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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objectiu del projecte 
El present projecte es redacta per encàrrec de l�Escola Universitària 
d�Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona com a Projecte de Final de 
Carrera. 

El seu objectiu és l�elaboració dels càlculs necessaris per a aconseguir 
definir justificadament la construcció de l�estructura bàsica d�una nau 
industrial que es destinarà a la producció en continu de Biodièsel a partir 
d�olis vegetals usats, així com la preparació de les instal·lacions 
antiincendis, ventilació, força, il·luminació i fontaneria per al seu correcte 
funcionament. Se�n faran tots els càlculs necessaris seguint en tot moment 
les reglamentacions i normatives d�aplicació obligatòria. 

1.2. Abast del projecte 
Es pretén descriure el procés productiu a partir del qual es coneixeran les 
necessitats de les naus a construir, essent aquestes una nau de serveis 
l�estructura de la qual es realitzarà a base de formigó armat i una nau de 
producció amb una estructura a base d�acer. 

S�enumeraran els criteris de disseny dels edificis, i es definiran els elements 
i solucions necessàries per a l�execució de l�obra, així com es realitzaran els 
càlculs que facin referència a les estructures i els seus fonaments. 

Per a la consecució de les estructures i atenent a les especificacions del 
procés productiu, s�ha realitzat una instal·lació contra incendis que, donades 
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les característiques dels productes tractats, ha marcat molt clarament tant 
la tipologia dels edificis com la seva distribució en planta. 

També s�han definit les necessitats i restriccions d�emmagatzematge dels 
diferents productes químics que podem trobar a la planta, així com el que fa 
referència als requeriments dels sistemes de bombeig per la càrrega i 
descàrrega d�aquests tancs. 

S�ha completat el projecte amb el càlcul i definició de l�enllumenat i la 
instal·lació elèctrica dels diferents espais, el pressupost general de la 
construcció, plec de condicions i estudi bàsic de seguretat i salut. 

1.3. Normativa d�aplicació 

1.3.1. Codi Tècnic de l�Edificació 

Des del 1977 ha existit a l�estat espanyol un marc unificat per la normativa 
d�edificació composat per les Normes Bàsiques de l�Edificació (NBE), Normes 
Tecnològiques de l�Edificació (NTE) i les Solucions Homologades de 
l�Edificació (SHE). 

El passat 28 de març de 2006 es va publicar al BOE el Real Decret 
214/2006 pel qual s�aprova el nou Codi Tècnic de l�Edificació (CTE), 
document que harmonitza la normativa espanyola amb l�europea i supera 
l�obsolet marc normatiu existent substituint la majoria de normes bàsiques. 

1.3.2. Altra normativa aplicada 

Donada la classificació dels productes a tractar en el procés productiu de la 
planta, s�han considerat les exigències de les normes del ministeri 
d�Indústria i Energia sobre emmagatzematge de productes químics (ITC-
APQ-001, per a productes inflamables, ITC-APQ-006, per a productes 
corrosius i ITC-APQ-007, per a productes tòxics).  
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CAPÍTOL 2: 

DESCRIPCIÓ DE 

L�INDUSTRIA 

 

2.1. Activitat 
L�activitat de la planta consisteix en la recepció de diverses matèries 
primeres per al seu posterior emmagatzematge i tractactament per a la 
obtenció de Biodièsel juntament amb altres residus o subproductes. 

La planta a dissenyar tindrà la categoria de seu central de l�empresa 
productora, per la qual cosa es destinarà una àmplia àrea a oficines, sala de 
reunions i despatx del director, que permetrà una correcta gestió de les 
diverses plantes de la propietat. 

 

2.2. Situació 
La nau industrial està ubicada al Carrer de la Santa Creu de Calafell, 83, al 
polígon industrial Can Calderón de Sant Boi de Llobregat.  

La planta es troba a l�illa tancada pel carrer del Doctor Josep Castells en la 
façana principal de la nau de serveis i per la carretera de la Santa Creu de 
Calafell i el carrer d�Andorra pels laterals. 

L�altra façana queda delimitada per una altra parcel·la del polígon que no 
forma part de la propietat. 
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2.3. Procés productiu 
A continuació es detallen les diferents activitats dutes a terme durant el 
procés productiu, així com es descriuen els usos i característiques del 
producte a obtenir per tal de conèixer-lo millor i entendre la finalitat de 
l�establiment que ens disposem a calcular i construir. 

 

2.3.1. En què consisteix el Biodièsel? 

El Biodièsel, obtingut a partir de matèries primeres renovables, és un 
combustible líquid no contaminant i biodegradable, que es pot utilitzar tant 
en el sector del transport urbà, miner, agrícola i marí com en calderes de 
calefacció, ja sigui directament o barrejat amb gas-oil. 

 

Aquest Biodièsel, tot i que es podria barrejar en qualsevol proporció sense 
que això causés cap dany al motor, s�acostuma a barrejar en proporcions 
inferiors al 30% per diverses raons que més tard explicarem. 

Al percentatge de Biodièsel pur que trobem a la mescla l�anomenem 
bioesteratge. 

D�aquesta manera el Biodièsel B30 conté un 30% de Biodièsel pur enfront 
d�un 70% de Dièsel convencional. Un Biodièsel B20 contindria un 20% de 
bio combustible i un 80% de Dièsel petrolífer, i així successivament amb 
totes les barreges possibles. 

 

El procés comprèn la transesterificació de l�oli o greix amb alcohols lleugers, 
fent-ho reaccionar amb un catalitzador adequat, per generar esters d�àcids 
grassos (Biodièsel).  

L�alcohol més utilitzat per a aquest procés és el Metanol, tot i que també es 
poden fer servir altres alcohols lleugers com ara l�Etanol, el Propanol o el 
Butanol. 

Com a subproducte s�obté glicerina i adobs, que es poden utilitzar en altres 
processos d�interès industrial. 

Les matèries primeres que es poden fer servir per a obtenir Biodièsel són 
molt diverses, podent-se obtenir de més de 300 espècies vegetals diferents. 

 

També s�obté a partir de diversos greixos animals i de la transformació de 
l�oli vegetal de cuina fregit. Aquesta darrera opció ha anat prenent força 
davant la necessitat de reciclar els olis usats de la cuina, especialment els 
procedents de bars, restaurants i rostisseries, entre d�altres. 
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1. Olis vegetals: 

! o Olis de llavors oleaginoses: gira-sol, colza, soja i coco. 

! o Olis de fruites oleaginoses: palma. 

! o Olis de llavors oleaginoses alternatives: Brassica carinata, Camelina 

! sativa, Pogianus 

! o Olis de llavors oleaginoses modificades genèticament: Oli de gira-sol 

! d�alt grau oleic. 

! o Olis vegetals de final de cursa: Oli d�oliva amb una acidesa molt alta. 

2. Olis de fregir reciclats: Serveis de càtering, cuines, restaurants, menjadors públics, 

deixalleries, etc. 

! Greixos animals: Greix de diferents qualitats. 

 

El Biodièsel, utilitzat com un combustible líquid, presenta avantatges 
energètics, mediambientals i econòmics tals com: 

1. Desenvolupament sostenible tant en agricultura com en energia.

2. Menor impacte ambiental:

! Millor qualitat de l�aire. 

! Efectes positius per la salut. 

! Eliminació dels residus que suposen els olis de fregir usats. 

3. Redueix el sobre escalfament global:

! Redueix el CO2 a l�ambient complint el protocol de Kyoto. 

! Producte biodegradable: Se'n degrada el 98,3% en 21 dies. 

4. Desenvolupament local i regional:

! Creació de llocs de treball. 

5. Industrial:

! Pot substituir al 100% els gas-oils convencionals en tots els seus usos. 

6. Reducció de la dependència energètica de l�exterior. 

 

Així, la utilització de Biodièsel suposa la creació d�un cercle tancat, que no 
afecta a la natura, i ens permet crear un desenvolupament sostenible.
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Aquesta informació ens serà molt útil a l�hora de dimensionar els diferents 
espais de la planta, així com les dimensions i necessitats que haurà de tenir 
l�edifici destinat a producció. 

 

2.3.2. Química bàsica 

El biodièsel, també anomenat biogas-oil o dièster, constitueix un grup de 
biocarburants que s�obtenen a partir d�olis vegetals com la soja, la colza i el 
girasol (dos dels principals cultius d�oleaginoses a la unió europea) i greixos 
animals. 

Els biodièsels són èsters metílics amb 3 cadenes moleculars d�àcids grassos 
unides a una molècula de glicerina. Durant la transesterificaciò, una 
molècula de triglicèrid reacciona amb tres molècules de Metanol, i s�obtenen 
tres molècules d�èster metílic i una de glicerina. 

Els èsters metílics dels olis vegetals posseeixen moltes característiques 
fisicoquimiques molt semblants al gas-oil, amb el qual es poden barrejar en 
qualsevol proporció i utilitzar-se en els vehicles Dièsel convencionals sense 
necessitat d�introduir cap modificació al disseny bàsic del motor. 

Tanmateix, quan es fan servir barreges de biodièsel amb proporcions 
superiors al 5% s�han de substituir els conductes de goma natural per 
d�altres de sintètics, ja que el Biodièsel ataca als primers. 

 

Tipus de catalitzadors: 

! Homogenis 

! Fortament bàsics: NaOH, KOH, NaCH3O, KCH3O

! Fortament àcids: H2SO4
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! Heterogenis 

! Resines d�intercanvi aniònic: Amberlyst A26 i Amberlyst A27

! Resines d�intercanvi catiònic: Amberlyst 15 i Amberlyst XN-1010

! Òxids metàl·lics: MgO i CaO

! Zeolites: USY-292

! Àcids de Lewis: SnCl

! Catalitzadors de Titani: TILCOM STC

! Catalitzadors de Circoni: MELCat XZO682/01 i MELcat XZO645/01

! Enzimàtics 

! Lipasses immobilitzades: Novozym 435, Lipozyme IM 
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2.3.3. Definició del procés 

2.3.3.1. Càrrega del reactor 

Consisteix en introduir de manera adequada i segura els elements que 
conformaran la reacció dintre del dipòsit reactor. 

Primerament, introduirem l�oli vegetal, que serà controlat per una cèl·lula 
de càrrega. Seguidament inertitzarem el dipòsit amb nitrogen i introduirem 
el metanol que controlarem amb la mateixa cèl·lula de càrrega. 

En tot moment l�agitador estarà actuant i l�aire desplaçat fluirà pel tub de 
ventilació. 

Escalfarem la mescla a uns 70-75º mentre carreguem el dipòsit dida de 
sobre el reactor amb metilat de sodi. 

Temps estimat: 20 minuts. 

 

2.3.3.2. Metanolisi-transestearificació 

Quan arribem a la temperatura desitjada, abocarem lentament el metilat de 
sodi al reactor. Aquest pas ha de ser bastant precís perquè no hi hagi parts 
de la mescla que reaccionin més o menys que d�altres, i és per això que ens 
servim d�un dipòsit dida amb una sonda de nivell. 

Acabat el temps de reacció, parem l�agitador i procedim a buidar el reactor 
al decantador. 

Temps estimat: 80 minuts. 

 

2.3.3.3. Decantació i separació ester - glicerina 

Refredem la mescla per sota els 65º i deixem que els productes es separin 
per decantació degut a la diferència de densitats. Aquest procés dura uns 
30 minuts i propicia que la glicerina resultant de la reacció quedi a la part 
inferior del decantador, mentre que l�ester hi queda en la seva part 
superior. 

Un cop separats els productes, es retira un 80% d�ester i un 80% de 
glicerina, fent que quedi una petita quantitat per les etapes següents. Així 
ens assegurem de la qualitat dels productes extrets i evitem la seva 
contaminació. 

Passem l�ester al tanc de rentatge i la glicerina a un dipòsit de control en el 
que es comprovarà que s�ha extret correctament abans d�enviar-la a l�stock 
de glicerina. Aquest dipòsit de control estarà en posició horitzontal per tal 
de poder descarregar el decantador per gravetat.  

Temps estimat: 90 minuts. 
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2.3.3.4. Rentat de l�ester 

Continuem amb el rentat de l�ester per a extreure�n les restes de glicerina i 
sals bàsiques que hi hagin pogut quedar. 

Aquest, consisteix en activar l�agitador i introduir al tanc una quantitat 
determinada d�aigua, controlada per pes, es manté l�agitació i llavors es 
decanta. Es retira l�aigua decantada. 

Es repeteix el procés fins que la sonda per pes ens indica que s�ha retirat tot 
el residu. 

Passem l�ester, ja sense restes sòlides, al tanc d�assecatge. 

Temps estimat: 80 minuts. 

 

2.3.3.5. Assecat de l�ester 

Retirats els contaminants per gravetat, continuem amb la purificació del bio 
ester apujant-li la temperatura per extreure�n, de forma separada, les 
restes de metanol i d�aigua. Es requereix el funcionament de la bomba de 
buit per mantenir en depressió al tanc. 

El metanol evapora a 90º, per això escalfarem el tanc d�assecatge fins als 
94-95º, propiciant l�evaporació del metanol que hagi pogut quedar a la 
mescla. Es mantindrà la temperatura fins que la reducció de pes deixi de 
ser significativa. El metanol evaporat es recuperarà a l�aerocondensador 
previst per a tal ús, i es guardarà en un tanc per a la pròxima càrrega. 

L�aigua evapora als 100º, i per tant podrem recuperar-la escalfant l�ester a 
104º. Quan la reducció de pes deixi de ser significativa, el refredarem a 60-
65º i podem donar per finalitzada l�etapa d�assecatge. 

Temps estimat: 70 minuts. 

2.3.3.6. Control de qualitat 

Quan acabem el segon rentatge, agafem una mostra del bio ester i la 
portem al laboratori on hi afegim aigua i unes gotes de fenolftaleïna; si el 
pH és més gran que 8.2, fa falta un tercer rentat. 

