Com a forjat base de les cobertes planes invertides no transitables de la zona 

d’oficines i de la zona de serveis als treballadors de fàbrica. 

B) Com a forjat del primer pis de la zona d’oficines. 

Així doncs, cal verificar el model seleccionat per aquestes dues situacions. 

Per tal de verificar que el model és adequat, s’utilitza el diagrama d’ús que facilita el 

fabricant (D - 3.1). Aquest diagrama mostra una corba d’ús de la placa sense capa de 

compressió i una altra corba per a la placa amb capa de compressió de formigó de 5 

cm. El gràfic representa en abscisses la llum màxima de la placa i en ordenades la 

sobrecàrrega d’ús a que estarà sotmesa la placa. 

 

D - 3.1. Diagrama d’ús de la placa alveolar prefabricada C-20 del fabricant Trumes. 
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A continuació es verifica la utilització de la placa per a les dues situacions esmentades. 

3.1 Comprovació de la placa per a forjat base de cobertes 

En aquest cas, segons la taula “Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas 

de uso” del CTE-DB-SE-AE, per categoria d’ús “G - Cubiertas accesibles únicamente 

para conservación” i de la subcategoria “G1- Cubiertas con inclinación inferior a 20º”, 

la càrrega uniforme per sobrecàrrega d’ús a considerar és de 1 kN/m2. 

Aleshores segons el diagrama d’ús de la placa C-20, amb una capa de compressió de 

formigó de 5 cm (en aquest cas per a formació de pendents), la llum màxima per 

aquesta sobrecàrrega d’ús és aproximadament de 9,6 m (D - 3.2).  Tenint present que 

la llum màxima que ha de tenir la placa és de 5,50 m és considera acceptable l’ús 

d’aquest model de placa. 

 

 

 

3.2 Comprovació de la placa per a forjat del primer pis d’oficines 

Per aquets situació, segons la taula “Tabla 3.1. Valores característicos de las 

sobrecargas de uso” del CTE-DB-SE-AE, per categoria d’ús “B - Zonas 

administrativas”, la càrrega uniforme per sobrecàrrega d’ús a considerar és de 2 kN/m2. 

Aleshores segons el diagrama d’ús de la placa C-20, amb una capa de compressió de 

formigó de 5 cm, la llum màxima per aquesta sobrecàrrega d’ús és aproximadament 

de 9,2 m (D - 3.3). Llavors tenint en compte que la llum màxima que ha de tenir la 

placa per aquesta situació és de 5,45 m, és considera acceptable l’ús d’aquest model 

de placa seleccionat. 

D - 3.2. Determinació de la llum màxima per a la placa alveolar amb una sobrecàrrega d’ús de 1 kN/m
2
. 
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4 Jàssera de secció T invertida 

En aquest apartat es comprova si la jàssera prefabricada de formigó armat de secció T 

invertida seleccionada per a la zona d’oficines i la zona de serveis als treballadors de 

fàbrica és adequada per a les accions a que està sotmesa. 

Aquesta jàssera és utilitzada per donar suport a les cobertes de la zona d’oficines i de 

la zona de serveis als treballadors de fàbrica, però també per donar suport al forjat del 

primer pis de la zona d’oficines. Així doncs, cal realitzar la verificació de la jàssera per 

a les dues situacions: 

A) com a suport de la coberta plana invertida no transitable i  

B) com a suport del forjat del primer pis d’oficines 

La jàssera de secció T invertida seleccionada que és vol verificar és el model TI-

75/30/50 del fabricant Trumes, amb una longitud de 10 m.  

Les característiques la jàssera es resumeixen a la taula T - 7.5 al final d’aquest annex.   

Tant en el cas de les cobertes com en el del primer pis d’oficines, sobre la jàssera es 

recolzen les plaques alveolars prefabricades de formigó armat, que s’han avaluat en 

l’apartat anterior.  

4.1 Comprovació del moment flector total per a ús en cobertes  

En aquest cas, primer es determina la càrrega lineal total (qt) a que estarà sotmesa la 

jàssera que es troba sota la coberta plana invertida. Aleshores es calcula el moment 

flector màxim (Mzmàx) que ha de suportar la jàssera, per verificar que aquest és inferior 

a la moment flector màxim que fixa el fabricant (855 kN·m). 

D - 3.3. Determinació de la llum màxima per a la placa alveolar amb una sobrecàrrega d’ús de 2 kN/m
2
. 



ESTUDI D'IMPLANTACIÓ D'UNA INDÚSTRIA 

DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE CADIRES MULTIÚS 

- ANNEX B - 

30 
 

Les jàsseres estan separades una distancia de 5,75 m. Llavors es decideix considerar 

una àrea tributària de 5,75x10,5 m. Es considera una amplada de 10,5 m, per què 

aquesta és la llum entre centres de pilars. La longitud de la jàssera és inferior (10 m) 

perquè aquesta es recolza sobre les mènsules dels pilars. 

4.1.1 Accions Permanents 

 Pes propi 

Es considera el pes propi de la jàssera TI-75/30/50, el pes propi de la placa alveolar  

C-20 amb capa de compressió de formigó de 5 cm i el de la coberta plana invertida. El 

pes propi de la jàssera és de 10,63 kN/ml i el de la placa alveolar de 3,99 KN/m2, 

respectivament. 

En quant a la coberta plana invertida, segons la taula “Tabla C.5 Peso propio de 

elementos constructivos” de l’annex “Anejo C. Prontuario de pesos y coeficientes de 

rozamiento interno” del CTE-DB-SE-AE, per a cobertes de tipus plana invertida es pot 

considerar un pes de 2,5 kN/m2. 

4.1.2 Accions variables 

 Sobrecàrrega d’ús 

Segons la taula “Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso” del 

CTE-DB-SE-AE, per categoria d’ús “G - Cubiertas accesibles únicamente para 

conservación” i de la subcategoria “G1- Cubiertas con inclinación inferior a 20º”, la 

càrrega uniforme per sobrecàrrega d’ús a considerar és de 1,0 kN/m2. 

 Vent 

Donat que es tracta d’una coberta plana, el vent exerceix una acció de succió en la 

coberta, és a dir una càrrega contrària a totes les altres accions que actuen sobre la 

jàssera. Així doncs, es pot despreciar l’acció del vent, ja que la càrrega d’aquesta és 

molt inferior al conjunt de les altres accions en sentit contrari. 

 Neu 

El CTE-DB-SE-AE estipula que “En cubiertas planas de edificios de pisos situados en 

localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 

1,0 kN/m2.”  
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4.1.3 Càrrega lineal 

Per determinar la càrrega lineal total (kN/ml) sobre la jàssera es realitza la suma de les 

càrregues degudes a les accions determinades anteriorment. Les càrregues lineals 

degudes a les accions sobre l’estructura s’obtenen realitzant el producte de les 

càrregues distribuïdes (kN/m2) per l’amplada (transversal a la jàssera) de l’àrea 

tributària. La taula T - 4.1 resumeix les càrregues de les accions sobre la jàssera. 

Acció Pes 

Pes Propi jàssera (PPj) 10,63 kN/ml 

Pes Propi placa (PPp) 3,99 kN/ m
2
 

Pes Propi coberta (PPcb) 2,5 kN/m
2
 

Sobrecàrrega d’Ús (SU) 1,0 kN/m
2
 

Neu (qn) 1,0 kN/m
2
 

T - 4.1. Accions sobre la jàssera de secció T invertida 

de cobertes. 

Així doncs, s’obté: 

𝒒𝒕 = 𝑃𝑃𝑗 +  𝑃𝑃𝑝 + 𝑃𝑃𝑐𝑏 + 𝑆𝑈 + 𝑞𝑛 · 5,75 m 

𝒒𝒕 = 10,63
𝑘𝑁

𝑚𝑙
+  3,99

kN

m2
+ 2,5

kN

m2
+ 1,0

kN

m2
+ 1,0

kN

m2
 · 5,75 m = 𝟓𝟗,𝟒𝟓 𝐤𝐍/𝐦𝐥 

 

4.1.4 Moment flector 

Una vegada s’ha determinat el valor de la càrrega lineal total sobre la jàssera (qt = 

59,45 kN/m), cal determinar el moment flector màxim que aquesta càrrega produeix 

sobre la jàssera. 

Per tal de determinar el moment flector es pot assimilar la jàssera com una biga amb 

articulacions als seus extrems amb una càrrega lineal qt (kN/ml) distribuïda sobre 

aquesta. A la figura FIG - 4.2 es representa aquesta situació. 
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Si s’aplica estàtica al conjunt: 

 𝐹𝑥 = 0   →     𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 = 0   →     𝐴𝑥 = −𝐵𝑥 

 𝐹𝑦 = 0   →     𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 − 𝑞𝑡 · 𝑙 = 0   

 𝑀𝐴 = 0   →     𝐵𝑦 · 𝑙 −  𝑞𝑡 · 𝑙 ·
𝑙

2
= 0   →     𝐵𝑦 =

𝑞𝑡 · 𝑙

2
 →        𝐴𝑦 = 𝑞𝑡 · 𝑙 − 𝐵𝑦 =

𝑞𝑡 · 𝑙

2
  

Llavors es fa una secció a la biga i es torna a aplicar estàtica, tal com es mostra a la 

figura FIG - 4.3. 

 

 

Aleshores s’obté: 

 𝐹𝑥 = 0   →     𝐴𝑥 = −𝑁 

 𝐹𝑦 = 0   →      
𝑞𝑡 · 𝑙

2
 + 𝑄 − 𝑞𝑡 · 𝑥 = 0  →    𝑄 𝑥 = 𝑞𝑡 · 𝑥 −  

𝑞𝑡 · 𝑙

2
  

qt 

Ax 

Ay 

A 

x 

Q 

N 

Mz 

s 

qt 

Ax 

Ay 

A Bx 

By 

B 

l 

FIG - 4.2. Assimilació de la jàssera com una biga amb articulacions 

als extrems i amb càrrega lineal distribuïda qt. 

FIG - 4.3. Secció de la biga amb articulacions als extrems 

i amb càrrega lineal distribuïda qt. 
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 𝑀𝑠 = 0   →     𝑀𝑧 +  𝑞𝑡 · 𝑥 ·
𝑥

2
−  

𝑞𝑡 · 𝑙

2
 · 𝑥 = 0   →   𝑀𝑧 (𝑥) =  

𝑞𝑡 · 𝑙

2
 · 𝑥 −  

𝑞𝑡
2
 · 𝑥2   

Per trobar el valor màxim del moment flector Mz(x), cal derivar respecte la variable x i 

igualar a zero: 

𝑀𝑧′ 𝑥 =  
𝑞𝑡 · 𝑙

2
 − 𝑞𝑡 · 𝑥 = 0  →      𝑥𝑀𝑧𝑚 à𝑥 =

𝑙

2
  →     𝑴𝒛𝒎à𝒙 =

𝒒𝒕 · 𝒍𝟐

𝟖
    

En quant a la longitud, com ja s’ha comentat, cal tenir present que la jàssera té una 

longitud real de 10 m, ja que queda recolzada sobre les mènsules dels pilars. De totes 

maneres alhora de realitzar el càlcul del moment flector es pren la distància entre 

centres de pilars que en aquest cas és de 10,5 m. 

