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Resum 

Els objectius d’aquest projecte final de carrera són el disseny, estudi i càlculs necessaris per 
a la construcció d’un edifici industrial format per una nau destinada a taller per a la reparació i 
manteniment de camions grua, un edifici d’oficines, una estació de servei per abastir els 
camions grua, i una casa per al guarda de la finca. 

El disseny de la nau es realitza a partir d’una estructura metàl·lica porticada i tancaments 
metàl·lics. L’edifici d’oficines es realitza a partir d’una estructura metàl·lica porticada i 
tancaments mixtes. L’estació de servei es dota d’una marquesina metàl·lica. La casa del 
guarda per les seves característiques serà un element prefabricat. 

El projecte inclou els següents apartats: Estudi, càlcul i definició de les estructures dels 
diferents edificis. Definició de les instal·lacions de protecció contra incendis. Definició i 
identificació dels riscos laborals durant la construcció, l’ús i el desmuntatge de les 
instal·lacions. Estudi d’impacte ambiental. Estat d’amidaments, pressupost i planells. No 
entren dins d’aquest projecte els càlculs de les instal·lacions elèctrica, d’aigua, telèfon, aire 
comprimit, aire condicionat, drenatge,...). 

El projecte s’ha realitzat seguint el programa de necessitats realitzat per la propietat, un grup 
empresarial que basa la seva activitat donant servei a les obres amb els seus camions grua. 
L’empresa fundada l’any 1981 requereix unes noves instal·lacions ubicades al mateix 
emplaçament. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Aquest projecte neix de la necessitat de E.T.S. GRUPO TITÁN de dotar-se d’unes 
instal·lacions modernes i adequades a les seves necessitats actuals i amb previsió de futur ja 
que les dependències actuals daten de l’any 1981 i han quedat obsoletes tant en espai com 
en comoditats.  

1.2. Motivació 

Els motius que m’han dut a la realització d’aquest projecte són en primer lloc el caràcter 
multidisciplinari del mateix ja que s’hi apliquen tots els coneixements adquirits durant la 
intensificació d’estructures i construccions industrials (càlcul d’estructures, disseny industrial, 
medi ambient, gestió de projectes) i en segon lloc, la possibilitat d’aplicació en la vida real 
d’aquest projecte ja que l’empresa E.T.S. GRUPO TITÁN està interessada en executar-lo. 

1.3. Requeriments previs 

El programa de necessitats plantejat per E.T.S. GRUPO TITÁN es resumeix en els següents 
punts: 

- Les noves instal·lacions s’han d’encabir en l’emplaçament actual de 5155,56 m2. 

- Nau Taller: 

o Espai per a reparació simultània de 2 grues (20,0 m x 7,0 m cada grua) amb 
fossat. 

o Cabina per a pintat de 1 grua. (20,0 m x 7,3 m) 

o Pont grua amb capacitat de 10 Tn.  

o Alçada lliure mínim de la nau 4,5m 

o Zona sota pont grua destinada a magatzem de peces de grans dimensions. 
Per exemple pneumàtics de camions. 

- Edifici d’oficines. Planta Baixa: 
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o Garatge privat per a la direcció de 120 m2 

o Aula per a 25 alumnes. 

o Vestuari masculí per a 25 persones 

o Vestuari femení per a 5 persones. 

o Sala de descans per als xofers. Capacitat màxima 16 persones. 

- Edifici d’oficines. Planta Primera: 

o Recepcionista amb visibilitat a la entrada de gent a l’edifici i a les grues de 
l’aparcament. Possibilitat de comunicació directa amb personal 
d’administració. 

o Encarregat amb visibilitat directa a les grues de l’aparcament. Despatx propi. 

o Sala de reunions petita per a atendre comercials. 

o 2 despatxos individuals. Per a responsable qualitat i per a responsable 
comercial. 

o Sala comuna per a 4 administratives amb possibilitat d’ampliació. 

o Despatx per al cap d’administració amb visibilitat sobre administració. 

o Sala de juntes per a 8 persones amb accés directe des de despatx de 
direcció i despatx de cap d’administració. 

o Despatx de direcció de mínim 60 m2 amb serveis privats dotats de dutxa i una 
escala d’accés directe i exclusiu a garatge de direcció.  