Acabat l�assecatge prenem una mostra i comprovem que tenim Biodièsel 
amb les especificacions demanades. 

Ja podem buidar el Biodièsel obtingut al tanc d�Stock de Biodièsel i 
permetre l�entrada al tanc d�assecatge del següent batch. 

Temps estimat: 20 minuts. 
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2.3.3.7. Diagrama de procés 

Aquesta informació es complementa amb el diagrama de procés de l�annex 
de plànols, de manera que queda més clara i es fa més entenedora. 

 

Un petit resum del procés descrit podria ser: 
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CAPÍTOL 3: 

CRITERIS DE 

DISSENY DE LA 

PLANTA 

El disseny i selecció de tots i cadascun dels equips de la planta ha sigut 
efectuat atenent a criteris de flexibilitat i funcionalitat, donant un alt grau 
de rotació als residus emmagatzemats. 

 

3.1. Edifici de Procès 
Caldrà dissenyar i adaptar l�edifici de procés a les necessitats del procés 
productiu, que haurà de contenir totes les estacions exposades a 2.3.3 
permetent una distribució adient i ordenada dels tancs. 

S�ha tingut en compte la perillositat dels productes a tractar tot adaptant 
aquest edifici a les normatives pertinents. 

També s�han previst unes possibles necessitats d�ampliació, que permetrien 
doblar la producció de forma còmode, implantant els nous equips als llocs 
que ja se�ls han assignat. 
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3.2. Parc d�emmagatzematge 

Per a poder fer un correcte disseny de la planta, s�ha de considerar els 
volums d�entrades i sortides dels productes a tractar i obtenir, així com tenir 
clar quina rotació tindran dintre la planta i quants dies s�hauran 
d�emmagatzemar. 

Per evitar talls de continuïtat en el procés, s�han considerat els volums de 
tots els dipòsits amb una capacitat mínima per a poder abastir o recollir el 
producte en qüestió durant 3 dies, contant que els caps de setmana o 
festivitats especials no podrà ser efectuada l�entrega o recollida de matèria. 

Les diferents quantitats de matèries primeres necessàries per a realitzar el 
procés són: 

Oli (135 m3) 

Metanol (27 m3) 

Metilat de Sodi (0,1 m3) 

Aigua (5,4 m3) 

 

Amb les que obtenim una quantitat de producte de: 

Biodièsel (128 m3) 

Glicerina (17m3) 

 

I uns residus: 

Aigües Glicerinoses (9 m3) 

 

Per a realitzar aquest càlcul s�ha considerat la capacitat de producció de 
cada batch i el nombre de batch a realitzar en un dia; llavors s�ha 
multiplicat per 3. 

Contant el temps que consumeix cada etapa i que un cop s�acaba una etapa 
en un tanc pot entrar una nova quantitat de producte es considera que en 
un dia es poden arribar a produir fins a 12 batch 

També s�ha tingut en compte que el transport en carretera està basat en 
cubes transportades per camions, que tenen unes dimensions útils de 
càrrega en unes 25 tones de pes i uns 30 m3 de volum, de manera que s�ha 
configurat una demanda de cabals que s�hi ajustés. 
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3.3. Edifici Administratiu: 
Per a poder desenvolupar correctament l�activitat s�haurà de dedicar un 
edifici a les necessitats del personal i del propi procés productiu com seran 
el taller de manteniment, laboratori, sala de control, sala de cures, caldera, 
etc. 

La planta a dissenyar tindrà la categoria de seu central de l�empresa 
productora, per la qual cosa es destinarà una àmplia àrea a oficines, sala de 
reunions i despatx del director, que permetrà una correcta gestió de les 
diverses plantes de la propietat. 

Així mateix, al ser molt novedós el sistema d�obtenció del Biodièsel a partir 
d�olis reciclats, es preveu que puguin venir treballadors a fer cursos i grups 
d�escolars a veure les instal·lacions, per la qual cosa s�han previst sales de 
formació i informàtica. 

Cal preveure zones de descans, menjador i cuina, així com lavabos i 
vestidors per a les necessitats del personal. 
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CAPÍTOL 4: 

JUSTIFICACIÓ 

URBANÍSTICA 

 

4.1. Antecedents 
D�acord amb el Pla General Metropolità (PGM) l�adaptació del Pla Parcial del 
sector Can Calderon, aprovat per la comissió de Urbanisme de Barcelona en 
data 14 de Desembre de 1989 i publicat en DOG el 30/03/90, el solar està 
classificat com sol urbà i qualificat com sol edificable industrial. El terreny 
està considerat com a solar ja que compta amb els serveis i compleix els 
requisits establerts a l�article 82 de la Llei del Sol. 

4.2. Condicions d�ordenació 
Tipus d�ordenació: Edificació aïllada. 

 Segons normes Segons projecte  

Superfície mínima parcel·la 800 m2 5000 m2 COMPLEIX 

Ocupació màxima 70% 25% COMPLEIX 

Façana mínima 12 40 COMPLEIX 

Edificabilitat 2m2/m2 sup. 1300m2 COMPLEIX 

Alçada màxima 15m 7m COMPLEIX 

Separació mínima vials 10 16 COMPLEIX 

Separació mínima veïns 4 8,8 COMPLEIX 
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4.3. Característiques del solar 
El terreny on s�ubicarà la indústria està cobert de matolls i arbres, cosa que 
farà necessari un complet desembrossat i anivellament del terreny per a 
donar-li unes condicions aptes per a edificar-hi. 

El solar té una forma rectangular de dimensions 100m x 50m, amb l�accés 
al carrer del Doctor Josep Castells aixamfranat, i està classificat com sol 
urbà i qualificat com sol edificable industrial. 

Disposa dels serveis urbanístics bàsics d�abastament i evacuació d�aigües, 
subministrament d�energia elèctrica i clavegueram. 

 

4.4. Distribució en planta 
L'entrada a la Planta es realitza pel carrer de Josep Castells, que dona a la 
façana principal de l�edifici administratiu. En aquesta entrada hi ha un vial 
interior que dirigeix els cotxes a l'àrea de pàrkings de la planta, el qual 
disposa d'una capacitat per a 23 vehicles en bateria, que es considera 
suficient per al personal previst en la planta. 

Els camions que entren a la Planta hauran de passar per la bàscula situada 
a l�entrada del carrer d�Andorra.  

La zona d�oficines està situada al costat de la bàscula, amb la finestreta de 
control encarada amb ella per a controlar les pesades dels camions.  

La zona d'operacions d'emmagatzematge disposa d�un vial destinat a la 
circulació dels camions fins que arribin a la seva destinació corresponent en 
aquesta zona per efectuar la càrrega o descàrrega de productes. 

La ITC MIE APQ1 ens especifica que no es podran fer maniobres per sortir 
del moll de càrrega per motius de seguretat, de manera que s�ha previst les 
distàncies i dimensions necessàries d�aquest vial perquè els camions puguin 
fer la maniobra abans d�entrar al moll. 

 

Aquest vial disposa sols d'una vorera exterior, quedant la part interior lliure 
per que els camions puguin entrar a la zona d'emmagatzematge fent ús de 
les marques pintades al paviment que els indiquen per on han de circular 
per accedir a cadascuna de les destinacions d'aquesta zona. Aquest vial 
s'eixampla abans d'arribar a la bàscula formant una zona d'espera per a 
camions per si la bàscula estigués ocupada per un altre camió que arriba al 
centre en el moment de sortir el camió de dins. La zona d'emmagatzematge 
de la Planta està composada pel parc de dipòsits i una zona de bombeig on 
es disposen les bombes per a impulsar el moviment de productes entre els 
tancs d�emmagatzematge i la zona de procés i la càrrega i descàrrega dels 
camions cisterna. 
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També existeix un dipòsit soterrat de recollida de vessaments i un altre 
d�aigües pluvials susceptibles de ser contaminades situats entre la zona 
d�emmagatzematge i l'edifici de procés. 

 

Prop de la zona d�emmagatzematge a la façana del carrer Josep Castells es 
dissenyarà la instal·lació del grup d�aigua contra incendis, i just al costat es 
preveurà la ubicació d�una EDAR no objecte d�aquest projecte. 

 

El tancament de la parcel·la consisteix en un mur format per tres fileres de 
bloc de formigó cara vista amb pilars de doble bloc alternat cada 10 metres, 
de 8 blocs d�alçada. 

Sobre aquest mur es disposa una reixa formada per barres de ferro verticals 
cada 12 cm suportades per dues barres horitzontals en la part inferior i 
superior de la reixa. 

 

Aquesta disposició es pot veure als plànols d'Implantació General, 
antiincendis i maniobres de camions corresponents. 

 

4.5. Distribució interior 

4.5.1. Edifici administratiu 

Aquest edifici està situat a l'entrada de la finca, adjacent a la bàscula de 
pesada de camions. L'edifici disposa d'una superfície global útil d'uns 560 
m2 per planta distribuïts en les següents seccions: 

4.5.1.1. Planta baixa 

! Hall: 

L�entrada principal a la nau es troba centrada a la façana.  

A través del Hall i passat el taulell de recepció podem accedir a totes les 
sales de la planta baixa i a les escales per accedir al segon pis. 

Es preveu la presència d�un recepcionista durant les hores d�oficina. 
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! Sala de control: 

És des d�on es realitza la supervisió de tot el procés. S�hi ubiquen els 
quadres de control i permet visualitzar els reactors mitjançant una finestra 
que dóna a la nau contigua. 

A partir de les portes situades als laterals es pot accedir fàcil i ràpidament al 
taller de manteniment i al laboratori, per a poder portar a terme les accions 
pertinents en cada cas. 

Es preveu una ocupació d�una o dues persones durant les 24 hores del dia, 
ja que el procés ha de ser continu i ha d�estar supervisat en tot moment. 

 

! Taller de manteniment: 

S�hi ubiquen tots els materials necessaris per a fer un correcte manteniment 
de tots els sectors de la planta.  

Permet accedir a la zona de procés, la sala de calderes, la sala de control i a 
l�exterior per facilitar l�entrada i sortida de subministres, al mateix temps 
que actua com a possible sortida d�emergència. 

Es preveu una ocupació d�una persona, que ostentarà el càrrec de cap de 
manteniment.  

 

! Laboratori: 

S�hi ubiquen tots els equips necessaris per poder analitzar les mostres 
obtingudes del procés, amb la finalitat de donar per bons o no els diferents 
batch de producte que es vagin realitzant. Si el producte passa els controls 
pot continuar en la cadena de procés o enviar-lo als tancs 
d�emmagatzematge, i si no els passa es pot tornar a processar fins a 
obtenir uns resultats òptims. 

Es preveu una ocupació d�una persona, que ostentarà el càrrec de cap de 
control de qualitat. 

 

! Oficines: 

És on es porten a terme les tasques d�administració i gestió de l�empresa i 
el control d�entrada i sortida de matèries i productes.  

Podem diferenciar-hi 3 zones que són: 

Zona de treball d�oficinista: 

S�hi preveu la instal·lació de fins a tretze ordinadors. 

Àrea d�impressió de documents. 



David Mora i Aubert  

 - 28 - 

Bàscula: 

El control d�entrades i sortides es realitza a partir d�una petita recepció amb 
una finestreta a on el transportista pot entrar a informar de les mercaderies 
que porta a l�oficinista encarregat d�aquesta tasca. Aquest oficinista 
disposarà d�una taula amb un ordinador connectat a la bàscula per a 
registrar les pesades dels camions i un arxivador per a guardar els 
documents de les entrades i sortides de productes i residus a la planta. 

S�hi accedeix a través del Hall o entrada principal a la nau. 

Es preveu una ocupació variable, que pot arribar fins a tretze persones. 

  

! Infermeria: 

Es contempla aquesta sala com a magatzem de medicaments i material de 
cures. 

Es troba a la mateixa planta que el laboratori i el taller de manteniment ja 
que són les zones on es preveu més risc d�incidents. 

No hi haurà personal destinat exclusivament a aquesta sala, sinó que 
qualsevol treballador que hagi realitzat un curs de primer auxilis o de 
prevenció de riscos laborals estarà capacitat per utilitzar-ne el material i 
realitzar les cures pertinents fins que arribin els serveis d�emergència si 
s�escau. 

  

! Sala de calderes: 

S�hi ubiquen les calderes que serviran de calor als reactors del procés a 
base d�aigua calenta sense generació de vapor, per la qual cosa aquestes 
calderes no treballaran a pressió. 

Disposa d�una sortida a l�exterior per a facilitar-ne el muntatge i possible 
extracció futura, i un accés al taller de manteniment perquè el responsable 
d�aquesta àrea hi realitzi les tasques oportunes.  

No es preveu una ocupació permanent, ja que les vegades que s�hi haurà 
d�intervenir seran puntuals. 

La xemeneia de les calderes pujaran fins a la coberta per la façana lateral 
exterior i compliran totes les normatives que els siguin requeribles. 

 

! Vestidors: 

Es disposen dos vestidors per diferenciació de sexes. 

Per la naturalesa dels treballs a realitzar al laboratori i al taller de 
manteniment, es preveuen uns vestidors amb dutxes i taquilles per al 
personal. 

L�ocupació serà esporàdica i variable fins a un màxim de dues persones per 
vestidor. 
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! Lavabo: 

Aquest edifici disposa de lavabos per a homes, dones i minusvàlids, tenint 
en 

compte les Ordenances Generals de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Els lavabos per a homes i dones disposen de tres wàters tancats individuals 

cadascun i una zona comuna amb tres lavabos per rentar-se les mans. 

El lavabo per a minusvàlids disposa en un mateix lloc d�un wàter i un lavabo 
per rentar-se les mans. La porta d�entrada a aquest lavabo serà més gran i 
es disposarà del volum lliure necessari per a la maniobra de la cadira de 
rodes, guardant un espai circular d�1,2m a l�entrada dels lavabos i d�1,5m a 
l�interior del lavabo de minusvàlids. 