Així doncs, el moment flector màxim que apareix a la jàssera de secció T invertida és: 

𝑴𝒛𝒎à𝒙 =  
𝒒𝒕 · 𝒍𝟐

𝟖
=

𝟓𝟗,𝟒𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝒍 · (𝟏𝟎,𝟓𝒎)𝟐

𝟖
= 𝟖𝟏𝟗,𝟑𝟎 𝒌𝑵 · 𝒎 

 Donat que el moment flector màxim en servei fixat pel fabricant és de 855 kN·m, 

és considera acceptable la jàssera de secció T invertida seleccionada. 

 

4.2 Comprovació del moment flector total per a forjat del primer pis 

d’oficines  

Per comprovar que és acceptable l’ús de la jàssera TI-75/30/50 del fabricant Trumes 

per al forjat del primer pis de les oficines, es procedeix de la mateixa manera que en el 

cas anterior. L’amplada de l’àrea tributària es manté constant (5,75 m). 

4.2.1 Accions Permanents 

 Pes propi 

Es considera el pes propi de la jàssera TI-75/30/50, el pes propi de la placa alveolar  

C-20 amb capa de compressió de formigó de 5 cm i el pes propi del paviment de blocs 

ceràmics. El pes propi de la jàssera és de 10,63 kN/ml i el de la placa alveolar de 3,99 

KN/m2. 

En quant al pes propi del paviment de blocs ceràmics, segons la taula “Tabla C.3 Peso 

por unidad de superficie de elementos de pavimentación” de l’annex “Anejo C. 

Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno” del CTE-DB-SE-AE, per 

paviments de bloc ceràmics amb un espessor de 0,03 m (incloent el material de 

fixació-unió) es pot considerar un pes de 0,5 kN/m2. 
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4.2.2 Accions variables 

 Sobrecàrrega d’ús 

Segons la taula “Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso” del 

CTE-DB-SE-AE, per categoria d’ús “B - Zonas administrativas”, la càrrega uniforme 

per sobrecàrrega d’ús a considerar és de 2 kN/m2. 

4.2.3 Càrrega lineal 

Per determinar la càrrega lineal total (kN/ml) sobre la jàssera es realitza la suma de les 

càrregues degudes a les accions determinades anteriorment. Les càrregues lineals 

degudes a les accions sobre l’estructura s’obtenen realitzant el producte de les 

càrregues distribuïdes (kN/m2) per l’amplada (transversal a la jàssera) de l’àrea 

tributària. La taula T - 4.2 resumeix les càrregues de les accions sobre la jàssera. 

Acció Pes 

Pes Propi jàssera (PPj) 10,63 kN/m 

Pes Propi placa (PPp) 3,99 kN/m
2
 

Pes Propi paviment (PPpav) 0,50 KN/m
2
 

Sobrecàrrega d’Ús (SU) 2,00 KN/m
2
 

T - 4.2. Accions sobre la jàssera de secció T invertida 
per a forjat del primer pis d’oficines. 

 

Així doncs, s’obté: 

𝒒𝒕 = 𝑃𝑃𝑗 +  𝑃𝑃𝑝 + 𝑃𝑃𝑝𝑎𝑣 + 𝑆𝑈 · 5,75 m 

𝒒𝒕 = 10,63
𝑘𝑁

𝑚𝑙
+  3,99

kN

m2
+ 0,5

kN

m2
+ 2,0

kN

m2
 · 5,75 m = 𝟒𝟕,𝟗𝟓 𝐤𝐍/𝐦𝒍 

 

4.2.4 Moment flector 

Una vegada s’ha determinat el valor de la càrrega lineal total sobre la jàssera (qt = 

47,95 kN/ml), cal determinar el moment flector màxim que aquesta càrrega produeix 

sobre la jàssera. 

En quant a la longitud, es fa la mateixa consideració que en el cas anterior, és a dir, tot 

i que la longitud real de la jàssera és de 10 m, alhora de realitzar el càlcul del moment 

flector es pren la distància entre centres de pilars que en aquest cas és de 10,5 m. 
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Per aquesta situació la jàssera també es pot assimilar com una biga amb articulacions 

als seus extrems, amb la qual cosa el moment flector màxim és: 

𝑴𝒛𝒎𝒂𝒙 =  
𝑞𝑡 · 𝑙2

8
=

47,95 𝑘𝑁/𝑚 · (10,5𝑚)2

8
= 𝟔𝟔𝟎,𝟖𝟏 𝒌𝑵 · 𝒎 

 Llavors, donat que el moment flector màxim en servei fixat pel fabricant és de 

855 kN·m, és considera acceptable la jàssera de secció T invertida 

seleccionada. 

 

5 Jàssera de secció L 

Aquestes jàsseres són utilitzades en els perímetres de la zona d’oficines i de la zona 

de serveis al treballadors de fàbrica. 

Les jàsseres de secció L que es troben en el perímetre perpendicular a les jàsseres de 

secció T invertida, tenen unes dimensions de 5,75 m. No obstant aquestes jàsseres no 

estan sotmeses a una sol·licitació important de càrregues, ja que només donen 

recolzament als laterals de les plaques alveolars de cada extrem del forjat. La funció 

principal d’aquestes és servir de subjecció als panells prefabricats de formigó armat de 

les façanes. 

Per tant, en aquest apartat es realitza el càlcul de les jàsseres de secció L que es que 

estan col·locades paral·leles a les jàsseres de secció T invertida i que tenen una 

longitud de 10 m (distància entre centres de pilars de 10,5 m). 

De la mateixa manera que en el cas de les jàsseres de secció T invertida, les jàsseres 

de secció L es que es volen verificar es troben en dues situacions: 

A) com a suport de la coberta plana invertida no transitable i  

B) com a suport del forjat del primer pis d’oficines 

Per tant cal realitzar la comprovació per aquestes dues situacions. 

La jàssera de secció L seleccionada que és vol verificar és el model TL-75/30/50 del 

fabricant Trumes, amb una longitud de 10 m. Les característiques d’aquesta es 

resumeixen a la taula T - 7.6 al final d’aquest annex.  
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5.1 Comprovació del moment flector total per a ús en cobertes  

Per a verificar l’ús de la jàssera, en primer terme es determina la càrrega lineal total (qt) 

a que estarà sotmesa. Aleshores es calcula el moment flector màxim (Mmàx) que ha de 

suportar la jàssera, per verificar que aquest és inferior a la moment útil màxim que fixa 

el fabricant (600 kN·m). 

Pel que fa a l’àrea tributària, es pren com amplada d’aquesta la meitat de la distància 

de la jàssera de secció L a la jàssera de secció T paral·lela. És a dir, es considera una 

amplada de l’àrea tributària de (5,75 / 2) = 2,875 m.  

Com s’ha fet amb la jàssera de secció T invertida, tot i que la jàssera té una longitud 

de 10 m (perquè descansa sobre les mènsules dels pilars), alhora de fer els càlculs es 

considera la distància entre centres de pilars (10,5 m). 

5.1.1 Accions Permanents 

 Pes propi 

Es considera el pes propi de la jàssera TL-75/30/50, el pes propi de la placa alveolar 

C-20 amb capa de compressió de formigó de 5 cm i el pes propi de la coberta plana 

invertida. El pes propi de la jàssera és de 8,13 kN/m i el de la placa alveolar de 3,99 

KN/m2. 

En quant al pes propi de la coberta plana invertida, segons la taula “Tabla C.5 Peso 

propio de elementos constructivos” de l’annex “Anejo C. Prontuario de pesos y 

coeficientes de rozamiento interno” del CTE-DB-SE-AE, per a cobertes de tipus plana 

invertida es pot considerar un pes de 2,5 kN/m2. 

5.1.2 Accions variables 

 Sobrecàrrega d’ús 

Segons la taula “Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso” del 

CTE-DB-SE-AE, per categoria d’ús “G - Cubiertas accesibles únicamente para 

conservación” i de la subcategoria “G1- Cubiertas con inclinación inferior a 20º”, la 

càrrega uniforme per sobrecàrrega d’ús a considerar és de 1,0 KN/m2. 

 Vent 

Donat que es tracta d’una coberta plana, el vent exerceix una acció de succió en la 

coberta, és a dir una càrrega contrària a totes les altres accions que actuen sobre la 

jàssera. Així doncs, es pot depreciar l’acció del vent, ja que la càrrega d’aquesta és 

molt inferior al conjunt de les altres accions en sentit contrari. 
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 Neu 

El CTE-DB-SE-AE estipula que “En cubiertas planas de edificios de pisos situados en 

localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 

1,0 kN/m2.”  

5.1.3 Càrrega lineal 

Per determinar la càrrega lineal total (kN/m) sobre la jàssera es realitza la suma de les 

càrregues degudes a les accions determinades anteriorment. Les càrregues lineals 

degudes a les accions sobre l’estructura s’obtenen realitzant el producte de les 

càrregues distribuïdes (kN/m2) per l’amplada (transversal a la jàssera) de l’àrea 

tributària. La taula T - 5.1 resumeix les càrregues de les accions sobre la jàssera. 

Acció Pes 

Pes Propi jàssera (PPj) 8,13 kN/m 

Pes Propi placa (PPp) 3,99 kN/ m
2
 

Pes Propi coberta (PP cb) 2,50 KN/m
2
 

Sobrecàrrega d’Ús (SU) 1,00 KN/m
2
 

Neu (qn) 1,00 KN/m
2
 

T - 5.1. Accions sobre la jàssera de secció L invertida 

de cobertes. 

 

Així doncs, s’obté: 

𝒒𝒕 = 𝑃𝑃𝑗 +  𝑃𝑃𝑝 + 𝑃𝑃𝑐𝑏 + 𝑆𝑈 + 𝑞𝑛 · 2,875 m 

𝒒𝒕 = 8,13
𝑘𝑁

𝑚
+  3,99

kN

m2
+ 2,50

kN

m2
+ 1,00

kN

m2
+ 1,00

kN

m2
 · 2,875 = 𝟑𝟐,𝟓𝟒 𝐤𝐍/𝐦 

 

5.1.4 Moment flector 

Després de determinar el valor de la càrrega lineal total sobre la jàssera (qt = 32,54 

kN/m), cal determinar el moment flector màxim que aquesta càrrega produeix sobre la 

jàssera. 