- Exteriors: 

o Caseta per a vigilant. 20 m2. 

o Dipòsit de gas-oil per a repostatge de grues. 

o Espai habilitat per a la neteja de les grues. 

o Zona de magatzem de New-Jerseys. 

o Zona per aparcar les grues. 
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o Aparcament per a 15 cotxes i 4 motocicletes. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu últim d’aquest projecte és dotar E.T.S. GRUPO TITÁN d’unes instal·lacions 
modernes adaptades al seu programa de necessitats.  

2.2. Abast del projecte 

Aquest projecte defineix com han de ser les noves instal·lacions de E.T.S. GRUPO TITÁN. 
No està inclòs en el projecte la definició de les instal·lacions elèctriques – aigua – 
telecomunicacions – climatització, ni la contractació dels industrials ni la redacció dels 
documents necessaris per a la direcció de l’obra.  
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3. Memòria descriptiva 

3.1. Promotor 

El promotor de les obres és la societat E.T.S. GRUPO TITÁN S.L. amb CIF: B-63.24.23.90 i 
domiciliada al carrer Muntaner núm. 472 entresol 3ª. 08006 Barcelona. 

3.2. Emplaçament 

Les instal·lacions centrals de E.T.S. GRUPO TITAN S.A. s’ubicaran al carrer Vallespir s/n del 
polígon industrial LES SALINES de Cubelles (comarca del Garraf, província de Barcelona). 

3.3. Pressupost 

El pressupost d’execució material de les obres projectades és de 1.017.280,75 € (un milió 
disset mil dos cents vuitanta euros). 

3.4. Ordenances urbanístiques 

Són d’aplicació les següents ordenances: 

Plà Parcial d'Ordenació del polígon industrial "Les Salines". Aprovat el 09.06.1993 

Plà General d'Ordenació Urbana del Municipi de Cubelles. Aprovat el 26.05.1999) 

- Qualificació del sòl: Zona industrial Tipus 1 

- Coef. edificabilitat neta: 0,75 m2 sostre/m2 sòl 

- Espai d’ús mancomunitat màxim: 20%. Obligat detallar aquest espai. 

- Espai d’ús privat mínim: 80%. Dins d’aquest espai, l’edificació pot ocupar com a màxim el 
75%. 

- Alçada màxim de l’edificació: 10 m (sense incloure instal·lacions) 

- Alçada màxima de la tanca: 1 m + 1 m (reixa) 

- Vorera mínima de 2 m on s’ha de plantar arbres de fulla perenne. 

- Caseta de control i vigilància amb un màxim de 20 m2 construïts es pot situar en la línia de 
façana, junt amb l’accés principal. 
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- Usos previstos: Industrial (1,2 i3), hoteler, magatzems, oficines, estacions de servei, 
garatges, comercial i comercial concentrats. 

- S’admet la construcció d’un habitatge per a cada unitat de zona amb un màxim de 120 m2 

construïts. 

3.5. Característiques del solar 

La parcel·la limita al carrer Vilafranca amb naus industrials de 300 m2  Al carrer Vallespir amb 
un terreny urbanitzable. A l’altre banda del carrer Vallespir es situa la Central Tèrmica de 
Cubelles (Térmicas del Besos) i a l’altra banda del carrer Penedès es situa la carretera 
comarcal C-31 

La parcel·la presenta actualment accés rodat pel carrer Penedès, i al projecte es preveu un 
accés de públic en general a la cruïlla del carrer Penedès i carrer Vallespir. I accessos per a 
la maquinària pesada als carrers Penedès (1) i Vallespir (1)  

3.6. Justificació 

Atenent al pla urbanístic municipal, les superfícies projectades s’adapten com es veu en el 
següent quadre. 

 Plà Parcial Projecte 
Superfície de parcel·la Mín. 5000 5155,6 m2 
Coeficient edificabilitat neta (màx) 0,75 m2/m2 0,294 m2/m2 
Espai ús privat (mín) 80% 90,48% 
Edificació max en espai privat 75% 32,40% 
Espai comunitari (màx) 20% 9,52% 
Alçada màxima de l’edificació 10 m 10 m 
Alçada màxima de la tanca 2 m 2 m 
Vorera mínima perimetral 2 m 2 m 
Caseta vigilant (màxim) 20 m2 20 m2 

Taula 1. Justificació 
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3.7. Quadre de superfícies 