 

4.5.1.2. Planta primera 

! Passadís planta primera: 

A través de les escales accedim a la primera planta, a on trobem un 
passadís que ens dóna accés a totes les estances d�aquest pis. 

 

! Despatx de direcció: 

Destinat al lloc de treball del director de l�empresa. 

Equipat amb una taula de treball i un espai amb sofàs i una taula baixa, 
còmode per a mantenir reunions disteses. 

Permet l�accés directe a la sala de reunions i a un petit lavabo privat. 

Es preveu una ocupació d�una persona, que pot ampliar-se esporàdicament. 

 

! Aula informàtica: 

Està destinada a encabir cursos de formació per a treballadors i possibles 
grups d�estudiants que vinguin a visitar la planta per formar-se en el procés 
de reciclat d�oli vegetal per a l�obtenció de Biodièsel. 

S�hi preveu la instal·lació de setze ordinadors. 

L�ocupació serà esporàdica i variable, fins a un màxim de setze persones. 
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! Aula de formació: 

Està destinada a encabir cursos de formació per a treballadors i possibles 
grups d�estudiants que vinguin a visitar la planta per formar-se en el procés 
de reciclat d�oli vegetal per a l�obtenció de Biodièsel. 

S�hi preveu la instal·lació d�un projector 

L�ocupació serà esporàdica i variable, fins a un màxim de vint-i-una 
persones. 

 

! Sala de reunions: 

És on el gabinet de direcció realitzarà les reunions amb possibles clients o 
proveïdors o entre ells mateixos per diversos assumptes que puguin 
necessitar ser tractats. 

Permet accedir directament al despatx de direcció. 

L�ocupació serà esporàdica i variable, fins a un màxim de dotze persones. 

 

! Menjador: 

Degut a que el procés de producció és continu i en certes franges horàries 
els treballadors no podran sortir a l�exterior per fer els àpats, s�habilita un 
espai destinat a tal efecte. També serà utilitzat pels grups d�estudiants que 
vinguin a la planta. 

Disposa de màquina de cafè i una dispensadora de menjar. 

Permet accedir directament a la cuina. 

L�ocupació serà esporàdica i variable, fins a un màxim de vint-i-quatre 
persones. 

 

! Cuina: 

Degut a que el procés de producció és continu i en certes franges horàries 
els treballadors no podran sortir a l�exterior per fer els àpats, s�habilita un 
espai destinat a tal efecte. 

Permet accedir directament al menjador. 

Disposa de microones, neveres, vitroceràmica i taulells per a poder preparar 
el menjar. 

L�ocupació serà esporàdica i variable. 
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! Sala de descans: 

Al funcionar el personal que treballa en el procés de producció en torns 
rotatius, el treballador del torn entrant haurà d�arribar abans que el del torn 
sortint finalitzi la seva jornada  laboral. S�habilita una sala de descans a tal 
efecte. 

Els oficinistes també podran utilitzar aquest espai després dels àpats si 
aquests tenen jornada partida. 

Es preveu una ocupació màxima de vuit persones. 

 

! Lavabo: 

Aquest edifici disposa de lavabos per a homes, dones i minusvàlids, tenint 
en 

compte les Ordenances Generals de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Els lavabos per a homes i dones disposen de tres wàters tancats individuals 

cadascun i una zona comuna amb cinc lavabos per rentar-se les mans. 

El lavabo per a minusvàlids disposa en un mateix lloc d�un wàter i un lavabo 
per rentar-se les mans. La porta d�entrada a aquest lavabo serà més gran i 
es disposarà del volum lliure necessari per a la maniobra de la cadira de 
rodes, guardant un espai circular d�1,2m a l�entrada dels lavabos i d�1,5m a 
l�interior del lavabo de minusvàlids. 

4.5.2. Edifici de producció 

Aquest edifici està enganxat a un dels laterals de l�edifici d�administració, 
permetent així una visibilitat directa de tot el procés des de la sala de 
control. 

És on s�ubiquen els reactors i on tindrà lloc tot el procés de 
transestereaficació per a l�obtenció del Biodièsel. 

En una primera fase només s�ocuparà la meitat de l�espai disponible, 
deixant la resta lliure per a una possible ampliació ja tinguda en compte. 

Té una superfície útil de 180 m2. 

Li manca totalment una de les façanes laterals, i disposa d�un accés per la 
zona de taller. 
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4.6. Quadres de superfícies 
A continuació es mostren els quadres amb les superfícies útils de les 
dependències de cada edifici: 

4.6.1. Edifici Administratiu: 
 

 Dependència Superfície [m2] 

Hall 113,04 

Sala de control 26,34 

Taller de manteniment 70,21 

Laboratori 59,40 

Vestidors home 16,43 

Vestidors dona 16,43 

Sala de Calderes 34,52 

Oficines 143,65 

Lavabo 25,62 

Planta Baixa 

Infermeria 12,46 

  

Total superfície útil = 518,10 

Total superficie construida = 560 

  

 Dependència Superfície [m2] 

Sala de reunions 45,13 

Aula informàtica 70,18 

Menjador 70,50 

Aula de formació 58,90 

Cuina 36,60 

Descans 46,42 

Despatx direcció 67,03 

Passadís 93,83 

Lavabo direcció 3,95 

Planta Primera 

Lavabo 27,00 

  

Total superfície útil = 519,54 

Total superficie construida = 560 
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Edifici Administratiu Superfície [m2] 

Planta Baixa 518,10 

Planta Primera 519,54 

  

Total superfície útil = 1037,64 

Total superficie construida = 1120 

 

 

 

 

4.6.2. Edifici de producció: 
 

Edifici de Producció Superfície [m2] 

Zona de procés i ampliació 180  

  

Total superfície útil = 180 

Total superficie construida = 180 
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CAPÍTOL 5: 

DESCRIPCIÓ DE 

L�EQUIP 

INDUSTRIAL 

A continuació es farà una descripció dels equips la funció dels quals es 
considera més important en la indústria que ens ocupa. Tot i així es tindrà 
en compte de no extralimitar-se amb punts que puguin no estar inclosos en 
l�abast del projecte ja definit al principi d�aquest. 

Es considerarà com a equips principals els següents elements de la Planta: 

1. Bàscula per al control d�entrades i sortides. 

2. Dipòsits d�emmagatzematge i procés. 

3. Cubeta de retenció 

4. Xarxa de conduccions i equips de bombeig per a la càrrega i descàrrega 
dels dipòsits i dels camions cisterna. 

5. Pòrtic per a la càrrega i descàrrega de camions. 
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5.1. Bàscula per al control d�entrades i 
sortides 

El control de les entrades i sortides a la Planta es realitzarà mitjançant una 
bàscula per a pesar els camions quan entren i quan surten d�aquesta. 

La bàscula enviarà el valor de la pesada a un ordinador de registre situat a 
l�oficina de l�edifici administratiu en el qual s�hauran d�introduir les dades del 
camió, el transportista i el tipus de càrrega. Finalment, un aparell impressor 
traurà el tiquet de pesada. 

S�ha projectat una bàscula pont electrònica tipus MTS-300 de la casa 
RAYMA o similar, encastada amb llosa de formigó per la seva senzillesa 
constructiva de forma que quedi a la mateixa alçada de la calçada. 

Aquesta bàscula està formada per tres mòduls acoblats de 6 metres 
formant una plataforma de 18 metres assentada sobre 8 cèl·lules de 
càrrega digitals tipus STRD. 

Les característiques principals de la bàscula són: 

! Tipus: encastada, amb una alçada de pont de 90 mm i alçada de 
rodament de 220 mm. 

! Longitud: 18 m 

! Amplària: 3 m 

! Capacitat màxima: 60 tones en fraccions de 20 kg. 

! Conté 8 cèl·lules de càrrega digitals connectades a un visor dissenyat 
per a la bàscula. 

! Disposa de tapes transversals per accedir a les cèl·lules de càrrega i 
facilitar la neteja i manteniment de la bàscula. 

! La col·locació de les cèl·lules de càrrega, així com les peces del 
sistema d'atac, es realitza per la part superior de la plataforma i 
sense cargols de fixació. 

 

La bàscula estarà propera a l'edifici de serveis i el visor estarà situat a la 
zona d�oficina d'aquest edifici. 

Visor per a la bàscula: 

S'utilitzarà un visor tipus BIN-9000/C per a la pesada i control d'entrades i 
sortides de residus en bàscula. 

Aquest visor disposa de les següents característiques: 

! Indicador de pes amb 6 dígits de 20 mm. 
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! Indicador alfanumèric de 24 caràcters. 

! Teclat alfanumèric de 66 tecles. 

! Impressora matricial incorporada de 21 columnes. 

! Rellotge calendari amb data i hora. 

! Destarat Semiautomàtic/Acumulatiu. 

! Codi de productes alfanumèric. 

! Camions amb tara i matrícula memoritzada. 

! Memorització de clients. 

! Possibilitat de connexió a ordinador amb transferència directa de les 
pesades a l'ordinador. 
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5.2. Dipòsits d�emmagatzematge i procés 
Els dipòsits d�emmagatzematge s�han projectat per a que puguin encabir les matèries 
primeres necessàries per a desenvolupar el procés productiu i els productes 
i residus que se�n deriven, amb les capacitats indicades en l�apartat 3.2 
d�aquesta memòria. 

Es disposaran recolzats sobre una bancada de formigó dintre de cubetes 
definides en l�apartat corresponent, i es mantindrà accessible tota la 
superfície lateral exterior dels dipòsits.  

Els reactors de procés han de permetre processar tota la matèria primera 
que arriba a la planta, treballant de manera escalonada optimitzant la 
producció. 

Es disposaran elevats amb quatre suports de perfil metàl·lic recolzats sobre 
el terra i es mantindrà accessible tota la superfície lateral exterior dels 
dipòsits.  

 

La situació de tots els tancs serà l�adequada per facilitar les operacions de 
càrrega i descàrrega d�aquests, però complint les exigències de les normes 
del ministeri  d�Indústria i Energia sobre emmagatzematge de productes 
químics (ITC-APQ-001, per a productes inflamables, ITC-APQ-006, per a 
productes corrosius i ITC-APQ-007, per a productes tòxics).  

La recepció es realitzarà per la part superior i la descàrrega per la part 
lateral i inferior segons convingui. 
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5.2.1. Dimensions 

Per a calcular els volums dels dipòsits es simplificarà el càlcul no tenint en 
compte la capacitat dels fons d�aquests, de manera que: 

 

4/)d( 2
"# $A
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5.2.1.1. Dimensions dels dipòsits de procés  

Per a calcular les dimensions dels reactors s�ha procedit a comptar les entrades i 
sortides de producte en cadascun dels estadis del procés, obtenint-ne els volums 
necessaris. 

 Diàmetre (m) Alçada (m) Nombre Volum (m3) 

Reactor 1,6 2,5 1 5,027  

Decantador 1,6 2,5 1 5,027  

Tanc de rentatge 1,5 2,5 1 4,418  

Tanc d'assecatge 1,5 2,5 1 4,418  

Tal com s�indica en l�apartat corresponent, es disposaran dipòsits de control 
entre el procés i els d�stockatge, i el seu volum vindrà relacionat per la quantitat 
de producte produït en un batch. 

 

Un cop acabat el batch i comprovada la qualitat dels productes i residus, aquests 
es podran enviar cap als tancs d�emmagatzematge mitjançant les bombes 
disposades a tal efecte. 

 

Les dimensions assignades a aquests dipòsits de control són: 

 Diàmetre (m) Alçada (m) Nombre Volum (m3) 

Glicerina 0,8 1 1 0,503 

Aigües glicerinoses 0,8 1 1 0,503 
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5.2.1.2. Dimensions dels dipòsits d�emmagatzematge 

 

Seguint les especificacions tècniques, es consideren els dipòsits amb una 
capacitat suficient per encabir la producció de 3 dies. 

Els tancs de glicerina, aigües glicerinoses i metanol, seguint amb la dinàmica de 
tenir en compte les especificacions tècniques degudes al transport, es 
dimensionen capaços d�absorbir matèria fins i tot després de l�ampliació prevista, 
que doblaria la producció. 

 

Per a realitzar aquest càlcul s�ha considerat la capacitat de producció de cada 
batch i el nombre de batch a realitzar en un dia; llavors s�ha multiplicat per 3. 

Obtenim: 

! Matèries primeres: 

 Diàmetre (m) Alçada (m) Nombre Volum (m3) 

Oli 3 8 3 169,646 

Metanol 3 8 1 56,549 

 

! Productes: 

 Diàmetre (m) Alçada (m) Nombre Volum (m3) 

Biodièsel 3 8 3 169,646 

Glicerina 2,5 8 1 39,270 

 

! Residus: 

 Diàmetre (m) Alçada (m) Nombre Volum (m3) 

Aigües glicerinoses 2,5 8 1 39,270 
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5.2.2. Material de construcció 

El material de construcció serà de forma general de la categoria AISI 304 a base 
de plaques taladrades en tot el seu perímetre que posteriorment s�uniran per 
mitjà de cargols a la mateixa planta per facilitar-ne el muntatge. 

 

En els dipòsits d�emmagatzematge els sostres seran de tipus flotant, de manera 
que es trencarà el tetraedre del foc al no permetre l�entrada d�aire en excés, cosa 
que ens permetrà no haver-los d�inertitzar per a garantir-ne la seguretat. 

 

Aquests estaran connectats al sistema de bombeig per dos tubuladures diferents, 
una per a la seva càrrega i una altra per a la descàrrega. La càrrega es realitzarà 
per la part superior, per on s�introduirà un tub interior per la paret del dipòsit fins 
a una distància de 20 cm del fons, i la descàrrega es farà per la part cilíndrica 
lateral a una alçada de 20 cm de la part més baixa del dipòsit. 

 

Es disposarà d�una boca d�home propera al fons de cada tanc.  