En aquest cas la jàssera també es pot assimilar com una biga amb articulacions als 

seus extrems, amb la qual cosa el moment flector màxim és: 
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𝑴𝒛𝒎à𝒙 =  
𝒒𝒕 · 𝒍𝟐

𝟖
=

𝟑𝟐,𝟓𝟒 𝒌𝑵/𝒎 · (𝟏𝟎,𝟓𝒎)𝟐

𝟖
= 𝟒𝟒𝟖,𝟒𝟒 𝒌𝑵 · 𝒎 

 Llavors, donat que el moment flector màxim en servei fixat pel fabricant és de 

600 kN·m, és considera acceptable la jàssera de secció T invertida 

seleccionada. 

 

5.2 Comprovació del moment flector total per al forjat del primer pis 

d’oficines  

Per comprovar que és acceptable l’ús de la jàssera  TL-75/30/50 del fabricant Trumes 

per al forjat del primer pis de les oficines, es procedeix de la mateixa manera que en el 

cas anterior. Respecte l’amplada de l’àrea tributària, aquesta és manté igual que en el 

cas anterior (2,875 m). 

5.2.1 Accions Permanents 

 Pes propi 

Es considera el pes propi de la jàssera TL-75/30/50, el pes propi de la placa alveolar 

C-20 amb capa de compressió de formigó de 5 cm i el pes propi del paviment de blocs 

ceràmics. El pes propi de la jàssera és de 8,13 kN/m i el de la placa alveolar de 3,99 

KN/m2. 

En quant al pes propi del paviment de blocs ceràmics, segons la taula “Tabla C.3 Peso 

por unidad de superficie de elementos de pavimentación” de l’annex “Anejo C. 

Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno” del CTE-DB-SE-AE, per 

paviments de bloc ceràmics amb un espessor de 0,03 m (incloent el material de 

fixació-unió) es pot considerar un pes de 0,5 kN/m2. 

5.2.2 Accions variables 

 Sobrecàrrega d’ús 

Segons la taula “Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso” del 

CTE-DB-SE-AE, per categoria d’ús “B - Zonas administrativas”, la càrrega uniforme 

per sobrecàrrega d’ús a considerar és de 2 KN/m2. 

5.2.3 Càrrega lineal 

Per determinar la càrrega lineal total (kN/m) sobre la jàssera es realitza la suma de les 

càrregues degudes a les accions determinades anteriorment. Les càrregues lineals 

degudes a les accions sobre l’estructura s’obtenen realitzant el producte de les 
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càrregues distribuïdes (kN/m2) per l’amplada (transversal a la jàssera) de l’àrea 

tributària. La taula T - 5.2 resumeix les càrregues de les accions sobre la jàssera. 

Acció Pes 

Pes Propi jàssera (PPj) 8,13 kN/m 

Pes Propi placa (PPp) 3,99 kN/ m
2
 

Pes Propi paviment (PPpav) 0,50 KN/m
2
 

Sobrecàrrega d’Ús (SU) 2,00 KN/m
2
 

T - 5.2. Accions sobre la jàssera de secció L per forjat 
del primer pis d’oficines. 

 

Així doncs, s’obté: 

𝒒𝒕 = 𝑃𝑃𝑗 +  𝑃𝑃𝑝 + 𝑃𝑃𝑝𝑎𝑣 + 𝑆𝑈 · 2,875 m 

𝒒𝒕 = 8,13
𝑘𝑁

𝑚
+  3,99

kN

m2
+ 0,5

kN

m2
+ 2,0

kN

m2
+ · 2,875 m = 𝟐𝟔,𝟕𝟗 𝐤𝐍/𝐦 

 

5.2.4 Moment flector 

Una vegada s’ha determinat el valor de la càrrega lineal total sobre la jàssera (qt = 

26,79 kN/m), cal determinar el moment flector màxim que aquesta càrrega produeix 

sobre la jàssera. Per aquesta situació la jàssera també es pot assimilar com una biga 

amb articulacions als seus extrems, amb la qual cosa el moment flector màxim és: 

 

𝑴𝒛𝒎𝒂𝒙 =  
𝑞𝑡 · 𝑙2

8
=

26,79 𝑘𝑁/𝑚 · (10,5𝑚)2

8
= 𝟑𝟔𝟗,𝟐𝟎 𝒌𝑵 · 𝒎 

 

 Llavors, donat que el moment flector màxim en servei fixat pel fabricant és de 

600 kN·m, és considera acceptable la jàssera de secció T invertida 

seleccionada. 
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6 Fonamentació 

En aquest apartat es realitza un predimensionat de les sabates de la fonamentació 

tenint en compte les càrregues que conflueixen en aquestes.  

Com ja s’ha comentat en la memòria d’aquest projecte de final de carrera, per 

determinar les característiques de la fonamentació és necessari realitzar abans un 

estudi geotècnic, tal com ho indica el Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document 

Bàsic - Seguretat Estructural - Fonaments (CTE-DB-SE-C)”. 

Donat que es tracta d’una estimació de les dimensions bàsiques de les sabates, es 

pren un valor de referència de pressió admissible pel terreny σadm de 2 Kg/cm2 (196,2 

kN/m2). 

Tal com s’exposa en l’aparat “7 Edifici industrial projectat” de la memòria d’aquest 

estudi, la fonamentació serà de tipus superficial i es preveu l’ús de dos tipus de 

fonamentacions: 

A) sabates aïllades rectes per als pilars i  

B) sabates contínues rectes per als panells de les façanes. 

 

6.1 Sabata aïllada per a pilars 

Per tal d’obtenir unes dimensions orientatives de la sabata necessària per als pilars es 

considera el pilar que es troba en la cruïlla on es troben les tres zones, ja que és el 

que està sotmès a més sol·licitacions. 

Sobre aquests pilars es recolzen: 

1) Un extrem de la jàssera de doble pendent. 

2) Un extrem de la jàssera de secció T invertida de la coberta d’oficines. 

3) Un extrem de la jàssera de secció T invertida del forjat del primer pis d’oficines. 

Com s’ha vist en els apartats anteriors, aquestes jàsseres s’han assimilat com a 

bigues amb articulacions als seus extrems i amb una càrrega lineal sobre aquestes. 

Així, s’ha deduït que la reacció en qualsevol dels seus extrems és: 

𝑅 =
𝑞𝑡 · 𝑙

2
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Llavors les reaccions als extrems dels elements que descansen sobre els pilars són: 

1) Reacció a l’extrem de la jàssera de doble pendent: 

 

𝑅1 =
𝑞𝑡 · 𝑙

2
=

13,99 kN/ml · 27𝑚

2
= 188,87𝑘𝑁 

 

2) Reacció a l’extrem de la jàssera de secció T invertida de la coberta d’oficines: 

 

𝑅2 =
𝑞𝑡 · 𝑙

2
=

59,45 kN/ml · 10,5𝑚

2
= 312,11𝑘𝑁 

 

3) Reacció extrem de la jàssera de secció T invertida del forjat del primer pis 

d’oficines: 

𝑅3 =
𝑞𝑡 · 𝑙

2
=

47,95 kN/m𝑙 · 10,5𝑚

2
= 251,74𝑘𝑁 

 

Llavors es pot dir que, per equilibri estàtic, el pilar ha de suportar una càrrega normal a 

la seva secció (càrrega axial) igual a la suma de les reaccions dels extrems de les 

jàsseres que es recolzen sobre ell: 

𝑵 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 = 𝟕𝟓𝟐,𝟕𝟐𝒌𝑵 

Aleshores es pot establir que la càrrega total que el terreny a de suportar (NT) està 

formada per: 

𝑁𝑇 = 𝑁 + 𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑆 

on: 

- N  és la càrrega axial al pilar degut a les jàsseres, 

- PPP el pes propi del pilar i 

- PPS el pes propi de la sabata. 

Es considera un valor de 25kN/m3 per al pes propi del pilar. Llavors tenint en compte 

que la secció dels pilars és de 60x40cm i que el pilar té una longitud de 8,83 m, s’obté: 

𝑷𝑷𝑷 =
25kN

m3
·  0,6𝑚 · 0,4𝑚 · 8,83𝑚 = 𝟓𝟑𝒌𝑵 

Pel que fa al pes propi de la sabata, en aquests cas també es pren un valor de 25 

kN/m3, i es considera una alçada de 1,20 m. Llavors aquest té el següent valor: 

𝑷𝑷𝑺 =
25kN

m3
 𝑎 · 𝑏 · 1,2𝑚 = 𝟑𝟎 · 𝒂 · 𝒃 (𝒌𝑵) 
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En aquest cas a és la longitud de la cara de la sabata paral·lela al costat de 60 cm del 

pilar i b és la longitud de la cara de la sabata paral·lela al costat de 40 cm del pilar. 

Per tal de determinar les dimensions de l’àrea de la sabata (a i b), es parteix de la 

base de que la pressió exercida per l’estructura sobre el terreny (NT) a través de la 

superfície de la cara inferior de la sabata (A), ha de ser inferior a la pressió admissible 

pel terreny (σadm): 

𝑵𝑻

𝑨
< σ𝒂𝒅𝒎 

Així es té: 

752,72𝑘𝑁 + 53𝑘𝑁 + 30 · 𝑎 · 𝑏 (𝑘𝑁)

𝑎 · 𝑏 (𝑚2)
< 196,2 kN/m2 

 

En aquest cas s’opta per que la distància dels límits de la sabata amb les diferents 

cares del pilar (L) sigui igual, amb la qual cosa la sabata tindrà secció rectangular, de 

la mateixa manera que el pilar. 

Així es poden calcular diferents valors de pressió total exercida per l’estructura sobre 

el terreny a través de la superfície de la cara inferior de la sabata fins a obtenir un valor 

inferior a l’admissible: 

a (m) b (m) PPS (kN) L (m) Tensió total (kN/m
2
) 

1,70 1,60 86,40 0,60 309,76 

2,00 1,80 108,00 0,70 253,81 

2,20 2,00 132,00 0,80 213,12 

2,40 2,20 158,40 0,90 182,60 

T - 6.1. Determinació de dimensions de sabata aïllada. 

 

Així doncs, es decideix que les sabates aïllades rectes per als pilars siguin de 

2,40x2,20 m i amb una profunditat de 1,20 m. 