Superfícies del solar [m2] 
Superfície edificada 1220,56
- Edifici principal (taller i oficines) 1063,98
- Nau Gas-oil 118,87
- Caseta vigilant 20,00
P. vehicles privats 492,60
Pàrquing grues i carrer intern 3073,73
Neteja de grues 146,34
Magatzem New Jerseys 222,04
Total: 5155,56

Taula 2. Superfícies del solar 

Superfícies planta baixa edifici oficines i nau taller [m2]: 
Menjador 22,32
WC adaptat 4,93
Infermeria 7,75
Vestuari homes 30,28
Vestuari dones 14,11
Aula de formació 38,15
Magatzem taller 22,07
Pàrquing direcció 119,42
Hall entrada 22,62
Distribuidor 18,45
Escales direcció 6,55
Secció pintura 143,10
Reparació 1 140,70
Reparació 2 140,70
Magatzem 87,20
Ús comú taller 215,50

Taula 3. Superfícies planta baixa 

 
 
Superfícies útils totals PB [m2] 
PB Oficines 306,65
Nau taller 727,20

Taula 4. Superfícies útils totals 
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Superfícies P1 [m2] 
Recepció 15,06 
Sala d'espera 7,17 
Sala de reunions 8,27 
Despatx 1 10,59 
Despatx 2 11,48 
Despatx 3 11,48 
Serveis  14,37 
Office 2,97 
Administració 63,85 
Dir. Administració 14,10 
Sala de juntes 18,03 
Direcció 62,49 
Serveis direcció 4,73 
Armari direcció 1,00 
Arxiu 24,80 
Magatzem 3,57 

Taula 5. Superfícies P1 

 

3.8. Descripció de l’obra 

3.8.1. Distribució dels espais 

L’obra consisteix en la construcció d’un edifici industrial format per una nau destinada a taller 
per a la reparació i manteniment de camions grua, de 729,43 m2, unes oficines de 668,90 m2, 
distribuïdes en PB+P1, una estació de servei per abastir els camions grua, un sistema de 
rentat de grues, una caseta de 20 m2 per al guarda de la finca i un espai per a l’aparcament 
de les grues de l’empresa i magatzematge de New-Jerseys.  

Al recinte hi ha accés als vehicles privats a través de l’entrada situada a la cruïlla dels carrers 
Penedès i Vallespir (plànol G.2.1). L’aparcament per a aquests vehicles té capacitat per a 15 
turismes i 4 motocicletes. L’accés per als vehicles industrials (grues i camions) es fa des del 
carrer Vallespir, passant per davant de la caseta del vigilant i de l’estació de servei de gasoil. 
Aquest carrer interior té una amplada de 10 m podent circular les grues amb doble sentit. 
Passada l’estació de servei s’arriba a l’aparcament de grues, amb capacitat  per a 17 grues 
de manera ordenada. En aquest recinte hi ha l’equip de neteja de grues a una cantonada. 
Des del carrer Penedès es pot accedir també a l’aparcament de grues, però aquesta porta es 
farà servir només en cas d’emergència, restant tancada la major part del temps.  
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La nau taller és un espai lliure de columnes, amb capacitat per a la reparació simultània de 2 
grues, i un fossat per a reparar-les (plànol G.4.1). Hi ha previsió d’instal·lar una cabina de 
pintat per a 1 grua. 

L’estructura s’ha calculat per a suportar un pont grua de 10 Tn de capacitat amb mobilitat per 
tota la nau, donant servei a les àrees de reparació, i a un magatzem per a peces de grans 
dimensions (com motors o pneumàtics). L’alçada lliure de la nau és de 5,00 m.  Hi ha 4 
portes de 4,00 m d’amplada i 5,00 m d’alçada amb obertura automàtica per a l’accés de 
vehicles al taller, una porta de sortida per a persones a la zona de grues i una porta per 
accedir a la planta baixa de l’edifici d’oficines.  

S’ha fet la previsió per a instal·lar un dipòsit de 20.000 l de gasoil per a cobrir la demanda 
setmanal de les grues. Aquest espai disposa d’un sostre que protegirà l’àrea de les pluges i 
el sol. 