 

D�aquesta manera ens assegurem que el dipòsit es pugui buidar completament i 
ens permetrà fer-ne el manteniment necessari. 

 

Els reactors tindran també les tubuladures necessàries marcades per les seves 
especificacions, realitzant la càrrega per la part superior i la descàrrega pel fons, 
així com una boca d�home, tot i que al no tenir el sostre flotant sí que s�hauran 
d�intertitzar. Els agitadors dels tancs que en tinguin també seran fabricats en 
AISI 304. 

 

Així també ens podrem assegurar el complet buidatge i la correcta realització de 
les operacions de manteniment corresponents. 
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5.2.3. Distàncies entre dipòsits 

Les distàncies necessàries entre tancs s�han dissenyat complint les exigències de 
les normes del ministeri  d�Indústria i Energia sobre emmagatzematge de 
productes químics (ITC-APQ-001, per a productes inflamables, ITC-APQ-006, per 
a productes corrosius i ITC-APQ-007, per a productes tòxics). 

Les distàncies mínimes i el seu compliment es poden comprovar amb els càlculs 
de l�annex VI d�aquesta memòria. 

Per complir amb el factor de reducció de distàncies entre dipòsits de les normes 
del ministeri d�Indústria i Energia sobre emmagatzematge de productes químics 
ITC-APQ-001, per a productes inflamables, es procedirà a instal·lar dos elements 
de protecció de nivell 1, que són: 

1. Un sistema fixe d�aigua pulveritzada aplicada mitjançant boquilles conectades permanentment 

a la xarxa d�incendis, amb accionament situat en lloc protegit i accessible durant l�incendi. 

2. Es disposa d�un sistema d�hidrants en nombre suficient per tal que cada punt de la zona de risc 

està cobert per dos hidrants que, a més, estan ubicats convenientment per actuar de forma 

alternativa en cas de sinistre que pugui afectar a un d�ells. 

 

Les distàncies més representatives a les que es situen els tancs són: 

! Oli: 

 Distància [m] 

Unitats de procés 35 

Estacions de bombeig 4 

Recipients classe B 14,5 

Recipients classe D 1,5 

Molls de càrrega 4,9 

Vallat de la planta 5,5 

Locals exteriors de pública concurrència > 5,8 

! Metanol:

 Distància [m] 

Unitats de procés 24 

Estacions de bombeig 16 

Recipients classe D 10 

Molls de càrrega 20 

Vallat de la planta 18 

Locals exteriors de pública concurrència > 22 
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! Biodièsel:

 Distància [m] 

Unitats de procés 30 

Estacions de bombeig 4 

Recipients classe B 10 

Recipients classe D 1,5 

Molls de càrrega 4,9 

Vallat de la planta 10,3 

Locals exteriors de pública concurrència > 9,4 

! Glicerina: 

 Distància [m] 

Unitats de procés 33 

Estacions de bombeig 34 

Recipients classe B 20 

Recipients classe D 1,7 

Molls de càrrega 35 

Vallat de la planta 3,5 

Locals exteriors de pública concurrència > 39 

! Aigües glicerinoses: 

 Distància [m] 

Unitats de procés 33 

Estacions de bombeig 34 

Recipients classe B 20 

Recipients classe D 1,7 

Molls de càrrega 35 

Vallat de la planta 3,5 

Locals exteriors de pública concurrència > 39 

 

Complint així totes les especificacions referides a les distàncies entre estacions 
d�emmagatzematge. 

 

A la zona de procés no se�ns especifiquen distàncies mínimes però si que 
aquestes han de permetre la correcta accessibilitat en tota la superfície lateral 
exterior dels dipòsits. Així doncs, s�ha considerat òptima una separació entre 
parets del tancs de 2m. 
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5.3. Cubeta de retenció 
 

Es preveu construir una cubeta de retenció per als possibles vessaments que englobi tots 

els tancs de la zona d�emmagatzematge.

La normativa ens permet construir una cubeta de retenció única per a tots els dipòsits que 

continguin líquids de classe D, mentre que se n�haurà de preveure una d�independent per al 

metanol, que és de classe B1.

Tot i així es prefereix dissenyar un total de 4 cubetes diferents:

Tancs d�oli i biodièsel

Tancs d�oli i biodièsel per ampliació

Tancs de glicerina i aigües glicerinoses

Tanc de metanol

Obtenint així un total de 4 cubetes de retenció.

Tindran forma rectangular o quadrada amb una distància horitzontal entre la paret del dipòsit 

i la vora interior de la paret de la cubeta d�1�5 m.

La normativa ens indica que aquestes cubetes hauran de tenir capacitat suficient per encabir

el volum de tots els dipòsits que contingui sense contar el més gran en cas que n�hi hagi 

més d�un.

Si els tancs continguts en la cubeta són tots de les mateixes dimensions com és el nostre 

cas, es procedirà a calcular-los extraient el volum d�un dels tancs a l�atzar.

El fons de les cubetes tindran un pendent del 2 % cap al costat lateral exterior, on hi haurà 

una arqueta per recollir els residus amb una bomba portàtil.
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5.4. Xarxa de conduccions i bombeig 
 

Les conduccions i accessoris no s�han calculat ja que no formen part de l�abast 
d�aquest projecte, però estaran normalitzades segons ASTM (D-883 i D-1600) i 
DIN (16962 i 16963) respectivament i provindran d�una casa de reconegut 
prestigi. 

Per a poder-les contemplar en la corresponent memòria de distribució d�energia 
elèctrica s�ha fet una estimació de quina demanda tindrien les bombes tant de 
procés com de càrrega i descàrrega dels tancs d�emmagatzematge. 

El nostre proveïdor de bombes serà BOMINSA 

Tenint el volum necessari a transvasar i el temps estimat de l�operació es pot 
obtenir el cabal de la bomba: 

hmQ /3#  

Al no entrar en l�abast d�aquest projecte el càlcul de la xarxa de conduccions es 
considerarà una altura manomètrica de totes les bombes de 30m. 

 

S�arrodoneix el cabal cap amunt per no treballar en el límit i homogeneïtzar les 
bombes a demanar i amb els valors obtinguts es busca en les taules del 
proveïdor quina és la bomba que ens pot treballar en aquests rangs. 

Un cop la tenim, anem a la taula de la bomba en qüestió i busquem, amb el 
cabal i l�alçada manomètrica quin és el rodet apropiat, i seguidament obtenim la 
potència elèctrica que ens demanarà la bomba. 

 

Totes les bombes seran d�acer inoxidable AISI316L i estaran preparades per 
treballar en zona ATEX. 

Així doncs tenim: 

Item Servei Volum 
[m3] 

Temps 
[min] 

Cabal càlcul 
[m3/h] 

Cabal real 

[m3/h] 

B01 Càrrega d�oli a camió 35 30 70 70 

B02 Càrrega d�oli a camió 35 30 70 70 

B03 Càrrega biodièsel a camió 35 30 70 70 

B04 Càrrega biodièsel a camió 35 30 70 70 

B05 Càrrega Glicerina a camió 35 30 70 70 

B06 Càrrega Aigua Gli. a camió 35 30 70 70 

B07 Càrrega Metanol a camió 35 40 50 50 

B08 Càrrega Metanol a camió 35 40 50 50 

B09 Oli a procés 3.75 20 12.5 15 

B10 Oli a procés 3.75 20 12.5 15 

B11 Metanol a procés 0.74 20 2.47 3 

B12 Metanol a procés 0.74 20 2.47 3 
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B13 Reactor a Decantador 4.5 20 15 15 

B14 Decantador a glicerina* 0.5 11 2,8 3 

B15 Glicerina* a emmagatzematge 0.5 11 2,8 3 

B16 Decantador a Rentatge 3.9 20 13 15 

B17 Rentatge a aigua glicerinosa* 0.26 10 1.7 3 

B18 Aigua gli* a emmagatzematge 0.26 10 1.7 3 

B19 Rentatge a Assecatge 3.9 20 13 15 

B20 Assecatge a emmagat. biodièsel 3.5 20 11.6 15 

* Es refereix als dipòsits de control que són transvasats a emmagatzematge un 
cop s�ha comprovat la seva qualitat en cada batch. 

 

 

Així tenim que les bombes instal·lades a la planta són: 

Model Unitats Ø Rodete 

[mm] 

rpm Hm max 

[m] 

Potència 

[kW] 

BOMINSA Q620 6 170 2900 32,5 8,8 

BOMINSA Q616 2 160 2900 33 6,7 

BOMINSA Q316 6 169 2900 35 2,7 

BOMINSA Q431 6 300 2450 31 1,9 

 

L�alçada manomètrica màxima que s�indica és per el rodet escollit. En cas que 
calculant l�alçada manomètrica real aquesta fos més alta, es podria canviar el 
rodet a un del diàmetre superior segons gràfiques. 
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5.5. Pòrtic per a la càrrega i descàrrega de 
camions 

 

Per a la càrrega de camions cisterna s�instal·larà un pòrtic al costat de l�edifici de 
bombeig . Aquest pòrtic permetrà la conducció aèria d�una mànega de goma fins 
a la boca d�home situada en la part superior del camió cisterna. 

Aquesta mànega anirà acoblada a les conduccions en la seva part superior amb 
una vàlvula de papallona i en l�embocadura, on també disposarà d�una vàlvula.  

Les vàlvules per a la càrrega dels camions es manipularan des d'una passarel·la 
exterior a l'edifici que estarà comunicada amb una altra interior de forma que es 
podrà accedir a les dues vàlvules (la que tanca la circulació cap als dipòsits i la 
que obri la circulació cap al camió cisterna) sense tenir que baixar d'una 
passarel·la i pujar a l'altra. 

La descàrrega de camions cisterna es realitzarà directament amb les bombes del 
sistema de bombeig, acoblant la mànega de descàrrega del camió a la connexió 
de mànega corresponent segons el tipus de producte que contingui. 

En aquesta operació s�haurà de tenir la precaució de obrir la boca d�home 
superior de la cisterna abans de posar en marxa la bomba per a que la pressió 
en l�interior sigui sempre l�atmosfèrica. Si el cabal de la bomba és massa elevat, 
aquest es podrà reduir estrenyent més o menys alguna de les vàlvules de la zona 
d'impulsió del sistema. 

 

A tot el llarg del portic, en la seva part superior, hi haurà un sistema 
paracaigudes al que obligatoriament tindrà que enganxar-se el conductor de la 
cisterna, mintjançant mosquetons al seu preceptiu arnés de seguretat,  quan 
pugi al cim de la pasarel·la superior del vehicle. 

 

Aquest sistema consisteix en una guia corredera tipus Klein a tot el llarg del 
pòrtic de càrrega/descàrrega, de la que hi ha suspès un enrotllador de cable amb 
bloqueig paracaigudes (sistema similar al bloquiex dels cinturons de seguretat 
dels cotxes). L�arnés que preceptivament ha de portar el conductor del vehicle en 
el moment de pujar a la pasarela superior del vehicle, serveix per enganxar-se al 
paracaigudes mitjançanyt mosquetons. Mentre el conductor estira del cable amb 
suavitat, l�enrotllador cedeix cable; en el moment en que hi ha una estirada 
brusca de cable (p.e. caiguda del conductor de la pasarela superior) el sistema 
de paracaigudes bloqueija l�enrotllador de cable, deixant suspès el conductor 
abans que ensopegui amb el terra). Per desbloqueijar el sistema, nomès cal 
afluixar suaument la tensió del cable tivat i el sistema torna a la seva posició 
normal de treball. 

 

L�ITC MIE APQ1 ens marca que els camions no poden fer cap maniobra per sortir 
del moll de càrrega, de manera que s�ha previst un vial per a que aquests puguin 
fer la maniobra abans d�entrar-hi, tot col·locant-se de cul al pòrtic. Una vegada 
carregats o descarregats només han de seguir recte per anar cap a la bàscula 
altre cop i poder sortir de la planta. 
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CAPÍTOL 6: 

INSTAL·LACIÓ 

D�ENLLUMENAT 

 

6.1. Informació prèvia 
La nau industrial que ens ocupa consta de diverses àrees en les que es realitzen 
activitats molt diverses, i això també significa que tenen necessitats lumíniques 
molt diferents. 

El fet d�homogeneïtzar al màxim les lluminàries, ens permetrà facilitar-ne el 
muntatge i el posterior manteniment, ja que no s�haurà de disposar de tants 
recanvis diferents. 

Els fluorescents, per la seva economia i eficiència es consideren una bona solució 
en naus industrials com la que és objecte del projecte, en el que l�alçada dels 
falsos sostres es troba a 2�5 metres. 
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6.2. Color i acabat de les superfícies del local 
És important conèixer els factors de reflexió de les superfícies del local per 
determinar el nivell del flux lluminós reflectit, i el nivell de flux incident total en 
cada una d�elles. 

A continuació s'adjunta una taula per a cadascuna de les zones de la nostra 
instal·lació, amb els colors destinats a parets, terra i sostre, amb els seus 
respectius factors de reflexió. També és necessari especificar els factors de 
reflexió de les tasques visuals en cadascuna de les zones. 

 

! Taller, sala de calderes i zona de procés: 

 

 COLOR FACTOR REFLEXIÓ 

SOSTRE Blanc 80% 

PARETS Gris clar 60% 

TERRA Gris clar 40% 

 

 

! Resta d�habitacles: 

 

 COLOR FACTOR REFLEXIÓ 

SOSTRE Blanc 80% 

PARETS Blau clar 80% 

TERRA Gris clar 40% 

 

 

En locals catalogats de treball, la norma especifica que les superfícies de sostre, 
parets i plànol de treball hauran de ser preferentment mats. 
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6.3. Ubicació de lluminàries: 
Un aspecte a tenir en compte al determinar el tipus de lluminària i la situació o 
ubicació d'aquesta:  

Els locals amb sostres suspesos, les lluminàries aniran preferentment 
encastades. Quan aquest sostre sigui de plaques, l'elecció de les lluminàries es 
farà tenint en compte les dimensions de les plaques.  