Aquest tipus de sabata obtinguda és una sabata rígida ja que es compleix la proporció:  

L ≤  2 · H    →            𝐿 = 0,9 ≤ 2 · 1,20 m = 2,40 m 
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6.2 Sabata contínua per a panells de façanes 

Per a la determinació de les dimensions bàsiques de les sabatades contínues sobre 

les que es recolzen els panells de formigó prefabricat de les façanes es pot procedir de 

manera similar al cas anterior.  

En aquest cas la càrrega total que a de suportar el terreny (NT) està formada per: 

𝑁𝑇 = 𝑃𝑃𝑃𝑎 + 𝑃𝑃𝑆 

on: 

- PPPa és el pes propi del panell prefabricat i 

- PPS el pes propi de la sabata. 

El pes propi del panell prefabricat C-20 del fabricant Trumes és de 3,10 kN/m2. 

Aleshores si es considera el cas de la col·locació vertical, donat que el panell té una 

amplada estàndard de 2,5 m i l’alçada seleccionada és de 10 m, la superfície d’aquest 

és de 25 m2. Llavors el pes propi del panell és: 

𝑷𝑷𝑷𝒂 =
3,1kN

m2
· 25𝑚2 = 𝟕𝟕,𝟓𝒌𝑵 

En quant al pres propi de la sabata, es considera de 25 kN/m3 i una alçada de 40 cm, 

amb la qual cosa s’obté: 

𝑷𝑷𝑺 =
25kN

m3
 𝑎 · 2,5 · 0,4𝑚 = 𝟐𝟓 · 𝒂 (𝒌𝑵) 

En aquest cas es considera només l’amplada de la sabata contínua (a), ja que la 

longitud és la de tota la façana. 

0,90 m 

1
,2

0
 m

 

2,40 m 

FIG - 6.1. Esquema de la sabata aïllada 

recta per als pilars. 
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Aleshores aplicant el mateix criteri que en el cas anterior: 

𝑵𝑻

𝑨
< σ𝒂𝒅𝒎        →        

77,5𝑘𝑁 + 25 · 𝑎 (𝑘𝑁)

𝑎 · 2,5 (𝑚2)
< 196,2 kN/m2 

 

Llavors s’obté que amb una amplada a = 0,40m és suficient, ja que en aquest cas: 

77,5𝑘𝑁 + 25 · 0,40 (𝑘𝑁)

0,40 · 2,5 (𝑚2)
= 87,5 kN/m2 < 196,2 kN/m2 

Així doncs es decideix que les sabates contínues rectes per als panells de formigó 

prefabricat de les façanes tinguin una amplada de 40 cm i una profunditat de 40 cm. 

La sabata obtinguda també és tracta d’una sabata rígida ja que es compleix la 

proporció L ≤ 2·H:  

𝐿 = 10cm < 2 · 40cm = 80 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
0
 c

m
 

40 cm 

10 cm 

FIG - 6.2. Esquema de la sabata contínua 

recta  per als panells de formigó prefabricat 

de les façanes. 
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7 Taules dels components seleccionats 

Característiques jàssera doble pendent 

Model D3-50 

Fabricant Prainsa 

Llum a eix de pilars 27 m 

Alçada en recolzament 80 cm 

Alçada màxima 215 cm 

Càrrega útil màxima 18 kN/ml 

Pes 13,52 T 

EF 30 min 

T - 7.1 

 

Característiques corretja 

Model AL-30 

Fabricant Prainsa 

Longitud màxima 12,5 m 

Moment màxim 71,1 kN/m 

Pes 1,59 kN/ml 

EF 90 min 

T - 7.2 

 

Característiques del panell sandvitx coberta 

Model Panel sandwich de cubierta 

Fabricant Dippanel 

Gruix 40 mm 

Ample útil 1.000 mm 

Longitud 1.500 a 3.850 mm 

Pes 9,09 Kg/m
2
 

Aïllament tèrmic 0,46 W/ m
2
·K 

Color Gris (mate) 

T - 7.3 
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Característiques placa alveolar 

Model C-20 

Fabricant Trumes 

Capa compressió 5 cm 

Amplada 1,2 m 

Pes propi sense capa de compressió 2,60 kN/m
2 

Pes propi amb capa de compressió de 5 cm 3,99 kN/m
2
 

REI 90 min 

T - 7.4 

 

Característiques jàssera secció T invertida 

Model TI-75/30/50 

Fabricant Trumes 

Pes 10,63 kN/ml 

Moment flector màxim servei 855 kN·m 

Longitud màxima 15 m 

R 180 min 

T - 7.5 

 

Característiques jàssera secció L 

Model TL-75/30/50 

Fabricant Trumes 

Pes 8,13 kN/ml 

Moment flector màxim servei 600 kN·m 

Longitud màxima 15 m 

R 180 min 

T - 7.6 

 

Característiques biga façana inclinada 

Model TL-50N 

Fabricant Prainsa 

Llum màxima 10 m 

Moment màxim 111,8 KN·m 

Pes 2,6 kN/m 

EF 60 min 

T - 7.7 
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Característiques biga H laterals 

Model CH-40 

Fabricant Prainsa 

Longitud màxima 12,5 m 

Pes 2,01 kN/ml 

EF 30 min 

T - 7.8 

 

Característiques panell prefabricat de formigó 

Model P-20 

Fabricant Trumes 

Gruix 20 cm 

Ample 2,5 m 

Longitud màxima 13 m 

Pes 3,10 KN/m
2
 

Aïllament acústic 57 dB 

Coef. de transmissió de calor 0,65 Kcal/m
2
·h·C 

EI 120 min  

Acabat superficial Árido Rosa Valencia 

T - 7.9 
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1 Caracterització de l’establiment industrial 

Segons el Reial Decret 2267/2004, l’edifici projectat és del Tipus C, ja que 

l’establiment industrial ocupa totalment un edifici que es troba a una distància mínima 

de 7 m del límit de parcel·la, amb la qual cosa es troba a una distància major de 3 m 

de l’edifici més pròxim. 

2 Sectors d’incendi 

La superfície de la zona administrativa es preveu de 570 m2, tal i com es pot veure a la 

taula T - 2.1. 

Zona Superfície (m
2
) 

Sala conjunta oficines 78,43 

Recepció 18,45 

Lavabos oficines (planta baixa) 22,23 

Arxiu 21,94 

Passadís planta baixa oficines 8,44 

Menjador oficines 15,39 

Passadís accés oficines a fàbrica 21,00 

Lavabos homes fàbrica 19,61 

Lavabos dones fàbrica 20,71 

Infermeria 22,00 

Vestuaris homes fàbrica 28,37 

Vestuaris dones fàbrica 32,18 

Passadís serveis treballadors fàbrica 21,40 

Menjador fàbrica 33,52 

Sala de formació 30,14 

Caixa escala 13,86 

Despatx presidència 16,78 

Despatx direcció 15,14 

Passadissos primer pis oficines 34,26 

Sala reunions clients 28,56 

Sala reunions internes 23,87 

Despatx comercial 14,13 

Despatx qualitat i medi ambient 13,67 

Lavabos oficines (primer pis) 15,33 

Superfície Total (m
2
) 569,41 ≈ 570 

T - 2.1. Relació de superfícies de la zona d’ús administratiu. 
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Segons el RD 2267/2004 degut a que la zona dedicada a ús administratiu té més de 

250 m2, cal definir almenys dos sectors independents. 

La normativa a seguir per aquesta zona és la del CTE-DB-SI, el qual assenyala que la 

superfície màxima d’un sector d’ús administratiu pot ser de 2.500 m2. Així doncs, es 

pot definir un sector 1 d’ús administratiu amb 570 m2. 

Pel que fa  a la zona d’ús industrial es preveu que aquesta tingui una superfície de 

1.102 m2, tal com es resumeix a la taula T - 2.2. 

Zona Superfície (m
2
) 

Zona de producció 618,59 

Magatzem de sortida 212,27 

Magatzem d’entrada 246,74 

Sala de logística 10,66 

Sala cap de torn 13,23 

Superfície Total (m
2
) 1.101,5 ≈ 1.102 

T - 2.2. Relació de superfícies de la zona d’ús industrial. 
 

Aleshores es proposa un sector 2 d’ús industrial amb 1.102 m2. La normativa a 

seguir per aquesta zona és el RD 2267/2004, la qual indica que és necessari calcular 

el risc intrínsec d’aquest sector per determinar si la seva superfície és acceptable, o és 

necessari dividir aquesta superfície en més d’un sector. 

 

2.1 Càlcul del risc intrínsec de la zona d’ús industrial 

El primer pas és calcular la càrrega de foc, ponderada i corregida de cada sector o 

àrea d’incendi regit per el RD 2267/2004. En aquest cas només és necessari calcular 

el la càrrega de foc del sector 2. 

Per realitzar el càlcul de la càrrega de foc d’aquest sector, s’utilitzen les fórmules 

següents: 

 Per a la zona de producció del sector 2: 

𝑄𝑠 =
 𝑞𝑠𝑖 · 𝑆𝑖 · 𝐶𝑖

𝑖
1

𝐴
· 𝑅𝑎  (𝑀𝐽/𝑚2) 

on: 
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QS = densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector d’incendi, en MJ/m2. 

qsi = densitat de càrrega de foc de cada zona amb un procés diferent segons els 

diferents processos que es realitzen en el sector d’incendi (i), en MJ/m2.  

Si = superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc, qsi 

diferent, en m2. 

Ci = coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) 

de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi. 

Ra = coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) 

inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, 

muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge, etc. 

 

 Per a la zona de magatzems del sector 2: 

𝑄𝑠 =
 𝑞𝑣𝑖 · 𝐶𝑖 · ℎ𝑖 · 𝑠𝑖

𝑖
1

𝐴
· 𝑅𝑎  (𝑀𝐽/𝑚2) 

on:  

QS , Ci  i Ra tenen el mateix significat que en la fórmula anterior. 

qvi = densitat de càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzemament (i) existent en el sector d’incendi, en MJ/m3.  

hi = alçada d’emmagatzematge de cadascun de cadascun dels combustibles (i) en 

metres. 

si = superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus d’emmagatzematge 

(i) existent en el sector d’incendi en m2. 

Llavors, per l’activitat industrial que desenvolupa CAMETSA, el valor del coeficient 

adimensional Ra, és de Ra = 1, el qual correspon a l’activitat industrial de producció de 

“Muebles de acero”, segons el RD 2267/2004. 