A la planta baixa de l’edifici d’oficines (plànol G.4.1) hi ha la zona destinada als treballadors 
de grues i taller,  a la que s’accedeix des del hall d’entrada a través d’una porta protegida 
amb codi per als treballadors. Aquesta zona disposa d’un menjador de capacitat per a 16 
persones assegudes, un lavabo adaptat per a minusvàlids, una infermeria que haurà de 
disposar de llitera i farmaciola de primers auxilis, una aula de formació amb capacitat per a 
26 persones i uns vestuaris per a homes i uns altres per a dones. El vestuari d’homes te 
capacitat per a 25 taquilles de doble alçada, 4 dutxes, 3 WC, 1 urinari i 3 piques de lavabo. El 
vestuari de dones té capacitat per a 5 taquilles de doble alçada, 2 dutxes, 2 WC i 2 piques de 
lavabo. Aquesta zona de treballadors té accés directe al recinte on es guarden les grues i un 
altre accés directe a la nau taller. Hi ha una sala amb ús de magatzem del taller a la qual 
només es pot accedir des del taller. Finalment, i independent a la resta de sales, hi ha el 
pàrquing de direcció amb capacitat per a 3 automòbils i 3 motocicletes, amb unes escales 
que porten directament al despatx de direcció. L’accés a aquest pàrquing es fa des del carrer 
d’entrada de grues al recinte. 

A la planta primera de l’edifici d’oficines (plànol G.4.2) s’hi pot accedir des de l’escala que hi 
ha al hall d’entrada. A dalt de l’escala hi ha la recepció, que controla el carrer, la entrada i el 
pati de grues. Al costat de recepció hi ha un despatx per a l’encarregat. Aquest despatx té 
vista directa a l’aparcament de grues. Al costat d’aquest despatx i de recepció hi ha una sala 
d’espera per a visites i una saleta de reunions per atendre-les. Aquests quatre elements 
conformen la primera zona de la planta 1. A través d’una porta s’accedeix a la zona 
d’administració, amb 2 despatxos independents (un per al responsable de qualitat i un altre 
per al responsable comercial), un arxiu, una sala de magatzem de material, un office amb 
capacitat per a màquina de refrescos i màquina de pastes, els serveis d’homes (amb una 
pica de lavabo, un WC i un urinari), els serveis de dones (amb una pica de lavabo, i 2 WC), 
un armariet per a productes de neteja entre els dos serveis, una zona comuna 
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d’administració amb capacitat per a 4 persones, i el despatx del cap d’administració. I 
finalment la tercera zona del primer pis: l’àrea de direcció, composta per la sala de juntes per 
a 8 persones, el despatx de direcció amb espai per al director gerent i el seu assistent 
personal, i uns serveis (amb 1 WC, 1 dutxa i una pica de lavabo).  Des del despatx de 
direcció hi ha accés a les escales que porten al pàrquing de direcció.  
En el replà d’aquestes escales hi ha espai per a un armari amb la caixa forta. 

Per últim s’ha previst ubicar la caseta del vigilant al costat de l’accés del carrer Vallespir 
(plànol G.3.3), des d’aquest punt es controla l’accés de grues, l’accés de vehicles privats, i 
l’ús del dipòsit de gasoil. 

3.8.2. Solució constructiva 

Deconstrucció de l’actual edifici 

Es procedirà a la deconstrucció de l’actual edifici de GRUPO TITAN S.A., de la coberta del 
pàrquing, de la caseta del vigilant i de la tanca perimetral.  

Es retiraran tots els materials deconstruïts, i tots els elements emmagatzemats al pati. 

Moviment de terres. 

Es procedirà al rebaix del terreny i a les excavacions per als fonaments dels edificis d’oficines 
i nau taller, i les excavacions per al fossat del taller. 

Fonaments. 

Els fonaments  es componen per sabates aïllades de formigó armat, proveïdes de perns per 
ancorar els pilars metàl·lics.  

Sanejament interior. 

Les xarxes de recollida d’aigües seran separatives de pluvials i fecals, fins al seu 
entroncament amb el sistema de sanejament municipal. 

Aquest projecte fa una previsió del recorregut d’aquesta xarxa de canonades però no les 
calcula ni les defineix. 

Estructura 

Tota l’estructura de la nau (pilars, bigues, corretges) serà de perfils laminats d’acer. 

L’edifici d’oficines repeteix cada 5,90 m un pòrtic de dues llums i dues alçades de pilars 
HEB240 i jàsseres IPE550 (plànol G.9.4.5), exceptuant el primer pòrtic que al ser el d’entrada 
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té un pilar circular i una de les llums és a doble alçada (plànol G.9.4.4). L’edifici nau-taller es 
composa de pòrtics d’una llum que es repeteixen cada 4,65 m i formats per encavallada a 
dues aigües i pilars HEB240 (plànol G.9.4.2). Finalment l’estructura de l’estació de servei es 
composa de dos pòrtics a dues aigües i una llum format per pilars HEB360 i jàsseres IPE360 
(plànol G.9.4.1). Els pilars aniran fixats a les sabates mitjançant plaques d’ancoratge  
cargolades als perns roscats de les mateixes. 