 

En el local de producció, les lluminàries aniran suspeses. 

 

6.4. Nivells d�il·luminació 
Per les característiques dels espais a estudiar es poden classificar en 3 nivells 
d�il·luminació, siguin les seves necessitats altes, mitjanes o baixes. 

Els valors d�il·luminació necessaris per a cada tipus d�activitat es poden consultar 
a la taula 1 de l�annex d�il·luminació. 

 

Zones amb necessitats d�il·luminació altes: 

Sala de control 

Taller de manteniment: 

Oficines 

Infermeria 

Aula informatica 

Cobert de producció 

  

Zones amb necessitats d�il·luminació mitjanes: 

Laboratori 

Sala de calderes 

Sala de reunions 

Menjador 

Aula de formació 

Cuina 

Descans 

Despatx de direcció 

Passadís 2on pis 
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Zones amb necessitats lumíniques baixes: 

Vestidors 

Lavabos 

 

Per tant, a l�hora d�intentar homogeneïtzar les lluminàries a instal·lar en cada 
sala també es tindrà en compte aquesta distribució. 

 

6.5. Determinació del tipus de làmpares: 
Una vegada coneguts tots dades característiques de la instal·lació, s'han 
determinat els llums més adequats per a cadascuna de les zones. 

Els models de llums obtinguts corresponen a l'empresa IEP, empresa que 
pertany al holding d�empreses Simon %. 

Els càlculs per a determinar la ubicació exacta de les lluminàries, la il·luminació 
de la sala i el tipus exacte de il·luminaria a escollir es troben a l�annex, i han 
estat calculats a partir del programa informàtic de càlcul d�il·luminació LUX-IEP, 
que pertany a l�empresa IEP. 

 

Per a l'activitat realitzada a les oficines, menjadors, sala de reunions, recepció i 
secretaria s'han escollit llums fluorescents, ja que ens ofereixen una bona 
reproducció cromàtica, important per al tractament de textos i a més una alta 
eficàcia lluminosa. 

Les seves principals característiques són: 

! Índex de reproducció cromàtica (Ra) superior al 80 %. Això vol dir que el nivell de 

reproducció del color en l'objecte il·luminat és òptim. 

! Temperatura de color aproximadament 4.000ºK. Aquest paràmetre ens indica el color de la 

llum que ens dóna el llum. El valor que ens dóna aquest tipus de llum és de �blanc natural� 

que seria una llum semblant a la proporcionada per la llum solar. 

! L'eficiència (lumen/watt) d'aquest tipus de llums es troba al voltant del 90 %, i és una 

dada a tenir en compte ja que hauran de romandre enceses temps considerables. 

 

Caldrà tenir en compte que la distribució de la llum ha de ser el més homogènia 
possible, per no tenir en una mateixa sala punts molt il·luminats i d�altres molt 
foscos. Això s�aconsegueix comprovant que el factor d�uniformitat (lux min/ lux 
mitja) no sigui inferior al 0,40. 

Així doncs, les lluminàries escollides del cataleg IEP d�il·luminació que 
garanteixen uns bones propietats visuals en cada una de les estançes són: 
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! Planta baixa: 

Sala 
Lux 
min/recomanat/optim 

Min/med Lux valor  

mig / màxim 
num 
luminaries Llum. escollida 

Hall 50/100/150 0.42 224/316 26 2x18W 

Zona de procés 500/750/1000 0.49 1047/1428 12 1x250W 

Sala de control 500/750/1000 0.62 727/1091 4 3x36W 

Taller de 
manteniment 500/750/1000 

0.50 
578/783 12 3x36W 

Laboratori 300/400/500 0.40 500/781 11 2x36W 

Vestidors home 100/150/200 0.49 280/386 6 2x18W 

Vestidors dona 100/150/200 0.49 280/386 6 2x18W 

Sala de Calderes 200/300/500 0.72 528/729 6 2x36W 

Oficines 450/500/750 0.41 616/1149 18 + 1 3x36W / 2x36W 

Lavabo 100/150/200 0.43 357/543 9 2x18W 

Infermeria 500/750/1000 0.44 676/930 4 2x36W 

! Planta pis: 

 

Sala 
Lux 
min/recomanat/optim 

 Lux valor  

mig / màxim 
num 
luminaries 

Llum. 
escollida 

Passadís 50/100/150 0.56 251/344 25 2x18W 

Sala de reunions 450/500/750 0.41 526/784 9 2x36W 

Aula informàtica 500/750/1000 0.48 583/845 15 2x36W 

Menjador 100/150/200 0.41 206/376 12 2x18W 

Aula de formació 300/400/500 0.43 396/582 9 2x36W 

Cuina 100/150/200 0.41 273/423 9 2x18W 

Descans 200/300/500 0.43 252/375 9 2x18W 

Despatx direcció 450/500/750 0.39 564/834 14 2x36W 

Lavabo direcció 100/150/200 0.39 179/333 1 2x18W 

Lavabo 100/150/200 0.43 287/426 7 2x18W 

 

 

Com es pot comprovar, s�ha optat per utilitzar només 3 tipus de fluorescents per 
a reduir el nombre de recanvis necessaris a planta,  
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6.6. Tipus de luminàries utilitzades 
Per l�exposat, es definiran els tipus de lluminàries a instal·lar com: 

 

! FLS FI  3 x 18 

Potencia: 3 x 18 W 

Lúmens de sortida: 1350lm 

Longitud: 620 

Alçada: 60 

Amplada: 605 

Color: �Alumini mirall� 

 

 

! FLS FI  2 x 36 

 

Potencia: 2 x 36 W 

Lúmens de sortida: 2350 

Longitud: 1275mm 

Alçada: 170 

Amplada: 110 

Color: �Alumini mirall� 

 

 

! FLS FI  3 x 36 

 

Potencia: 3 x 36 W 

Lúmens de sortida: 3350 lm 

Longitud: 620 mm 

Alçada: 80 mm 

Amplada: 605 mm 

Color: �Alumini mirall� 
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! IN5 METAL V-sap 250 

 

 

Potencia: 250W 

Lúmens de sortida: 32000lm 

Longitud: 438mm 

Alçada: 438mm 

Amplada: 383mm 

Color: �Alumini mirall� 

 

 

Aquestes lluminàries s�instal·laran dintre dels suports següents, que s�ajusten als 
requeriments d�estètica i funcionalitat establerts. 

! 2x36W 

 

 

 

 

! 3x36W 

 

! 2x18W 
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! 1x250 
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CAPÍTOL 7: 

DISTRIBUCIÓ 

D�ENERGIA 

ELÈCTRICA 

7.1. Objecte 
El present Annex de distribució d�energia elèctrica té per objecte establir les 
condicions técniques i garanties que ha de reunir la instal·lació elèctrica de la 
planta amb la finalitat de: 

a) Preservar la seguretat de les persones i els béns.  

b) Assegurar el normal funcionament d�aquestes instal·lacions i prevenir les perturbacions en 

altres instal·lacions i serveis 

c) Contribuir a la fiabilitat tècnica i a l�eficència econòmica de les instal·lacions.  

7.2. Origen del subministrament 
L�energia elèctrica serà subministrada per l�empresa FECSA ENDESA mitjançant 
una escomesa individual a una tensió de 400/230V 

7.3. Potència sol·licitada 
La potència total sol·licitada a la companyia que ens la subministrarà serà de 
218kw.  

Tal com més s�especifica en l�annex corresponent, aquesta potència quedarà 
definida segons les diverses instal·lacions consumidores d�energia elèctrica de 
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que disposa l�establiment. Aquesta potencia ha estat seleccionada segons el full 
d�instruccions per a l�instal·lador adjuntat en l�annex d�instal·lacions. 

7.4. Caixa general de protecció (C.G.P) 
La CGP s�instal·larà en el límit de la propietat més concretament en el mateix 
recinte on s�instal·li el conjunt de mesura. Aquest element estarà lliure i serà de 
permanent accés.  

 

 

7.5. Comptadors 
Els comptadors es col·locaran a una unitat funcional constituïda per una caixa 
construïda també amb poliester, amb fibra de vidre i amb doble aïllament. Es 
situaran els comptadors al costat de la porta d�accés principal per la paret 
exterior a una altura de 1.50 metres, trobant-se també en aquesta altura els 
fusibles de la C.G.P..  

7.6. Quadre General  
Aquest quadre es situarà per la part interior del l�edifici molt a prop dels 
comptadors i del C.G.P., d�aquesta manera el control dels magneto tèrmics i dels 
diversos diferencials que hi ha a l�interior.  

Constarà d�un interruptor magneto tèrmic de 400A. que actuarà coma ICP, 
passant la línea al quadre general de distribució de on partiran les línies 
d�enllumenat i les de força per alimentar les màquines de climatització de totes 
les plantes. Aquestes línies estaran protegides per relès diferencials tal com 
s�indica en l�esquema elèctric adjunt a l�annex de plànols.  

 

7.7. Disposició: 
La instal·lació elèctrica es col·locarà amb safates a las parets , del diàmetre 
adequat  i seguin el que indica per trams rectes o corbs las Instruccions ITC-021. 

El seu traçat seguirà preferentment línies horitzontals i verticals, situant-se 
caixes apropiades en els punts de derivació amb trams no superiors a 15 metres 
o en mes de tres colzes. 

Aquestes caixes quedaran alineades amb la superfície del parament, situant-se 
els interruptors a una alçada compresa entre 1,10 m. i 1,30 m. del terra, i las 
preses de corrent a un mínim de 30 cm. del mateix. 

No s�instal·laran mai els tubs amb els conductors posats, col·locant-se aquests 
per l�interior amb la ajuda de guies adequades una vegada subjectes els tubs als 
paraments. 
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7.8. Proteccions contra sobreintensitats, 
seccionaments i contactes directes 

Per evitar els efectes de sobreintensitat, tots els circuits disposaran de dispositius 
de protecció contra sobrecàrregues i curt circuits. 

Aquesta protecció es realitzarà amb interruptors automàtics magnetotèrmics de 
tall omnipolar. Aquests dispositius es situaran en l'origen del curt circuit i el seu 
poder de tall estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-
se en aquest punt de la instal·lació. 

En general, tots els dispositius destinats a la protecció dels circuits se situaran en 
l'origen d'aquests, així com en aquells punts on la intensitat admissible 
disminueixi per canvis de secció, condicions d'instal·lació, sistema d'execució o 
tipus de conductors emprats. 

 

La protecció contra contactes indirectes consistirà en la posada a terra de les 
masses, associada a un dispositiu de tall automàtic sensible a la intensitat de 
defecte, que origina la desconnexió de la instal·lació defectuosa. Per tant, 
s'instal·laran interruptors automàtics amb bloc diferencial inclòs. Cada interruptor 
automàtic diferencial protegirà els circuits segons es mostra en els esquemes 
unifilars. 

 

7.9. Instal·lacions a l�exterior 
 

Les instal·lacions que es realitzin al exterior del local, s�efectuaran amb cable de 
coure amb tensió nominal de 1.000 V., tant amb disposició superficial com 
encastada o sota tub de qualsevol tipus. 

 

Els elements accessoris de l�instal·lació (caixes de connexions, presses de 
corrent, polsadors etc.), las lluminàries i qualsevol altre tipus d�aparell, seran de 
tipus �intempèrie�, protegits contra la projecció del aigua. Amb cas contrari, han 
d�allotjar-se amb caixes adequades al efecte. 
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CAPÍTOL 8: 

INSTAL·LACIÓ DE 

PROTECCIÓ 

CONTRA 

INCENDIS 

 

8.1. Objectiu 
L'objectiu d'aquest apartat serà establir les condicions que ha de reunir la planta 
per a protegir les instal·lacions i els seus ocupants davant dels riscos originats 
per un incendi i per a prevenir possibles danys a tercers. 

Per aconseguir això, en aquest apartat es contemplarà els materials, equips, 
tipus de coronament dels edificis i sistemes de protecció contra incendis de 
manera que quedi suficientment garantit el control de la propagació d'incendis. 

Quedarà definit doncs tot el que fa referència a sistemes de protecció contra 
incendis, tant actius com passius, així com el programa de protecció i 
manteniment dels equips. 

En el seu disseny s'ha tingut en compte, tant les necessitats actuals com les 
possibles necessitats futures per ampliació de les instal·lacions o augment en les 
recepcions de productes inflamables o combustibles. D'aquesta manera, aquestes 
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instal·lacions donen una gran seguretat a la planta, cosa que facilitarà bastant 
l'obtenció de llicències, contractes amb companyies asseguradores, etc. 

En aquesta memòria es resumeixen les conclusions obtingudes amb l�anàlisi i 
justificacions detallades en l�annex d�incendis i en els plànols. 

  

8.2. Normativa aplicable 
La relació de normativa aplicable és la que es detalla en l�annex corresponent. 

8.3. Classificació de l�activitat: 
Segons la classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-93: 

! DG 24. Indústries químiques 

! 24.661 Tractament d�olis i greixos per a usos industrials 

 

Per el que fa referència a la classificació donada per els annexes del Decret 
143/2003  i la modificació feta per la OMAIIAA text refòs del 2005 (BOP 
28/04/2005)   

! 5.1.b  Industria química per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en 

particular hidrocarburs oxigenats. 

 

8.4. Configuració de l�establiment: 
L�edifici de serveis, s�ha de considerar de tipus C, constituit de planta baixa i 
planta pis, amb alçada d�evacuació de 3,5 m i sense plantes soterrani. 
Constituirà un únic sector d�incendi de superficie total 1120 m2. 

L�area de producció, annexa a l�edifici de serveis, s�ha de considerar tipus D,  
amb una sola planta i sense soterranis, alçada d�evacuació a peu pla. Constituirà 
una àrea d�incendi oberta de 180 m2. 