A les taules T - 2.3 i T - 2.4 s’indiquen els valors de la formules anteriors, per a la zona 

productiva i per a la zona d’emmagatzematge del sector 2 d’us industrial, i es calcula el 

valor de la càrrega ponderada de foc, de cada “subzona”. 
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Activitat 
Tipus activitat 

productiva 
qsi (MJ/m

2
) Si (m

2
) Ci qsi·Si·Ci 

Producció Muebles de acero 300 618,59 1 185.577 

Sala cap de torn Oficinas técnicas 600 13,23 1 7.938 

Sala de logística Oficinas técnicas 600 10,66 1 6.396 

∑qsi·Si·Ci 199.911 

Àrea zones producció i sales de gestió (m
2
) 642,48 

Qs (producció) (MJ/m
2
) 311,16 

T - 2.3. Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de la zona productiva del sector 2 d’ús 

industrial. 
 

Activitat d’emmagatzematge qvi (MJ/m3) si (m
2
) Ci hi qvi · si · Ci · hi 

Tubs acer 0 - - - - 

Estructures acer pintades 0 - - - - 

Bases i respatllers de PP 800 24 1,3 1 24.960 

Cadires finalitzades 0 - - - - 

  

∑ qvi · si · Ci · hi 24.960 

Àrea magatzems (m
2
) 

    
459,01 

Qs (magatzems) (MJ/m
2
) 

    

54,38 

T - 2.4. Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de la zona d’emmagatzematge del sector 2 
d’ús industrial. 

 

Així doncs, la densitat de càrrega de foc del sector 2 d’ús industrial, es pot considerar 

com la suma de les dues densitats de càrrega de foc calculades (zona de producció 

més zona d’emmagatzematge). Per tant la densitat de càrrega de foc total del sector 2 

és de 365,53 MJ/m2. 

Segons la taula 1.3 del de l’Annex I del RD2267/2004, el risc intrínsec (RI) del sector 2 

d’ús industrial definit, amb una densitat de càrrega de foc de  365,53 MJ/m2, és de 

nivell 1 (baix). 

Llavors segons la taula 2.1 de l’Annex II del RD 2267/2004, la superfície màxima 

admissible per sector, per un RI de nivell 1 i per una construcció industrial de Tipus C, 

és "SIN LÍMITE".  Per tant, es considera vàlid el sector 2 d’ús industrial de 1.102 m2. 
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La taula T - 2.5 mostra a mode de resum els diferents sectors de l’edifici industrial. 

Sector Ús 
Superfície 

(m
2
) 

Normativa QS( MJ/m
2
) 

Risc 

intrínsec 

Superf. 

Màxima 

(m
2
) 

1 Administratiu 570 CTE-DB-SI - - 2.500 

2 Industrial 1.102 RD 2267/2004 365,53 Baix 1 Sense Límit 

T - 2.5 Resum dels sectors d’incendi de l’edifici industrial. 

 

 

3 Estabilitat al foc (R, E, I) de cada sector i dels elements que 

l’integren 

En aquest apartat és determina l’estabilitat al foc (R, E, I ) necessària dels elements 

constructius de cada sector. 

3.1 Sector 1 d’ús administratiu 

En aquest sector cal seguir el que indica el CTE-DB-SI: 

- Estabilitat al foc dels elements estructurals  (R): segons la taula 3.1 de la 

“Secció SI-6 Resistència al foc de l’estructura” del CTE- DB- SI, per sectors 

d’ús “Administratiu” amb “Planta sobre rasant” i “Altura d’evacuació de l’edifici ≤ 

15m”, és necessària una estabilitat al foc dels elements estructurals de R60. 

 

- Resistència al foc dels tancaments amb funció portant (REI): segons la taula 

1.2 de la “Secció SI-1 Propagació interior” del CTE- DB- SI, els sostres amb 

funció portant (separen plantes), per sectors d’ús “Administratiu” amb “Planta 

sobre rasant” i “Altura d’evacuació de l’edifici ≤ 15m”, han de tenir una 

estabilitat al foc de REI60. 

 

- Resistència al foc dels tancaments sense funció portant (EI): segons la taula 

1.2 de la “Secció SI-1 Propagació interior” del CTE- DB- SI, les parets i sostres 

per sectors d’ús “Administratiu” amb “Planta sobre rasant” i “Altura d’evacuació 

de l’edifici ≤ 15m”, és necessària una estabilitat al foc de EI60. 

 

- Portes entre sectors (EI): segons la taula 1.2 de la “Secció SI-1 Propagació 

interior” del CTE- DB- SI, les portes que separen sectors han de tenir una 

estabilitat al foc almenys la meitat de l’estabilitat al foc de l’element que separa 

ambdós sectors. Per tant, les portes que hi ha entre el sector 1 i 2, han de tenir 

una estabilitat al foc de EI30. 
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3.2 Sector 2 d’ús industrial 

En aquest sector cal seguir el que indica el RD 2267/2004: 

Estabilitat al foc dels elements estructurals  (R): segons la taula 2.2 de l’Annex 

II del RD 2267/2004, per sectors amb un “Nivell de Risc Intrínsec Baix”, que 

pertanyen a un edifici de “Tipus C” i amb “Planta sobre rasant”, és necessària 

una estabilitat al foc dels elements estructurals de R30. 

 

- Resistència al foc dels tancaments amb funció portant (REI): segons el RD 

2267/2004, la REI dels tancaments amb funció portant ha de ser major  igual 

que la R dels elements estructurals del sector. Per tant, els tancaments amb 

funció portant han de ser REI30. 

 

- Resistència al foc dels tancaments sense funció portant (EI): segons el RD 

2267/2004, la EI dels tancaments amb funció portant ha de ser major o igual 

que la R dels elements estructurals del sector. Per tant, els tancaments sense 

funció portant han de ser EI30. 

 

- Portes entre sectors (EI): en aquest cas es pot aplicar el CTE- DB- SI, el qual 

indica a la taula 1.2 de la “Secció SI-1 Propagació interior” que les portes que 

separen sectors han de tenir una estabilitat al foc almenys la meitat de 

l’estabilitat al foc de l’element que separa ambdós sectors. Així, les portes que 

hi ha entre el sector 2 i 1, han de tenir una estabilitat al foc de EI30. 

La taula T - 3.1, resumeix les necessitats d’estabilitat al foc dels elements de cada 

sector. 

Sector Ús Risc Estructura 

Elements 

separació 

portant 

Elements 

separació 
Portes 

1 Administratiu - R60 REI60 EI60 EI30 

2 Industrial Baix 1 R30 REI30 EI30 EI30 

T - 3.1. Resum les necessitats d’estabilitat al foc dels elements de cada sector. 
 

Al volum - Plànols - d’aquest estudi, es poden trobar el següents plànols amb les 

característiques del sectors d’incendi i l’estabilitat al foc dels elements separadors de 

sectors: 

33. S.I. - Sectorització i estabilitat al foc - Planta baixa 

34. S.I. - Sectorització i estabilitat al foc - Primer pis 
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4 Reacció al foc dels materials constructius 

El Reial Decret 312/2005 estableix la classificació dels productes de construcció i dels 

elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 

enfront el foc. El codi tècnic de l’edificació utilitza la classificació estipulada en el RD 

312/2005, la qual té una validesa a nivell europeu. 

La codificació utilitzada per a classificar els diferents materials en funció de les seves 

propietats enfront el foc és la següent: 

 Contribució a la propagació del foc 

- A1: No combustible; sense contribuir al foc en grau màxim 

- A2: No combustible; sense contribuir al foc en grau menor 

- B: Combustible amb contribució molt limitada al foc 

- C: Combustible con contribució limitada al foc 

- D: Combustible con contribució mitja al foc 

- E: Combustible con contribució alta al foc 

- F: sense classificar 

 

 Opacitat dels fuma produïts 

- s1: Baixa opacitat 

- s2: Opacitat mitja 

- s3: Alta opacitat 

 

 Caiguda de gotes o partícules inflamades 

- d0: No les produeix 

- d1: Les produeix en grau mig 

- d2: Les produeix en grau alt 

 

 Segons la seva aplicació 

- Sense subíndex, per materials de sostres i parets. 

- Amb subíndex FL, per materials de sostres. 

- Amb subíndex L, per materials d’aïllament de canonada y conduccions 

en general 

Per determinar el nivell de contribució al foc d’un material cal realitzar un assaig 

segons la norma UNE-EN-ISO 1182:2002. De totes maneres en l’Annex I del RD 

312/2005, en el quadre “Cuadro 1.2-1- Materiales que deberán ser considerados como 

pertenecientes a las clases A1 i A1FL de reacció al fuego sin necesidad de ser 

ensayados” s’estableix que els següents materials, entre d’altres, es poden considerar 

del tipus A1 i A1FL (sostres) sense necessitat d’assaig: 



ESTUDI D'IMPLANTACIÓ D'UNA INDÚSTRIA 

DEDICADA A LA FABRICACIÓ DE CADIRES MULTIÚS 

- ANNEX C - 

56 
 

- Formigó: inclou formigó amassat a fàbrica i productes prefabricats de 

formigó armat i pretensat. 

- Ferro, acer i acer inoxidable. 

- Alumini i aliatges d’alumini. 

- Guix i pastes a base de guix. 

- Morter amb agents conglomerants inorgànics. 

- Peces d’argila cuita: inclou maons, taulells, rajoles, paviments, etc. 

- Productes de pedra natural. 

- Unitats de guix 

- Vidre. 

- Ceràmica. 

Llavors en l’edifici industrial projectat s’utilitzen els següents materials constructius: 

 L’estructura és d’elements de formigó armat prefabricat. 

 Els tancaments exteriors són de formigó armat prefabricat i de xapa 

d’acer. 

 Les coberta inclinada és de xapa d’acer sandvitx. 

 Els forjats són de plaques de formigó armat prefabricat. 

 La coberta plana està formada per diferents elements com formigó 

armat prefabricat, varis aïllants i grava. 

 Els tancaments interiors són de panells prefabricats de guix, de bloc 

ceràmic o modulars. 

 Els paviments són de formigó polit i de bloc ceràmic. 

Per tant, de forma general, és pot considerar que els materials constructius utilitzats en 

l’edifici industrial tenen una reacció al foc de tipus tipus A1 i A1FL (sostres). 

 

5 Tipologia dels materials emmagatzemats 

5.1 Classificació dels focs 

El Comitè Europeu de Normalització estableix una classificació dels focs (Norma 

Espanyola UNE-EN 2:1994) atenent a la naturalesa i estat físic del combustible. 

D’acord amb aquesta norma els focs poden ser de les següents classes: 

 Classe A: Focs de combustibles sòlids que, en general, tenen en la seva 

composició cel·lulosa (fusta, cartró, paper, etc.) o altres fibres vegetals o 

animals o compostos de carboni (lli, llana, seda, antracites, hulles, lignits). En 
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general, en l'última fase de la seva combustió, produeixen brases 

(incandescència). 