Els forjats de l’edifici d’oficines (sostre de la planta baixa i sostre de la planta primera) es 
componen de plaques alveolars prefabricades més una capa de compressió de 5cm. (definit 
i justificat a l’annex de càlcul d’estructura). Aquestes plaques es recolzen directament en els 
IPE550.  

Les 2 escales de les oficines són d’estructura metàl·lica i graons metàl·lics. L’escala principal 
està revestida amb graons de fusta i té una barana mixta de fusta, acer i vidre (veure 
seccions), mentre que l’escala de direcció té una barana circular ancorada a la paret. 

Coberta 

Es farà la coberta d’acord amb la documentació gràfica, mitjançant xapa preformada, guiada 
per l’estructura. L’edificació disposarà d’una coberta a dues aigües mitjançant panels coberta 
tipus sandwich de xapa grecada i de llana de roca de 50 mm de gruix en el cas de la nau i de 
l’estació de servei. 

En el cas de l’edifici d’oficines, la coberta (sostre de la planta primera) portarà la capa de 
compressió amb una inclinació de 1,5% a dues aigües en el sentit dels pòrtics per a evitar 
l’estancament de les aigües pluvials. Aquesta coberta es protegirà amb capa 
impermeabilitzant  amb doble capa de tela asfàltica i una capa de graves de 5 cm de gruix 
mig. Aquesta coberta no és transitable. 

Tancaments exteriors 

L’edifici d’oficines s’executarà amb panell sandwich de façana de xapa metàl·lica llisa en 
mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix amb junta tancada per tapeta encadellada, 
format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a l’exterior, aïllament tèrmic d’escuma 
de poliuretà i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a l’interior, acabat amb termolacat de 
polièster de silicona de 25 micres de color blanc ral 1006, fixat sobre perfils en omega de 
40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i perfils en 'U' de juntes verticals i 
tapetes. S’alternarà aquesta xapa metàl·lica amb vidre CLIMALIT, segons s’indica a la 
documentació gràfica. 

L’edifici taller s’executarà amb el mateix tipus de tancament que l’edifici d’oficines però sense 
fer servir vidre. 
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L’edifici estació de servei portarà tancament perimetral despenjat 2 m de la coberta, i de la 
mateixa tipologia que l’edifici taller. 

Obres de paleta 

Els tancaments interiors es faran amb obra de fàbrica de 5, 10 i 20cm de gruix.  

Les parets de 5 cm es faran amb supermaó, les de 10 cm es faran amb totxana i les de 20 
cm es faran amb doble filera de totxana. Totes elles revestides de guix acabat a la bona 
vista.  

Tots els forats que hauran de rebre alguna fusteria quedaran perfectament definits amb els 
seus premarcs. 

Lampisteria: 

No entra dins del projecte aquest aspecte de l’edifici. 

Aparells sanitaris: 

No entra dins del projecte aquest aspecte de l’edifici. 

Paviments, enrajolats i revestiments: 

En les zones de lavabos, vestuaris, office i infermeria es col·locarà rajola de gres antilliscant 
de 30x30 cm. 

Al menjador, distribuïdor, hall, passadissos, aula de formació, despatxos i arxiu es col·locarà 
rajola de gres porcellànic de 40x40 cm 

A l’aparcament de direcció, magatzem del taller i al taller, es col·locarà una capa de formigó 
H-250/IIIb amb pintura de poliuretà gris i barrera de vapor, de 20 cm de gruix, sobre capa de 
grava de 20 cm de gruix mig. 

A l’aparcament exterior de vehicles tipus turisme, sobre una capa de matxaca tot en u de 
16cm de gruix s’estendran dues capes de 4 cm d’asfalt.  

A l’aparcament de grues, sobre una capa matxaca tot en u de 10cm de gruix, s’estendrà el 
paviment, composat de llosa de formigó de gruix mig de 20cm amb malla electrosoldada de 
15x15x10, especial per al transit de vehicles pesants. 