El parc d�emmagatzematge, s�ha de considerar tipus E, tanmateix d�una sola 
planta sense soterrani i per tant, alçada d�evacuació a peu pla. Constituirà una 
àrea d�incendi oberta de 500 m2. 

8.4.1. Localització de les zones de risc 

La Planta es dividirà en tres zones generals formades per l'àrea de producció, el 
parc d�emmagatzematge i l'àrea administrativa i de serveis. Aquestes tres zones 
estan ben aïllades en la planta per evitar possibles riscos de propagació del perill 
d'una zona a l'altra. 
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8.4.1.1. Àrea de producció 

En l�edifici de producció coexisteixen diferents productes inflamables que, a més, 
es troben reaccionant entre ells per la demanda del procés, cosa que pot portar a 
la formació d�incendis o explosions amb la consegüent aparició de fums o gasos 
tòxics. 

És per això que s�ha previst que aquesta nau sigui oberta i no disposi de 
tancaments exteriors, evitant així la possible concentració de gasos inflamables.  

8.4.1.2. Parc d�emmagatzematge 

! Dipòsits d'emmagatzematge de productes inflamables: 

Aquests dipòsits contindràn les matèries primeres i els productes obtinguts del 
procés productiu, que per les seves característiques poden donar lloc a incendis 
greus si arriben a una font d'ignició.  

Es complirà el que s'estableix en el capítol II de la ITC-MIE-APQ-001, pel que fa
referència a distàncies entre dipòsits d�emmagatzematge de productes perillosos,
quedant separats per les distàncies que s�indiquen a l�apartat 5.2.3 d�aquesta
memòria.

 

! Zona de càrrega i descàrrega de camions cisterna amb productes inflamables: 

Els camions cisterna que transporten les matèries primeres o s�enduen els 
productes obtinguts carregaran o descarregaran en el pòrtics disposat a tal 
efecte al costat de l'edifici de bombeig. En aquesta zona existeix perill d'incendi 
que podria ser provocat per acumulacions d'electricitat estàtica o altres fonts 
d'ignició. 

8.4.1.3. Zona administrativa i de serveis. 

Està formada per l'edifici de serveis del personal. En aquest edifici no hi ha cap zona 
de risc especial llevat de la sala de calderes, tanmateix, considerant la possibilitat de
que es produeixin accidents o negligències que donen lloc a un possible incendi,
s'adoptaran sistemes de protecció mínims per augmentar-ne la seguretat.
Aquesta zona podem dividir-la en diferents llocs on poden produir-se incendis de
distints tipus:

! Zona d'oficines i aules d�informàtica i formació: 

Els focs que es poden produir en aquestes àrees seran principalment deguts a 
combustibles sòlids com ara papers, fusta o altres. L'ús d'aparells elèctrics com 
els ordinadors, impressores, etc. també podria ocasionar focs d'origen elèctric. 

Per tant, es considera més convenient l'ús d'extintors de pols polivalent i CO2 en 
aquestes zones. Aquests tipus d'extintor no són conductors de l�electricitat, 
donant un aïllament elèctric de fins a 1000 V. 
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! Laboratori: 

Molts dels líquids usats en el laboratori d'anàlisi seran inflamables i també poden 
ser reactius entre sí o amb altres productes presents al laboratori desencadenant 
reaccions exotèrmiques que poden ocasionar incendis i/o explosions amb la 
producció de fums i gasos tòxics i la possible projecció de substàncies químiques 
sobre les persones que hi treballen. Per això, serà molt important les mesures de 
seguretat que es prenguin en el laboratori per a evitar els accidents.  

Els focs que poden produir-se al laboratori poden ser deguts a combustibles 
líquids, sòlids o gasosos, encara que també existeix el perill de focs elèctrics 
degut als aparells elèctrics que s'utilitzen en el laboratori. Per tant, també 
s�instalaran extintors de pols polivalent i CO2. 

 

! Taller i sala de calderes: 

Donades les característiques d�utilització d�aquests locals es considera convenient 
que estiguin sectoritzats.  

 

! Quadres elèctrics: 

Els incendis seran d'origen elèctric, posant en perill la instal·lació elèctrica del 
quadre. 

El tipus d'extintor més apropiat serà de CO2.

 

 

8.4.2. Càrrega de foc i nivell de risc intrínsec 

Local Càrrega de foc (MJ) Càrrega de foc (KCal) Risc intrínsec 

Serveis 
1.170.428 279.552 

Mitjà 4 

Producció 
120.580 28.800 

Mitjà 4 

Emmagatzematge 
37.866.432 9.044.242 

Alt 8 

Total activitat 
77.729.666 18.565.412 

Alt 8 
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8.4.3. Accessibilitat i entorn: 

Es compleix la normativa d�aplicació. (veure 8.1) 

Condicions de l�edifici que limiten l�extensió de l�incendi: 

Sector Serveis Producció Emmagatzematge 

Estructura 

Portant 

Formigó armat Metàl·lica No aplica 

Resistència 

exigida 

No s�exigeix (art. 

4.3 RSCIEI) 

No s�exigeix (art. 

4.3 RSCIEI) 

No aplica 

Resistència 

projectada 

R60 (EF-60) R60 Pintura 

intumescent 

No aplica 

Coberta Invertida lleugera No aplica 

Estructura 

principal de  

coberta 

Bigues de 

formigó 

Metàl·lica No aplica 

Resistència 

exigida 

No s�exigeix (art. 

4.3 RSCIEI) 

No s�exigeix (art. 

4.3 RSCIEI) 

No aplica 

Resistència 

projectada 

R60 R15 Pintura 

intumescent 

No aplica 

8.4.4. Compartimentació 

 

usos Compartimentació M2 Resistencia 
elements 
constructius de 
tancament 

Franja tallafocs 
de coberta 

Edifici serveis 
excepte sala de 
control, calderes i 
taller 

Sector d�incendi 989 EI60 * 

Sala de Calderes Sector d�incendi 34,5 EI60 * 

Taller Sector d�incendi 70,2 EI60 * 

Cobert de 
producció i sala de 
control 

Àrea d�incendi 206,3 No aplica * 

Parc 
d�emmagatzematge 

Àrea d�incendi 500 No aplica No aplica 
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* La coberta de la nau de serveis es projecta un metre més alta que la coberta 
de l�edifici de producció en tot el seu desenvolupament, amb la qual cosa es 
compleix que l�element compartimentador ( la paret de trancament de ledifici de 
serveis ) es prolonga 1 metre per sobre de la coberta, com ens marca la 
normativa. 

Requisits dels materials: 

Els materials de construcció compliran les especificacions de la norma UNE 
23727. 

 

8.4.5. Evacuació dels ocupants 

L�ocupació dels diferents edificis és la que es detalla: 

! Edifici de serveis 

Edifici de serveis, planta Pis����47 persones 

Edifici de serveis, planta Baixa���.18 persones 

Total edifici serveis�������.65 persones 

 

Donat que la previsió de persones a evacuar es inferior a 100, aplicarem la 
fórmula 

P =  1,10 p 

Resultant P= 1,10 * 65 = 71 persones 

 

! Àrea de producció: 

Es considera que l�àrea de producció només pot estar ocupada per personal 
treballador de l�establiment, i puntualment per visites. 

Als efectes de càlcul d�ocupació i d�evacuació, considerarem els mateixos valors 
que per l�edifici de serveis. 

 

! Àrea d�emmagatzematge: 

Aquesta àrea només estarà ocupada de forma ocasional, per personal de 
manteniment, o personal de producció que supervisi la descàrrega, i d�una 
persona externa, conductor del vehicle que càrrega o que descarrega producte. 

 

Tal com es detalla en plànols, els passadissos, escales d�evacuació i portes 
compleixen els requeriments normatius exigits. 

Per la configuració de l�establiment no ha calgut implantar cap passadis o escala 
protegits ni cap vestíbul previ. 

Totes les portes tindran una amplada igual o superior a 0,80m i els passadissos 
tindran una amplada igual o superior a 1 m. 
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Condicions d�evacuació senyalització i enllumenat d�emergència es justifiquen a 
l�annex i es detallen en els plànols. 

 

8.4.6. Ventilació i eliminació de fums 

En l�establiment que ens ocupa no son requeribles sistemes d�evacuació de fums. 

 

8.4.7. Emmagatzematge 

L�emmagatzematge en la present activitat és de líquids a granel, i el sistema 
emprat no es assimilable als descrits en aquest apartat del RSCIEI. 

S�aplicaran les prescripcions de la ITC MIE APQ1. Emmagatzematge de líquids 
inflamables. 

 

8.4.8. Instal·lacions tècniques de serveis dels establiments 
industrials 

Les instal·lacions dels serveis elèctrics compleixen els requisits establerts pels 
reglaments vigents que específicament les afecten. 

 

8.4.9. Risc de focs forestals 

L�establiment que ens ocupa està en una zona industrial consolidada que no 
confronta amb el bosc, raó per la qual no aplica aquest apartat. 
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8.5. Instal·lacions de protecció 
! Edifici de serveis: 

Sistema Es requereix? Normativa Es projecta? Observacions 

Sistemes 
automàtics de 
detecció d�incendi 

No Annex III, 
3.1.a.5 del 
RESCEI 

si  

Sistemes 
manuals d�alarma 
d�incendi 

Si Annex III, 4.1.a 
del RESCEI 

Si Polsadors 

Sistemes de 
comunicació 
d�alarma 

No Annex III, 5.1 del 
RESCEI 

NO  

Sistemes 
d�abastament 
d�aigua contra 
incendis 

SI Annex III, 6.1 del 
RESCEI 

SI Nota X 

Sistemes 
d�hidrants 
exteriors 

SI NOTA TAULA 3.1 
art 7.1 Annex III 
del RESCEI  

SI  

Extintors 
d�incendi 

SI art 8 Annex III 
del RESCIEI  

SI X pols ABC 

X CO2 

BIE�s SI Art 9.1.d Annex 
III del RESCIEI 

SI 3 BIE 25 amb 
presa addicional 
de 45 

Columna seca NO Art 10.1 Annex 
III del RESCIEI 

NO  

Ruixadors 
automàtics 
d�aigua 

NO Art 11.a.5 Annex 
III del RESCIEI 

NO  

Sistemes d�aigua 
pulveritzada 

NO Art 12 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistemes 
d�espuma física 

NO Art 13 Annex III 
del RESCIEI 

SI Extinció 
automàtica cuina 

Sistemes fixes 
d�extinció per 
pols 

NO Art 14 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistemes 
d�extinció per 
agents gasosos 

NO Art 15 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistema 
d�evacuació de 
fums 

NO Art 7 Annex II del 
RESCIEI 

NO  

Sistemes 
d�enllumenat 
d�emergència 

SI Art 16 Annex III 
del RESCIEI 

SI  

Senyalització SI Art 17 Annex III 
del RESCIEI 

SI  

Sistemes de 
pressurització 

NO - SI Sala de control 

Detecció d gasos NO - NO  
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! Àrea de producció 

Sistema Es requereix? Normativa Es projecta? Observacions 

Sistemes 
automàtics de 
detecció d�incendi 

No Annex III, 
3.1.a.5 del 
RESCEI 

si  

Sistemes 
manuals d�alarma 
d�incendi 

Si Annex III, 4.1.a 
del RESCEI 

Si Polsadors 

Sistemes de 
comunicació 
d�alarma 

No Annex III, 5.1 del 
RESCEI 

NO  

Sistemes 
d�abastament 
d�aigua contra 
incendis 

SI Annex III, 6.1 del 
RESCEI 

SI  

Sistemes 
d�hidrants 
exteriors 

SI NOTA TAULA 3.1 
art 7.1 Annex III 
del RESCEI 

SI  

Extintors 
d�incendi 

SI Annex III, art 8 
del RESCEI 

SI Carros, pols i 
CO2 

BIE�s SI Art 9.1.d Annex 
III del RESCIEI 

SI BIE 45 amb 
escumogen 

Columna seca NO Art 10.1 Annex 
III del RESCIEI 

NO  

Ruixadors 
automàtics 
d�aigua 

NO Art 11.a.5 Annex 
III del RESCIEI 

NO  

Sistemes d�aigua 
pulveritzada 

NO Art 12 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistemes 
d�espuma física 

NO Art 13 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistemes fixes 
d�extinció per 
pols 

NO Art 14 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistemes 
d�extinció per 
agents gasosos 

NO Art 15 Annex III 
del RESCIEI 

SI Inertització 
interior de tancs 
de proces amb 
N2 

Sistema 
d�evacuació de 
fums 

NO Art 7 Annex II del 
RESCIEI 

NO  

Sistemes 
d�enllumenat 
d�emergència 

SI Art 16 Annex III 
del RESCIEI 

SI  

Senyalització SI Art 17 Annex III 
del RESCIEI 

SI  

Sistemes de 
pressurització 

NO - NO  

Detecció de 
gasos 

NO - SI Detector de 
Metanol 
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! Emmagatzematge 

Sistema Es requereix? Normativa Es projecta? Observacions 

Sistemes 
automàtics de 
detecció d�incendi 

NO ITC MIE APQ-001 NO  

Sistemes 
manuals d�alarma 
d�incendi 

SI Art. 30 ITC MIE 
APQ-001 

SI Polsadors 

Sistemes de 
comunicació 
d�alarma 

NO ITC MIE APQ-001 NO  

Sistemes 
d�abastament 
d�aigua contra 
incendis 

SI Annex III, 6.1 del 
RESCEI 

Art 25.2 MIE 
APQ-001 

SI  

Sistemes 
d�hidrants 
exteriors 

SI Art. 25.2 i 25.4 
ITC MIE APQ-001 

SI DN 100 

Extintors 
d�incendi 

SI Art. 29 ITC MIE 
APQ-001 

SI Carros, pols i 
CO2 

BIE�s NO  NO  

Columna seca NO aplica  NO  

Ruixadors 
automàtics 
d�aigua 

NO Art 11.a.5 Annex 
III del RESCIEI 

NO  

Sistemes d�aigua 
polvoritzada 

SI Taula IV-I Art. 25 
ITC MIE APQ-001 

SI Refrigeració tancs 

Sistemes 
d�espuma física 

NO Art. 26 ITC-MIE 
APQ1 

SI Reducció 
distàncies 

Sistemes fixes 
d�extinció per 
pols 

NO Art. 14 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistemes 
d�extinció per 
agents gasosos 

NO Art. 15 Annex III 
del RESCIEI 

NO  

Sistema 
d�evacuació de 
fums 

NO APLICA  NO  

Sistemes 
d�enllumenat 
d�emergència 

SI Art 16 Annex III 
del RESCIEI 

SI  

Senyalització SI Art 17 Annex III 
del RESCIEI 

SI  

Sistemes de 
pressurització 

NO - NO  

Detecció de 
gasos 

NO - SI Detector en 
cubeto metanol 
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Nota X  

S�ha escollit un grup contra incendi format per DUES bombes principals, una 
accionada per un motor elèctric de 75 kW i l�altre accionada per un motor diesel 
de 90 cv, i que poden donar, cada una d�elles, un cabal de 330 m3/h a 55 mca. 
El grup es completa amb una bomba jockey de 2,2 kW que dona un cabal de 5,4 
m3/h a 60 mca. 