 Classe B: Focs de combustibles líquids (alcohol, gasolina, petroli, etc.) o que 

cremen en fase liquida (greixos, ceres, etc. ). 

 Classe C: Focs de combustibles gasosos (butà, propà, gas natural, etc.). 

 Classe D: Focs de metalls combustibles (sodi, potassi, alumini, magnesi, liti, 

etc.) 

Llavors, tenint en compte que bàsicament els materials que hi ha als magatzems són 

 tubs d’acer, 

 components de polipropilè (plàstic) i 

 cadires d’acer,  

es pot determinar que els materials combustibles són de tipus A, o més a viat que són 

combustibles sòlids que poden originar focs de classe A. 

 

6 Sortides i recorreguts d’evacuació 

6.1 Ocupació de cada sector 

6.1.1 Sector 1 d’ús administratiu 

Per calcular l’ocupació del sector 1 d’ús administratiu s’utilitzen els valors de densitat 

d’ocupació que apareixen a la taula 2.1. de la secció “SI 3 - Evacuación de ocupantes” 

del CTE- DB- SI. 

Aquesta taula estableix unes densitats d’ocupació segons l’ús i tipus d’activitat. Les 

activitats que cal tenir en compte per al càlcul de l’ocupació d’aquest sector són: 

 Per a ús administratiu: 

- Plantes o zones d’oficines: 10 m2/persona. 

- Vestíbuls generals i zones d’ús públic: 2 m2/persona. 

 

 Per a ús qualsevol: 

- Zones d’ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de 

manteniment (sales de màquines, locals per material de neteja, lavabos 

de planta etc.): ocupació nul·la. 

 

 Per a ús d’arxius i magatzems: 40 m2/persona.  
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 Per a ús hospitalari:  

- Servei ambulatori o de diagnòstic: 10 m2/persona. 

 

 Per a ús docent:  

- Aules: 1,5 m2/persona. 

La recepció i els menjadors es poden considerar com a vestíbuls generals i zones d’ús 

públic. 

Així doncs a la taula T - 6.1 es resumeix el càlcul de l’ocupació del sector 1. La 

ocupació obtinguda per aquest sector és de 126 persones. 

Zona Superfície (m2) 
Densitat 

d'ocupació 
(m2/persona) 

Ocupació 
(persones) 

Sala conjunta oficines 78,43 10 7,8 

Recepció 18,45 2 9,2 

Lavabos oficines (planta baixa) 22,23 0 0,0 

Arxiu 21,94 40 0,5 

Passadís planta baixa oficines 8,44 2 4,2 

Menjador oficines 15,39 2 7,7 

Passadís accés oficines a fàbrica 21,00 2 10,5 

Lavabos homes fàbrica 19,61 0 0,0 

Lavabos dones fàbrica 20,71 0 0,0 

Infermeria 22,00 10 2,2 

Vestuaris homes fàbrica 28,37 0 0,0 

Vestuaris dones fàbrica 32,18 0 0,0 

Passadís serveis treballadors fàbrica 21,40 2 10,7 

Menjador fàbrica 33,52 2 16,8 

Sala de formació 30,14 1,5 20,1 

Caixa escala 13,86 2 6,9 

Despatx presidència 16,78 10 1,7 

Despatx direcció 15,14 10 1,5 

Passadissos primer pis oficines 34,26 2 17,1 

Sala reunions clients 28,56 10 2,9 

Sala reunions internes 23,87 10 2,4 

Despatx comercial 14,13 10 1,4 

Despatx qualitat i medi ambient 13,67 10 1,4 

Lavabos oficines (1er pis) 15,33 0 0,0 

Superfície Total (m
2
) 569,41 ≈ 570 

 
125,1  126 

T - 6.1. Resum del càlcul de l’ocupació del sector 1 d’ús administratiu. 
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6.1.2 Sector 2 d’ús industrial 

A l’annex II del RD 2267/2004, s’especifica que cal utilitzar una de les següents 

formules per al càlcul de l’ocupació: 

1) P = 1,10 p, quan p < 100. 

2) P = 110 + 1,05 (p - 100), quan 100 < p < 200. 

3) P = 215 + 1,03 (p - 200), quan 200 < p < 500. 

4) P = 524 + 1,01 (p - 500), quan 500 < p. 

On p representa el número de persones que ocupen el sector d’incendi. 

En aquest cas les persones que treballaran a fàbrica, és a dir, al sector 2 d’ús 

industrial és de p = 14 persones (per cada torn de treball). 

Per tant, s’utilitza la fórmula nº1: 

𝑷 = 1,10 · 𝑝 = 1,10 · 14 = 𝟏𝟓,𝟒 

La ocupació obtinguda pel sector 2 d’ús industrial és de 16 persones. 

 

6.2 Càlcul del número de sortides i recorreguts d’evacuació 

6.2.1 Sector 1 d’ús administratiu 

Segons la taula 3.1 de la secció “SI 3 - Evacuación de ocupantes” del CTE-DB-SI, es 

pot disposar d’una única sortida de planta o de recinte si: 

- la ocupació no excedeix de 100 persones 

- i la longitud del recorregut d’evacuació fins a la sortida de planta no 

excedeix de 25.  

En aquest cas la ocupació és superior a 100 persones (126 persones), per tant cal 

disposar de més d’una sortida de planta. Per aquest motiu es decideix disposar de 

tres sortides. 

En el cas de disposar de més d’una sortida de recinte o de planta, el CTE-DB-SI  

estipula que la longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta ha 

de ser com a màxim de 50 m. Amb les tres sortides projectades, la longitud del 

recorregut d’evacuació més llarg és de 35,8 m. 

Per tant les necessitats de sortides i recorreguts d’evacuació d’aquest sector es 

satisfan amb les tres sortides projectades.  
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6.2.2 Sector 2 d’ús industrial 

Segons l’article 6.4 de l’annex II del RD2267/2004, en tractar-se d’un edifici de tipus C, 

de nivell de risc intrínsec Baix i amb una ocupació inferior a 25 persones (16 persones), 

es permet una única sortida d’evacuació amb un recorregut d’evacuació màxim de 50 

m, o en cas de no ser possible, dues sortides alternatives també amb un recorregut 

d’evacuació màxim de 50 m. 

En disseny projectat de l’edifici s’ha decidit disposar de cinc sortides d’evacuació en 

el sector 2 d’ús industrial, dues de les quals són a través del sector 1 d’ús administratiu. 

El recorregut de màxima longitud que s’obté amb aquestes sortides no excedeix de 30 

m. Així doncs, queden totalment satisfetes les necessitats de sortides i recorreguts 

d’evacuació d’aquest sector amb les cinc sortides projectades. 

 

6.3 Dimensionat dels elements d’evacuació 

Per determinar les dimensions mínimes dels elements d’evacuació del sector 1 d’ús 

administratiu i del sector 2 d’ús industrial, s’utilitza el CTE-DB-SI.  

De les especificacions sobre dimensionat d’elements d’evacuació que s’indiquen a la 

taula 4.1 de la secció “SI 3 - Evacuación de ocupantes” cal tenir presents les següents: 

 Portes i passos: A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 

 Passadissos : A ≥ P/200 ≥ 1,00 m 

 Escales no protegides, amb evacuació descendent: A ≥ P/160* 

on: 

A = amplada de l’element (m). 

P = número total de persones el pas de les quals està previst pel punt del qual es 

dimensiona l’amplada. 

*L’amplada mínima és la que s’estableix en el CTE-DB-SUA 1-4.2.2, taula 4.1. 

6.3.1 Sector 1 d’ús administratiu 

Pel que fa al sector 1 d’ús administratiu, donada una ocupació de 126 persones, 

s’obtenen el següents resultats: 

 Portes i passos: A =126/200 = 0,63 m 

Per tant, l’amplada mínima dels les portes i passos dels recorreguts 

d’evacuació ha de ser de 0,8 m. 
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 Les tres sortides d’evacuació d’aquest sector tenen una amplada de 1,70 

m. 

 

 Passadissos: A =126/200 = 0,63 m 

Per tant l’amplada mínima dels passadissos dels recorreguts d’evacuació ha de 

ser de 1 m. 

 L’amplada del passadís més estret d’aquest sector és de 1,25 m. 

 

 Escales no protegides, amb evacuació descendent: A =126/160 = 0,79 m 

Així doncs, segons la taula 4.1 de la secció “SUA 1 - Seguridad enfront el risc 

de caigudes“, del Document Bàsic “Seguretat d’utilització i accessibilitat” 

(CTE-DB-SUA), l’amplada útil mínima per escales previstes per a un número 

de persones superior a 100 és de 1,10 m.  

 L’amplada de cada tram de l’escala projectada és de 1,45 m.  

 

De totes maneres cal tenir en compte que el nombre de persones real que 

utilitzarà l’escala és molt inferior, ja que tot i que aquesta escala es troba en el 

sector 1 d’ús industrial, en principi serà utilitzada principalment pel personal 

d’oficines, que és de 11 persones. 

6.3.2 Sector 2 d’ús industrial 

Pel que fa al sector 2 d’ús industrial, donada una ocupació de 16 persones, s’obtenen 

el següents resultats: 

 Portes i passos: A =16/200 = 0,08m 

Per tant l’amplada mínima dels les portes i passos dels recorreguts d’evacuació 

ha de ser de 0,8m. 

 L’amplada de les portes de sortida d’aquest sector tenen una amplada 

mínima de 0,9 m. 

 

 Passadissos: A =16/200 = 0,08m 

Per tant l’amplada mínima dels passadissos dels recorreguts d’evacuació ha de 

ser de 1m. 

 Els passadissos del sector 1 utilitzats en alguna sortida d’evacuació del 

sector 2 tenen una amplada mínima de 2 m. 

Al volum - Plànols - d’aquest projecte es poden consultar les característiques de les 

sortides i els recorreguts d’evacuació en els següents plànols: 

35. S.I. - Recorreguts d'evacuació - Planta baixa 

36. S.I. - Recorreguts d'evacuació - Primer pis 
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7 Elements de protecció contra incendis 

7.1.1 Sector 1 d’ús administratiu 

Per al sector 1 d’ús administratiu de 570 m2, i alçada d’evacuació (AE) de 4,50 m  (que 

correspon al primer pis de la zona d’oficines), segons la taula 1.1 de la secció “SI 4 - 

Instalaciones de protección contra incendios” del CTE-DB-SI, són necessàries les 

següents dotacions de protecció contra incendis: 

 Extintors 

 

Cal disposar d’extintors d’eficàcia 21A-113B a 15 m de recorregut en planta, com a 

màxim, des de tot origen d’evacuació. Així doncs, es disposarà de 7 extintors 

d’eficàcia 21A-113B en aquest sector. 