A les oficines s’instal·larà fals sostre desmuntable amb planxa staff de 10mm de gruix, de 
120x60cm, amb perfileria vista, i col·locat a 2,5 m d’alçada a les zones de lavabos, a una 
alçada de 2,7 m en zona d’oficines i a 8,0 m d’alçada al hall d’entrada. 
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Manyà: 

Les portes d’accés al recinte seran totes metàl·liques automàtiques. Les portes metàl·liques 
de dins de l’edifici d’oficines estan definides als plànols.  

Fusteria 

Es col·locaran portes de pas d’una fulla de 80x210 cm, amb cares llises. Portes de 2 fulles de 
140x210 cm i de 120x210 cm també amb cares llises. Les col·locades als lavabos estaran 
dotades de reixa de ventilació i seran de 70x210cm. 

Vidre 

Es col·locaran parets de vidre a les oficines segons plànols, amb doble capa de vidre i 
càmera d’aire. Als despatxos on la paret sigui de vidre es col·locarà també porta de vidre de 
80x210 cm. 

Al despatx de direcció hi haurà 5 finestres de 1,00x1,00 m per a poder veure les feines del 
taller. 

Pintura 

Es pintaran totes les parets amb pintura plàstica llisa, amb una capa d’imprimació i dues 
d’acabat. 

Urbanització 

S’executarà vorera de panot amb vorada prefabricada de formigó a l’interior de la parcel·la, al 
voltant de l’edifici. 

En el perímetre de la parcel·la s’executarà tancament format per cinc fileres de bloc de 
formigó rematades superiorment amb capçaner del mateix material i una reixa metàl·lica fins 
arribar als 2 m d’alçada. 

Aquest projecte no inclou els càlculs i definició de les xarxes soterrades per a dotar l’edifici 
de les infraestructures necessàries (sanejament, abastament, electricitat, telefonia, etc.) 

Instal·lacions 

Climatització 

• La nau taller disposarà d’uns evacuadors de fums. 

• Aquest projecte no inclou el càlcul i definició del sistema de climatització de l’edifici. 
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Electricitat 

• Tot i que no s’inclou la instal·lació elèctrica, s’ha fet previsió de xarxa de terres, que 
queda definida en els plànols. 

PCI – Bies 

• Els medis de protecció contra incendis estan formats bàsicament per una xarxa de 
boques d’incendis (Bies), extintors i senyalització d’emergència. 

• S’instal·laran boques d’incendis, o hidrants, equipades en les localitzacions definides 
en els plànols i es nodriran de l’alimentació general. 

• Aquesta xarxa suposa la instal·lació de canonades carregades de forma permanent 
amb aigua a pressió i connectades als equips de mànega. 

PCI – Extintors 

• Tos els extintors instal·lats estaran homologats pel Servei d’Indústria i compliran 
l’especificat al Reglament d’Aparells a Pressió. L’eficàcia dels extintors complirà 
l’especificat als assaigs de la norma UNE 23.110. 

• Els extintors es situaran d’acord als següents criteris: 

• Es situaran on existeixi més gran risc de produir-se un incendi, propers a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. (definit en els plànols). 

• Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de manera que la 
part superior de l’extintor quedi a màxim 1,70 m del terra. 

• Els extintors seran de pols seca i anhídrid carbònic. L’eficàcia extintora serà 21A-
113B. La càrrega per als extintors de pols serà de 6 kg i 3,5 kg per als d’anhídrid 
carbònic. 

• Els extintors a fer servir seran de pols per a les zones comuns i de CO2 a les zones 
on existeixi maquinària i quadres elèctrics. 
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Conclusions 

Aquest projecte es va fer en un principi amb la intenció de generar un document professional 
per a poder dur a la realitat les seves directrius. Finalment el que s’ha fet ha estat definir el 
disseny dels espais, la relació de maquinaria que ocuparà els espais, i el disseny i càlcul de 
l’estructura incloent tant fonaments com estructura i forjats. S’han redactat els plans de 
seguretat, control de qualitat, l’estudi d’impacte ambiental i l’estudi de proteccions contra 
incendis. 

Per a poder fer realitat l’edifici dissenyat només queda que aquest projecte sigui aprovat per 
la propietat i acabar la definició de les instal·lacions.  

Aquest projecte ha acomplert els objectius inicials ja que ha estat capaç d’adaptar el 
programa de necessitats de la propietat a les noves instal·lacions i en molts casos ha deixat 
més espai del necessari actualment en previsió al creixement de l’empresa. 
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