S�ha projectat una xarxa d�hidrants en anell tancat composada per 8 hidrants de 
tipus 100mm i 9 vàlvules de seccionament. 

 

A l�hora de dissenyar el sistema de protecció d�aigüa d�aquests recipients s�ha 
tingut en compte el rebossament per ebullició (boil over) 
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CAPÍTOL 1: 

CONDICIONAMENT 

DEL TERRENY 

1.1. Reconeixement topogràfic 
S�ha realitzat un reconeixement topogràfic del sòl per estudiar el seu estat 
superficial, determinant-se les alçades de diversos punts de la parcel·la. 

Aquesta ocupa una superfície total de 5.000 m2 i topogràficament és 
pràcticament horitzontal, trobant-se situada actualment, entorn de la cota +5,50 
m respecte el nivell del mar. 

1.2. Moviment de terres: 
Després de la neteja i el desembrossat del terreny de la parcela es realitzarà el 
replanteig, amb la consegüent presa de punts de referència a partir d�estaques. 
Es prendran punts per l�anivellació i l�acondicionat del terreny.  

Les excavacions es realitzaran, primer, mitjançant medis mecànics, ajustant-se a 
les dimensions de càlcul de les cimentacions i, a continuació, perfilant a mà les 
parets de les excavacions fins a aconseguir les dimensions que s�ajusten a les 
toleràncies màximes admissibles. 

Una vegada aconseguit el perfecte sanejament i anivellament del terreny es 
procedirà a l�excavació amb una retroexcavadora i mitjans auxiliars dels pous i 
rases. 

 

Aquestes excavacions es realitzaran d�acord al plànol de cimentacions, evitant en 
la mesura del possible la formació de talussos. Tots els perímetres de les rases 
han d�estar perfectament retallats i el seu fons perfectament anivellat i 
completament net de productes o residus de l�excavació. 
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Al llarg d�aquest procés es prendran totes les mesures de seguretat pertinents i 
es duran a terme les estivacions necessàries, així com es procedirà a 
l�esgotament de l�aigua que hagi pogut quedar al fons de l�excavació. 

Finalment, s'estendrà i compactarà en tota la superfície una tongada de material 
granular d'uns 25 cm d'espessor que faci les funcions de plataforma de treball 
drenant de manera que permeti el trànsit de la maquinària i l'execució de les 
obres en cas de pluges. Per a això pot emprar-se un material granular de bones 
característiques com sahorra natural, material reciclat de formigó, sauló o 
nicorella. 

 

 

1.3. Estudi de la qualitat del sòl 
Donat que no hi ha hagut cap altra activitat anteriorment a la parcela es considera que no hi ha 

hagut cap contaminació del sòl i per això es considera el terreny apte per a l�ús industrial previst. 
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CAPÍTOL 2:     

CIMENTACIÓ 

2.1. Característiques de la cimentació 
Les fonamentacions tenen com a objectiu garantir l�estabilitat de la nau que 
suporten, durant tota la seva vida útil. En el disseny del tipus de fonamentació, 
la profunditat i les dimensions, s�han de tenir en compte dos aspectes bàsics: 
l�estructura i el terreny. De la primera, serà interessant conèixer els esforços 
transmesos, i la seva capacitat de deformació, mentre que en el cas del segon, 
són especialment importants els paràmetres de resistència i deformabilitat. 
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2.2. Estudi geotècnic 
Segons dades disponibles d�informes geotècnics realitzats en parcel·les veïnes, 
s�ha constatat que el terreny és apte per a cimentacions en base a sabates 
aïllades unides per riostres, com les de l�edifici objecte del present projecte. 

 

El resum de les dades d�aquest estudi indiquen que: 

Profunditat dels sondejos, 15 m. 

Composició geològica: argiles amb bastants llims, de color ocre groguenc, de 
consistència variable entre mitja i molt ferma-dura. Localment, presenten 
intercalacions, amb grossàries inferiors als 30 cm, en els que s�observen un 
increment en la fracció de graves, sent aquestes poligèniques (metamòrfiques i 
calcàries principalment), i de grandària fina a grossa. 

 

Grup de terreny 

(CTE SE-C: Tabla 3.2) 

T-1 

Resistència: 2.0 kp/cm2 

Plasticitat: 7.8 

Humitat:: 15.8% 

Densitat aparent: 2.13 t/m3 

Densitat seca: 1.84 t/m3 

 

Nivell freàtic 

Durant el temps que han durat les feines de camp, indicar que no s�ha detectat la 
presència de nivell freàtic en tota la profunditat investigada. Igualment indicar 
que no s�han detectat humitats atribuïbles al nivell en el moment de moure la 
maquinària del equip de penetració dinàmica. 

 

Sismicitat: 

� Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación� NCSE-02 

Zona sísmica: �Tipus III�: (cohesiu de consistència mitja a molt ferma), 

Acceleració sísmica ab = 0.08 g = acceleració de la gravetat 

Coeficient de contribució k = 1 

Coeficient tipus de sòl C = 1.6 

Acceleració de càlcul ac = ac = S · p · ab  

 

No es tindran en compte les dades referides a la possibilitat que es produeixin 
sismes a la planta. 
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En els referits estudis geotècnics es constata que no hi ha cap corrent d�aigua 
freàtica sota la parcela. 

Tot i així, abans de realitzar cap moviment de terres s�haurà de realitzar el 
preceptiu estudi geotècnic per a comprovar que les característiques del subsòl de 
la parcela on es vol edificar són iguals o de més bona qualitat que les hipòtesis 
de càlcul considerades per a la fonamentació. 

Totes les cimentacions directes sobre sabates s�han concebit amb la hipòtesis 
que el terra situat a sota les mateixes es trobi aproximadament en el mateix 
estat en que s�ha trobat durant l�estudi geotècnic. Si a la base d�alguna sabata es 
trobessin bosses toves no detectades amb anterioritat l�assentament seria major 
i més irregular del previst. En aquest cas seria necessari revisar els càlculs de les 
mateixes. 

 

2.3. Solució adoptada: 
La cimentació projectada per l�estructura de les naus és de tipus superficial, 
essent formada per sabates rígides aïllades de formigó armat unides mitjançant 
bigues d�arriostrament de formigó armat. 

Per realitzar els diferents tipus de càlculs s�ha considerat que tenim un terreny 
argilós semidur pel qual s�ha de considerar una tensió admissible de 2 kg/cm2. 

Prèviament a la construcció de la cimentació pròpiament dita, es formarà una 
capa de 10 cm d�espessor per neteja i anivellació de fons, amb formigó en massa 
de fck = 200 kg/cm2. 

La geometria, dimensions i armadura dels elements de la fonamentació es 
detallen als plànols del projecte dins l�Annex de justificació dels càlculs de 
l�estructura. 
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CAPÍTOL 3:      

ACCIONS 

CONSIDERADES 

En aquest apartat es realitza un resum de les accions que actuen sobre els 
elements resistents de l�edifici, tals com les accions gravitatòries, entre les que 
s�inclouen les càrregues permanents i les sobrecàrregues d�ús i de neu, les 
accions derivades del vent, del sisme i tèrmiques. 

Per tal d�aconseguir-ho, s�ha tingut en compte el document bàsic del CTE DB SE 
AE.  

 

3.1. Accions gravitatòries 
Les accions gravitatòries són les corresponents al pes propi dels elements 
resistents, als pesos de tots els elements constructius i instal·lacions fixes que 
suporta l�element resistent i als dels objectes que puguin actuar per raó del seu 
ús i de la neu. 

Entre aquestes, reben un tractament diferent les càrregues considerades com a 
superficials i les càrregues considerades com a lineals. 

 

3.1.1. Càrregues superficials 

Les accions superficials es poden classificar en dos grups, segons siguin 
càrregues constants o variables. 

Dins del primer grup, s�inclouen totes aquelles càrregues que actuen o poden 
actuar durant grans períodes temporals, amb un valor fix en posició i magnitud. 
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En canvi, les variables, tal i com el seu nom indica, són aquelles que varien en 
funció del temps o l�ús. 

a) Accions permanents 

Les accions permanents són aquelles que tenen un valor constant al llarg del 
temps. 

Aquestes inclouen els pesos propis dels forjats de l�edifici i les càrregues 
permanents corresponents als elements constructius que suporten els forjats, 
tals com les dels paviments, les dels envans i les dels falsos sostres. 

b) Accions variables 

Les accions variables són aquelles que poden canviar de valor al llarg del temps. 

Aquestes inclouen la sobrecàrrega d�ús, segons el tipus i característiques 
d�explotació previstes en l�edifici, i la sobrecàrrega de neu, que és l�acció 
produïda per aquesta sobre els elements resistents. 

 

3.1.2. Càrregues lineals 

Les càrregues lineals, tals com les dels envans especials o tipologies de façana, 
reben un tractament diferenciat a les càrregues superficials, ja que el seu valor 
és funció de l�alçada de la planta. 

 

3.2. Accions del vent 
Les accions del vent, anomenades sobrecàrregues unitàries p (kp/m2), actuen de 
manera perpendicular a la superfície afectada mitjançant a una sèrie de 
pressions i succions. 

Aquestes s�introdueixen en els models de càlcul com a càrrega lineal horitzontal, 
en funció de l�àmbit tributari d�aplicació. 

 

3.3. Accions de neu 
L�acció de la neu sobre un edifici, i en particular sobre una coberta, vindrà 
determinada per la distribució i intensitat de la càrrega. Aquesta estarà en funció 
del clima de l�emplaçament, tipus de precipitació, relleu, geometria de l�edifici, 
efectes del vent i canvis tèrmics en els paraments exteriors. 
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3.4. Accions sísmiques 
Les accions sísmiques són aquelles produïdes per un possible terratrèmol. Per tal 
de determinar-les, la Norma NCSE-02 estableix uns criteris per a determinar 
l�efecte d�aquest tipus d�accions. Aquests es basen en la realització dels estudis 
de classificació de la construcció i determinació de l�acceleració sísmica de càlcul. 

En el present projecte no es tindran en compte les accions per sisme. 

 

3.5. Accions tèrmiques i reològiques 
Les accions tèrmiques són aquelles ocasionades per les deformacions que patís 
l�element resistent degut als canvis de temperatura. Per altra banda, les accions 
reològiques són aquelles degudes a les deformacions que pateixen materials com 
el formigó quan estan afectats pel fenomen de la retracció. 

Com que la llargada de les estructures no excedeix dels 40m, juntament amb la 
consideració que els condicionaments i aïllaments tèrmics són els adequats, no 
es consideren les accions tèrmiques i reològiques en el càlcul. 

 

3.6. Resum d�accions adoptades 
Les accions que es descriuen s�ordenen des de la part més alta de les 

estructures fins a la més baixa, i es poden comprovar en l�apartat de càlculs 

corresponent. 

3.6.1. Edifici de serveis 

! Coberta 

Taula 1. Accions permanents Coberta  

Accions permanents 

 Càrrega uniforme 

Pes propi grava protecció 1,00 kN/m2 

Pes propi forjat llosa formigó 
(h=15cm) 

4,80kN/m2  

TOTAL  5,80 kN/m2 
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Taula 2. Accions variables Coberta 

Accions variables 

 Càrrega uniforme 

Sobrecàrrega de neu 0,50 kN/m2 

Sobrecàrrega d�ús (transitable manteniment) 1,00 kN/m2 

TOTAL 1,50 kN/m2 

 

! Forjats 

Taula 7. Accions permanents Forjats 

Accions permanents 

 Càrrega uniforme 

Pes propi forjat 30+5 4,10 kN/m2 

Pes propi paviment 1,00 kN/m2 

TOTAL 5,10 kN/m2 

 

Taula 7. Accions variables Forjats 

Accions variables 

 Càrrega uniforme 

Sobre càrrega d�ús 2,00 kN/m2 

TOTAL 2,00 kN/m2 

 

Per la tabiqueria s�han considerat càrregues lineals en el punt d�aplicació segons: 

Taula 7. Accions variables Forjats 

Tabiqueria 

 Càrrega lineal 

Tancaments interiors 3,00 kN/m 

Tancaments exteriors 6,00 kN/m 
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3.6.2. Cobert de producció: 

 

! Coberta 

Taula 1. Accions permanents Coberta  

Accions permanents 

 Càrrega uniforme 

Pes propi panell sandvitx 10,00 kN/m2 

TOTAL  10,00 kN/m2 

 

Taula 2. Accions variables Coberta 

Accions variables 

 Càrrega uniforme 

Sobrecàrrega de neu 0,50 kN/m2 

TOTAL 0,50 kN/m2 
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CAPÍTOL 4:  

ESTRUCTURA 

PORTANT. EDIFICI 

DE SERVEIS 

4.1. Material 
L�elecció del material amb el qual es projectarà l�estructura de la zona de serveis 
afectarà decisivament al comportament de l�edifici. En el present projecte s�ha 
optat per l�estructura de formigó armat in situ. 