 

 Enllumenat d’emergència 

 

Segons els CTE-DB-SUA , secció “SU4 - Seguretat enfront el risc causat per 

il·luminació inadequada”, els edificis han de disposar d’un enllumenat 

d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat normal, subministri la 

il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin 

abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals 

indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

 

A la secció esmentada s’estipula que han de comptar amb enllumenat 

d’emergència les zones i elements següents: 

 

- Recintes amb una ocupació major de 100 persones. 

- Recorreguts d’evacuació. 

- Locals amb quadres i centres de control. 

- Lavabos en edificis d’ús públic. 

- Aparcaments amb una superfície major de 100 m2. 

- Senyals de seguretat. 

 

Així doncs, donat que la ocupació prèviament calculada és superior de 100 

persones (126 persones) cal disposar d’un d’enllumenat d’emergència.  

 

El CTE-DB-SUA estipula les següents condicions sobre la posició i característiques 

de les lluminàries: 

 

a) Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl. 
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b) Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les 

quals sigui necessari destacar un perill potencial o l'emplaçament 

d'un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran en els 

següents punts: 

 

- en les portes existents en els recorreguts d'evacuació; 

- en les escales, de manera que cada tram d'escales rebi 

il·luminació directa; 

- en qualsevol altre canvi de nivell; 

- en els canvis de direcció i en les interseccions de 

passadissos. 

 

 Senyalització 

 

Cal senyalitzar: 

- Sortides de recinte, planta o emergència. 

- Sortides exclusivament d’emergència. 

- Recorreguts d’evacuació. 

 

La dimensió d’aquests elements de senyalització ha de ser d’acord amb la 

distància d’observació. 

7.1.2 Sector 2 d’ús industrial 

Tenint en compte les següents característiques d’aquest sector: 

 Superfície del sector 2 = 1.102 m2 

 Un sola planta - alçada d’evacuació (AE) = 0  

 Edifici de tipus C 

 Risc intrínsec BAIX 

 Superfície de la nau = 1.578,5 m2 

Segons el l’annex III “Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de 

los establecimientos industriales” del RD 2267/2004, són necessaris els següents 

elements de protecció contra incendis: 

 Sistema manual d’alarma d’incendis 

Es col·locarà un polsador a cada sortida d’evacuació del sector d’incendi, i la distància 

màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a un polsador no ha de superar els 25 m. 
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 Extintors 

Per a combustibles de classe A (sòlids), com és el present cas, és necessari un 

extintor d’eficàcia mínima 21A cada 600 m2 de superfície i un més cada 200 m2 o 

fracció en excés.  

Tot i que amb tres extintors és suficient per complir la normativa donat que la 

superfície d’aquest sector és de 1.102 m2,  es disposarà de 4 extintors de tipus 21A 

en el sector 2 d’ús industrial. 

 Enllumenat d’emergència 

Tot i que segons el RD 2267/2004 per la ocupació prevista per aquest sector (16 

persones) no és necessari un sistema d’enllumenat d’emergència, és disposarà 

d’aquest, ja que podria ser necessari en un futur, en cas de és donés una augment de 

producció i de personal. 

Així doncs, es disposarà d’enllumenat d’emergència en les portes existents en els 

recorreguts d’evacuació. 

 Senyalització 

Cal senyalitzar: 

- Les sortides d’ús habitual o d’emergència. 

- Els mitjans de protecció d’incendis manuals que no siguin fàcilment 

localitzables (extintors i polsadors manuals). 

Al volum - Plànols - d’aquest projecte es poden trobar els següents plànols amb la 

distribució dels elements de protecció contra incendis en l’edifici industrial: 

37. S.I. - Elements protecció - Planta baixa  

38. S.I. - Elements protecció - Primer pis 
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ANNEX D 

- PRESSUPOST DE LA IMPLANTACIÓ - 

ANNEX D - PRESSUPOST DE LA IMPLANTACIÓ 
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1 Pressupost Serveis d’Enginyeria 

Estudi d'implantació del complex industrial 

 
Personal 

Preu 
(€/hora) 

Temps 
(hores) 

Preu total 

 
Enginyer Industrial - Cap de projecte (dedicació 30% 
temps total estudi) 

50 252 12.600,00 € 

 
Enginyer Industrial (dedicació 60% temps total estudi) 30 504 15.120,00 € 

 
Enginyer Industrial junior 20 840 16.800,00 € 

 
Despeses vàries oficina (material oficina, dietes, etc.) (275 €/mes) 1.443,75 € 

 
Preu Total Estudi d'implantació (IVA a part) 45.963,75 € 

Projecte executiu de la construcció del complex industrial 

 
Personal 

Preu 
(€/hora) 

Temps 
(hores) 

Preu total 

 
Enginyer Industrial - Cap de projecte (dedicació del 50% 
temps total projecte executiu) 

50 480 24.000,00 € 

 
Enginyer Industrial, esp. en estructures 30 160 4.800,00 € 

 
Topògraf - Geòleg 30 140 4.200,00 € 

 
Enginyer Industrial, instal·lacions elèctriques 30 160 4.800,00 € 

 
Enginyer Industrial, instal·lacions climatització 30 160 4.800,00 € 

 
Enginyer Industrial, instal·lacions d'aigües 30 160 4.800,00 € 

 
Enginyer Industrial junior 20 960 19.200,00 € 

 
Delineant 18 960 17.280,00 € 

 
Despeses vàries oficina (material oficina, dietes etc.) (700 €/mes) 4.200,00 € 

 
Preu Total Projecte executiu de la construcció (IVA a part) 88.080,00 € 

Serveis d'enginyeria a la Fase d'Obra 

Preu Total  Direcció d'Obra i Direcció d'Execució i Coordinació Seguretat i 
Salud (IVA a part) 

87.840,00 € 

T - 1.1. Desglossament del pressupost total del Serveis d'Enginyeria per a la implantació del complex industrial.  
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2 Pressupost Execució per Contracte de l'Obra 

Unitat Descripció Preu unitari Amidament Preu total 

m
3
 

Excavació, fins a 5 m de fondària, en 
zona de terreny compacte amb 
excavadora de cullera prensora de 1100 

l i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus amb 
camió de 12 t, amb un recorregut de 

menys de 10 km 

12,98 € 8.523,00 110.628,54 € 

m
3
 

Fonament en rasa de formigó armat HA-
25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat 
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S 

d'acer en barres corrugades inclou part 
proporcional d'encofrat lateral amb 
taulons de fusta  

164,05 € 194,27 31.870,32 € 

m
2
 

Formació de sostre 20+5 cm amb lloses 

alveolars de formigó pretesat de 20 cm 
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb 
junt obert superiorment, de 55,9 a 101,4 

kNm de moment flector últim, per a una 
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 
kN/m2 per a una llum màxima de 8 m, 

acer B500T en malles electrosoldades 
de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una 
quantia de 0,064 m3/m2 de formigó HA-

25/P/10/ I, abocat amb cubilot 

67,33 € 556,41 37.463,09 € 

m
3
 

Pilar de formigó armat, amb encofrat per 
a revestir, amb una quantia de 13,3 

m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat 
amb cubilot i armadura AP500 S d'acer 
en barres corrugades amb una quantia 

de 120 kg/m3 

545,49 € 276,48 150.817,08 € 

m
3
 

Biga de formigó armat de cantell, amb 
encofrat per a revestir, amb una quantia 

de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, 
abocat amb bomba i armadura AP500 S 
d'acer en barres corrugades amb una 

quantia de 150 kg/m3 

478,71 € 185,48 88.791,73 € 

m
2
 

Tancament de plaques conformades 
llises de formigó armat de 20 cm de 
gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de 

llargària com a màxim, amb acabat 
rentat amb àcid, de color a una cara, 
col·locades 

110,86 € 1.483,90 164.505,15 € 

m
2
 

Tancament vertical amb placa amb dues 
planxes d'acer i aïllament de poliuretà 

amb un gruix total de 60 mm, amb la 
cara exterior nervada color estàndard, 
diferent del blanc, gruix de les planxes 

(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal 
encadellat i sistema de fixació oculta, per 
a façanes, col·locat en posició horitzontal  

42,49 € 176,75 7.509,90 € 
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m
2
 

Coberta amb plaques formades per dues 
planxes d'acer amb aïllament de 
poliuretà, amb un gruix total de 40 mm, 

amb la cara exterior grecada color 
estàndard, diferent del blanc i la cara 
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 

0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat 
amb nervi, amb fixació oculta amb 
tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% 

31,87 € 1.090,00 34.738,30 € 

m
2
 

Coberta invertida no transitable amb 

pendents de formigó cel·lular, capa 
separadora, impermeabilització amb una 
membrana de densitat superficial 1,15 

kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina 
d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb 
plaques de poliestirè extruït de 40 mm, 

capa separadora amb geotèxtil i acabat 
de terrat amb capa de protecció de palet 
de riera 

43,81 € 424,20 18.584,20 € 

m
2
 

Paviment de formigó de 15 cm de gruix 
acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars 
color gris, amb formigó HA-30/B/20/IV+E 

de consistència tova, grandària màxima 
del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 
de ciment, apte per a classe d'exposició 

IV+E, col·locat des de camió, estesa i 
vibratge mecànic i remolinat mecànic, 
armat amb armadura per lloses de 

formigó AP500 T amb malla 
electrosoldada de barres corrugades 
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m 

B500T UNE-EN 10080 sobre una solera 
de formigó lleuger elaborat a l'obra 
d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de 

resistència a la compressió, de densitat 
1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix, 
col·locada sobre làmina separadora de 

polietilè de 150 µm i 144 g/m2, 
col·locada no adherida, amb làmina 
separadora de geotèxtil format per feltre 

de polipropilè no teixit lligat 
mecànicament de 140 a 190 g/m2, 
col·locat sense adherir 

59,20 € 1.112,44 65.856,45 € 

m
2
 

Paviment de formigó lleuger de 20 cm de 
gruix, amb formigó lleuger HLE-
25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 

kg/m3, grandària màxima del granulat 10 
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició I, abocat 

mitjançant bombeig, acabat estriat 
longitudinal i junts tallats en fresc  

27,68 € 434,42 12.024,75 € 

m
2
 

Paviment interior, de rajola de gres 
extruït sense esmaltar ni polir, grup 
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma 

rectangular o quadrada, preu mitjà, de 
16 a 25 peces/m2, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-

EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 
(UNE-EN 13888) 

36,57 € 555,54 20.316,05 € 
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m
2
 

Paret de divisòria de dues cares vistes 
de 20 cm de gruix de bloc foradat de 

morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, 
gris , amb components hidrofugants, 
categoria I segons la norma UNE-EN 

771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 
de ciment pòrtland amb filler calcari, 
traves, brancals i blocs massissats amb 

formigó HA-25/P/20/I de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, col·locat manualment, per a 

parets de blocs de morter de ciment i 
acer en barres corrugades B500S de 
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a 

l'armadura de parets de blocs de morter 
de ciment 

57,29 € 151,80 8.696,62 € 

m
2
 

Paret de divisòria d'una cara vista de 20 
cm de gruix de bloc foradat de morter 
ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , 

amb components hidrofugants, categoria 
I segons la norma UNE-EN 771-3 , 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de 

ciment pòrtland amb filler calcari, traves, 
brancals i blocs massissats amb formigó 
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, 

col·locat manualment, per a parets de 
blocs de morter de ciment i acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic 

>= 500 N/mm2 per a l'armadura de 
parets de blocs de morter de ciment 

56,55 € 248,61 14.058,94 € 

m2 

Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada 

per un full de gruix 110 mm de peça 
ceràmica de gran format de 
700x250x110 mm col·locada amb 

adhesiu a base de guix per a unió de 
peces ceràmiques, aplacat amb placa de 
guix laminat de 12,5 mm de gruix 

adherida amb adhesiu a base de guix 
extés a tota la superfície amb llana 
dentada, a dues cares 

44,81 € 325,15 14.569,97 € 

m
2
 

Envà de plaques de guix laminat format 
per estructura senzilla normal amb 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'envà de 98 mm, 
muntants cada 600 mm de 48 mm 

d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 
2 plaques tipus estàndard (A) a cada 
cara de 12,5 mm de gruix cada una, 

fixades mecànicament 

40,78 € 132,23 5.392,14 € 

m
2
 

Tancament exterior practicable per a un 
buit d'obra aproximat de 180x215 cm, 
amb porta d'alumini anoditzat amb dues 

fulles batents i perfils de preu alt, 
bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat i vidre laminar de seguretat 

de 3+3 mm de gruix amb butiral 
transparent 

300,47 € 10,06 3.022,36 € 
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m
2
 

Tancament exterior practicable per a un 

buit d'obra aproximat de 90x215 cm, 
amb porta d'alumini anoditzat amb una 
fulla batent i perfils de preu alt, bastiment 

de base de tub d'acer galvanitzat i vidre 
laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix 
amb butiral transparent 

299,44 € 9,46 2.832,70 € 

m
2
 

Porta interior de fusta, pintada, amb 

porta de fulles batents de fusta per a un 
buit d'obra de 100x245 cm, amb 
bastiment per a envà, fulla batent i 

tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra 

179,94 € 47,00 8.457,18 € 

m
2
 

Tancament exterior practicable per a un 
buit d'obra aproximat de 120x120 cm, 
amb finestra d'alumini anoditzat d'una 

fulla batent amb perfils de preu alt i 
classificació mínima 4 9A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub d'acer 

galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes 
incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm 

247,49 € 15,88 3.930,14 € 

m
2
 

Pintat de parament vertical de guix, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d'acabat 

5,03 € 758,10 3.813,25 € 

m
2
 

Enrajolat de parament vertical interior a 

una alçària >3 m amb rajola de ceràmica 
esmaltada mat, rajola de València, grup 
BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 

25 peces/m2 col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG1 

(UNE-EN 13888) 

26,03 € 405,26 10.548,92 € 

m
2
 

Ferm rígid per a freqüència alta de 
trànsit pesat, de formigó vibrat HF-4,5 

MPa amb base de granulat-ciment i 
subbase de tot-u artificial, sobre 
esplanada E1 

40,38 € 4.103,50 165.699,33 € 

m
2
 

Paviment de llambordins de formigó de 
forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm 

de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 
10 cm de gruix, compactació del 
paviment i rejuntat amb morter de ciment 

1:6 

41,29 € 425,23 17.557,75 € 

m 

Vorada recta de peces de formigó, 
monocapa, amb secció normalitzada per 

a vianants A1 de 20x14 cm, de classe 
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H 
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), 

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre 
base de formigó no estructural de 15 
N/mm2 de resistència mínima a 

compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i 
rejuntada amb morter 

26,43 € 315,85 8.347,92 € 

m 

Gual de peces de formigó, monocapa, 

22x30 cm, col·locat sobre base de 
formigó no estructural 15 N/mm2 de 
resistència mínima a compressió i de 20 

a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter 

33,80 € 14,00 473,20 € 
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m 

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela 
metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i 

diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats 
cada 3 m ancorats a l'obra i part 

proporcional de pals per a punts 
singulars 

34,37 € 206,27 7.089,65 € 

m
2
 

Llaurada de terreny compacte a una 
fondària de 0,3 m, amb tractor sobre 
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 

CV) i equip de llaurada d'una amplària 
de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un 
pendent inferior al 12 % 

0,23 € 989,25 227,53 € 

m
2
 

Fresatge de terreny compacte a una 
fondària de 0,2 m, amb tractor sobre 
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 

CV) i equip de fresatge d'una amplària 
de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró 
compactador, per a un pendent inferior al 

12 % 

0,30 € 989,25 296,77 € 

m
2
 

Condicionament del sòl amb adob 
mineral sòlid de fons d'alliberament 
ràpid, formulació i dosi segons 

indicacions de la DF, escampat amb 
tractor amb adobadora acoblada 

0,13 € 989,25 128,60 € 

m
2
 

Reg de gespa, prada o planta 
entapissant amb camió cisterna equipat 

amb canó polvoritzador, amb una 
aportació mínima de 10 l/m2 i amb un 
recorregut fins al punt de càrrega no 

superior a 2 km 

0,14 € 989,25 138,49 € 

m
2
 

Implantació de gespa en pa d'herba, de 
forma mecànica, amb rotlle de gespa 

Standard C3 
7,15 € 989,25 7.073,11 € 

u 

Trasplantament dins de l'obra d'arbust 
d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre 

de planta, inclou repicat amb 
retroexcavadora i mitjans manuals, 
formació de pa de terra amb mitjans 

manuals, excavació de clot de plantació 
de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, 
plantació amb mitjans manuals i/o camió 

grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del 
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de 
l'excavació i 25% de compost, primer reg 

i càrrega de les terres sobrants a camió. 
Inclou les feines de preparació 

237,15 € 9,00 2.134,35 € 

u 
Instal·lació de lampisteria interior d'un 
pis de 130 m2 de superfície, i ajudes de 
ram de paleta 

1.448,00 € 13,00 18.824,00 € 

u 
Plat de dutxa quadrat de resines, de 
900x900 mm, de color blanc, preu 
superior, col·locat sobre el paviment 

332,18 € 6,00 1.993,08 € 

u 

Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, 
amb instal·lació encastada, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb entrada de d 
1/2" i sortida de d 1/2" 

44,26 € 6,00 265,56 € 
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u 

Inodor de porcellana esmaltada, de 
sortida vertical, amb seient i tapa, 
cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, 
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació 

234,25 € 20,00 4.685,00 € 

u 

Lavabo mural amb mig peu de 

porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, 
col·locat amb suports murals i amb mig 

peu. Article: ref. P33W200 de la sèrie 
Massilles de silicona de BASF-CC 

127,00 € 16,00 2.032,00 € 

u 

Aixeta monocomandament per a lavabo, 
muntada superficialment sobre taulell o 

aparell sanitari, de llautó cromat, preu 
mitjà, amb dues entrades de maniguets 

98,82 € 16,00 1.581,12 € 

u 

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb 
dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, 
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, 

preu superior, col·locada sobre moble 

87,57 € 2,00 175,14 € 

u 

Aixeta monocomandament per a 
aigüera, muntada superficialment, de 

llautó cromat preu mitjà, amb broc 
giratori de tub, amb dues entrades de 
maniguets 

87,22 € 2,00 174,44 € 

u 

Instal·lació de calefacció per a interior 
d'habitatge de superfície 130 m2 amb 
radiador d'alumini i caldera de gas amb 

cremadors atmosfèrics de gas natural, i 
ajudes de ram de paleta 

6.184,34 € 13,00 80.396,42 € 

u 

Instal·lació de sistema de captació solar 
amb 15 captadors, segons 

especificacions del projecte 
d'instal·lacions, incloent la base de 
recolzament sobre teulada. S'hi inclouen 

totes les canonades del camp de 
col·lectors de coure amb aïllament. Cal 
assegurar un rendiment anual mínim del 

30% de subministrament d¿aigua 
calenta sanitària. S’inclou tot el 
necessari per deixar la instal·lació en 

correcta funcionament, indicacions del 
fabricant i de la direcció facultativa, 
plànols, esquemes i memòria de projecte 

específic d'aprofitament solar per a 
produir aigua calenta sanitària. 

13.458,64 € 1,00 13.458,64 € 

u 
Instal·lació elèctrica per pis  de 130 m2 

amb grau d'electrificació elevat i 10 
circuits, i ajudes de ram de paleta 

6.187,49 € 13,00 80.437,37 € 

u 

Llumenera industrial amb reflector 
simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de 
forma rectangular, amb xassís polièster, 

muntada superficialment al sostre 

58,63 € 45,00 2.638,35 € 
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u 

Llumenera industrial amb distribució 
simètrica extensiva i làmpada vapor de 

sodi a pressió alta de 400 W de xapa 
d'alumini anoditzat, equip elèctric 
incorporat, tancada, suspesa 

163,37 € 30,00 4.901,10 € 

Preu Execució Material per la Construcció del Complex Industrial 1.239.156,68 € 

13 % Despeses Generals Sobre PEM 161.090,37 € 

6 % Benefici Industrial Sobre PEM 74.349,40 € 

SUBTOTAL 1.474.596,45 € 

21 % IVA sobre SUBTOTAL 309.665,25 € 

Pressupost Total per l'Execució per Contracte de l'Obra 1.784.261,70 € 

T- 2.1. Pressupost per l'Execució per Contracte de l'Obra. 

 

 

3 Pressupost Tramitacions amb l’Administració Pública 

 

Concepte Preu 

Certificat compatibilitat urbanística 144,32 € 

Llicència ambiental 6.988,86 € 

Llicència d'obres 40.272,59 € 

Llicència de primera ocupació 260,45 € 

Llicència urbanística municipal per moviments de terres 103,00 € 

 Pressupost Total Tramitacions Ajuntament  47.769,22 € 

T - 3.1. Pressupost de les despeses derivades de tramitacions amb l’administració pública. 

 

 