Sobre les característiques del formigó podem dir que la resistència característica 
utilitzada en el projecte és fck, el valor del qual s�adopta per a la resistència a 
compressió i com a base dels càlculs. El valor numèric de la resistència 
característica és de 25 kN/mm2 en els formigons armats de tots els elements 
que utilitzen aquest material.  

 

Les característiques de la solució adoptada es presenten als Plànols del Projecte. 
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4.2. Geometria dels pòrtics 
Es defineixen pòrtics de 6 metres de llum i 3�5 metres d�alçada. 

L�estructura principal de l�edifici industrial a la zona de serveis s�ha projectat amb 
pòrtics de formigó armat a tres alçades (forjat sanitari, planta baixa i primera 
planta) i amb sistema de coberta plana invertida (pendent aproximat del 3% a 
dues aigües). 

Del forjat sanitari parteixen 24 pilars separats 6 metres entre els seus eixos, que 
passen per la planta baixa, la planta primera i moren a la coberta. 

4.3. Pilars 
Els pilars es projecten amb unes dimensions de 400X400 amb un revestiment de 
l�armadura de com a mínim 30mm, de manera que se�ls confereixi una 
resistència al foc R60, sol·licitada en la memòria contra incendis que acompanya 
a aquest projecte de construcció. 

4.4. Jàsseres sota forjats 
Tant els forjats de la planta baixa com el del primer pis són de tipus 
unidireccionals de biguetes 

Les jàsseres que els sustenten són també de formigó armat i les seves 
característiques es detallen a l�annex de càlcul. 

4.5. Jàsseres sota Coberta 
La coberta de l�edifici de serveis és invertida de tipus no transitable i amb 
graveta.  

Les jàsseres que la sustenten són també de formigó armat i les seves 
característiques es detallen a l�annex de càlcul. 
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CAPÍTOL 5: 

ESTRUCTURA 

PORTANT. COBERT 

DE PRODUCCIÓ 

5.1. Material 
L�elecció del material amb el qual es projectarà l�estructura de la zona de producció afectarà 
decisivament al comportament de l�edifici. En el present projecte s�ha optat per l�estructura 
d�acer, comptant amb les següents característiques:

! !Resistència: L'acer de construcció és un material de gran resistència i elasticitat. En aquest 

sentit les estructures metàl·liques presenten avantatges respecte al formigó armat, en el 

qual ha de vigilar-se severament el dosatge dels elements integrants. 

! !Rapidesa de muntatge i construcció: Una bona preparació prèvia en taller permet un 

muntatge ràpid i independent de les circumstàncies climatològiques, que podrien ésser 

molt perjudicials pels morters i formigons. A més l�acer és fàcilment adaptable a 

modificacions i té un valor molt superior al del formigó com a material d�enderroc. 

! !Economització de l�espai: La reducció d'espai obtinguda és evident degut als petits 

espessors de suports exteriors i interiors que s�aconsegueixen amb solucions metàl·liques 

en front les de formigó armat. A més, també s�estalvia espai fent possible la utilització de 

l�ànima o l�interior dels perfils per conduir cablejat, baixants, ect. 

! !Problemes d�oxidació: La duració de l'acer quedarà assegurada amb una bona protecció 

contra l'oxidació. En estructures al descobert la seva alteració per oxidació constitueix un 

gran desavantatge de l�acer respecte al formigó.  
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! !Resistència al foc: De partida, les estructures de formigó tenen un millor comportament en 

cas d�incendi que les d�acer. Això fa necessari sotmetre les estructures d�acer a tractaments 

basats en revestiments amb morters, panells o imprimacions intumescents per donar-li la 

resistència requerida. 

! !Factor econòmic: És molt complicat establir un criteri general per comparar el cost d�una 

estructura d�acer o de formigó. Això es deu als variables costos segons les circumstàncies 

de l�edificació (nombre de pisos, forma en planta, estabilitat al foc, etc.). 

5.2. Geometria dels pòrtics 
L�estructura principal de l�edifici industrial a la zona de producció s�ha projectat amb tres
pòrtics metàl·lics de 18 metres de llum a una sola alçada separats 5 metres entre ells, i amb
sistema de coberta amb panells tipus sandvitx amb aïllament de poliuretà de 25mm. 

5.3. Pilars 
Els pilars es projectaran amb perfils tipus HEB tancats amb platabandes per 
augmentar la inèrcia en el seu eix feble, així com també la superfície de la seva 
secció transversal. 

D�aquesta manera s�aconseguiran perfils amb menor massivitat i amb menor 
superfície a les seves cares exposades al foc, amb el que tenint en compte el 
gran nombre de pilars existents es reduirà de manera important la quantitat de 
pintura intumescent a aplicar. Dites platabandes també ajudaran a millorar 
l�estètica dels pilars i conseqüentment de l�edifici. 

 

5.4. Jàsseres sota coberta 
S�han projectat amb perfils IPN 

El dintell del pòrtic haurà de suportar i transmetre als pilars els esforços que rep 
de la coberta, havent de salvar els 18 m de llum existents entre els suports 
extrems. Tot això s�obtindrà complint amb els criteris de resistència i servei que 
requereix el CTE en el seu Document Bàsic de Seguretat Estructural (DB SE), i 
en particular en el seu document dedicat a l�acer (DB SE-A).  

 

Gelosia encastada als pilars 

Avantatges: 

! Solució molt lleugera i que permet salvar grans llums com les considerades. 

! Respecte d�una solució amb gelosia articulada als pilars s�obtindran axils menors als 

cordons i diagonals i també una fletxa menys important. 

! El seu encastament als pilars millora l�estabilitat lateral del pòrtic, obtenint-se desploms 

menors que a la primera opció. Serà una solució menys translacional on els efectes de 

segon ordre tindran menor importància pel que fa a la coberta. 
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Inconvenients: 

! Comportarà un cantell de jàssera important (no crític). 

! Al ser bigues de gran inèrcia, la diferència de rigideses amb els pilars farà que aquests 

hagin d�absorbir importants moments en el seu encastament, havent-se de dimensionar a 

tal efecte. 
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CAPÍTOL 6: SOLERA 

INTERIOR DELS 

EDIFICIS 

6.1. Necessitats 
En l�establiment es diferenciaran quatre tipus de soleres segon el seu ús i les 
seves necessitats 

! Edifici de serveis 

Ja que és un edifici habitable interessa que no hi hagi transmissió d�humitats del 
terra cap a l�interior de l�edifici. 

! Cobert de producció 

Les seves necessitats són suportar els dipòsits i maquinària fixos que s�instal·larà 
a sobre seu, que sigui de fàcil neteja, impermeable i que permeti el pas de 
carretons 

! Àrea d�emmagatzematge 

Les seves necessitats són suportar els tancs d�emmagatzematge i les bombes de 
càrrega i descàrrega dels mateixos, pel que es requereix un grau 
d�impermeabilització important i una resistència química als productes 
emmagatzemats. 

! Àrea de circulació de vehicles 

Ha de suportar el pas de vehicles pesants i vehicles en general. 



 Planta de producció de Biodièsel a partir d�olis vegetals usats 

 - 87 - 

6.2. Solucions adoptades 

6.2.1. Edifici de serveis 

S�ha previst un forjat sanitari d�1,5 metres d�alçada en la base del qual s�ha 
dipositat una capa de formigó de neteja de 10 cm degudament anivellada. 

Amb aquesta solució aconseguim dotar l�edifici d�una protecció contra les 
humitats que puguin filtrar-se pel terra, eliminant els problemes que podria 
donar una solera convencional en aquest sentit. 

 

6.2.2. Cobert de producció 

S�escull una solera armada amb malla electrosoldada amb rodons de 8 mm cada 
15 mm i amb un cantell de 200 mm. 

Aquesta llosa es dividirà en 4 parts a les 24 hores del seu formigonat, tallant el 
mallàs superior i omplint amb silicones la junta de dilatació creada. 

Posteriorment es farà un recobriment amb pintures epoxy específiques per 
resistir quimicament els productes fabricats i materies primeres emprades a la 
planta. 

Les malles electrosoldades són estructures d'acer planes formades per barres 
corrugades d'acer en forma ortogonal i electrosoldades en tots els punts de 
trobada. Es presenten en una àmplia varietat de seccions, quadrícules i 
diàmetres de filferros segons la seva aplicació final. 

Característiques del sistema: 

! Rapidesa en l'execució i llestes per a col·locar 

! Bona adherència a causa de la seva conformació nervada 

! Alta resistència: Es solen utilitzar acers tipus B 500 T laminats en fred. 

! Bona qualitat en obra: La soldadura de totes les seves unions assegura el correcte 

posicionament de les barres i disminuieix la necessitat de controls. 

6.2.3. Àrea d�emmagatzematge 

S�escull una solera de formigó armat de 300 mm d�espessor a base de fibres 
d�acer tipus Dramix RC-65/60 BN del fabricant Bekaert amb un dosatge de 
50kg/m3, calculada segons UNE 83/509 

 

Per les propietats que confereixen al formigó, les fibres d'acer constitueixen una 
armadura molt efectiva en la realització de paviments i lloses. Fabricades a partir 
de filferro trefilat, d'hacer baix en carboni i caracteritzades pel seu elevat límit 
elàstic (800-1500 MPa), permeten habitualment substituir l'armat tradicional del 
formigó a base de malla i acer corrugat. 

Les fibres aporten bones propietats mecàniques degut a la reducció de les 
concentracions de tensions a la proximitat de les microfisures, sempre existents 
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en el formigó. Les fibres uneixen els laterals de la fisura i transmeten les 
tensions més enllà de la mateixa, i a més en aquestes posicions suporten una 
força més important que el propi formigó degut al seu mòdul d�elasticitat més 
elevat. 

! De forma qualitativa, algunes de les seves principals característiques són: 

! Reforç isotròpic i homogeni juntament amb bones propietats mecàniques. 

! Control eficaç dels fenòmens de fisuració i retracció del formigó. 

! Excel·lent resistència als impactes i a la fatiga. Millora de la ductilitat. 

! Excel·lent resistència a la corrosió. 

! Ràpida i senzilla aplicació, sense riscos de mala col·locació. 

! Permet reduir el nombre de juntes de retracció en front d�una solució amb malla. 

! El seu preu és major al de les solucions executades amb malla electrosoldada. 

 

6.2.4. Àrea de circulació de vehicles 

Capa de base granular 15 cm de macadam amb pedra calcària 40/80 mm 
disposada sobre la base natural compactada. 

Sobre la superfície de la capa anterior es projecta un rec d'imprimació amb 
emulsió asfàltica (1 kg/m2), seguit d�un rec d'adherència amb betum asfàltic 
fluiditzat o amb emulsió asfàltica. 

Per últim s'estén una capa de mescla asfàltica en calent de tipus Densa o 
Semidensa de 5 cm de gruix com a capa de rodolament. 
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CAPÍTOL 7: 

FORJATS 

7.1. Necessitats 

7.1.1. Requeriments estructurals 

Els forjats de l�edifici de serveis hauran de complir amb les limitacions de 
resistència i deformacions atenent a les càrregues d�oficines, vestuaris, 
menjador, laboratori, etc. 

Així, serà necessari que la solució escollida realitzi les següents funcions 
estructurals: 

! Resistir els pesos propis i sobrecàrregues d�ús sense superar els Estats Límit Últims. 

Segons s�ha detallat a la Memòria de Càlcul, la sobrecàrrega d�ús que caldrà considerar a 

les plantes baixa i primera es fixarà segons el CTE DB SE-AE en 2 kN/m2. 

! No sobrepassar les deformacions límit estipulades al CTE DB-SE (Estats Límit de Servei). 

! Constituir els diafragmes de rigidització horitzontal dels elements estructurals verticals, 

amb la conseqüent reducció de la longitud de vinclament de pilars i l�absorció i redistribució 

de càrregues horitzontals a l�edifici (vent). 

Per a complir totes aquestes funcions estructurals caldrà que el forjat tingui 
suficient rigidesa a flexió, monolitisme i haurà de garantir la correcta transmissió 
d�esforços horitzontals. 

7.1.2. Requeriments tèrmics 

Els forjats de la zona de serveis són particions horitzontals que separen espais 
habitables, amb el que no pertanyen a l�envolupant tèrmica de l�edifici sinó que 
hi queden dins. Degut això l�exigència HE1 del DB HE no imposa cap limitació 
especial al seu comportament tèrmic, tot i que es busca recollir unes bones 
condicions per treballar, assolir un estalvi energètic, garantir el confort tèrmic 
dels usuaris i millorar la durabilitat de l'edifici. 



David Mora i Aubert  

 - 90 - 

7.1.3. Requeriments acústics 

Els forjats han d�acollir-se a les exigències d�aïllament al soroll aeri i nivell de 
soroll d�impacte del CTE DB HR, que exigeix una diferència de nivells 
estandaritzada DnAT ! 50 dBA i un nivell de soroll d�impacte L�nTW " 65 dBA. 

7.1.4. Requeriments de protecció contra incendis 

Segons es detalla i justifica en l�annex corresponent, les exigències d�estabilitat 
al foc dels elements estructurals i de compartimentació són: 

 

Sectors Suports Forjats i bigues Estructura de 
coberta 

Tancaments 

Edifici de serveis R60 R60 R60 EI60 

Edifici de producció R60 No aplica R15 EI60 

 

Així doncs, pel que fa referència als forjats de l�edifici de serveis, aquests hauran 
de tenir els sobre gruixos de formigó que els dotin de la resistència al foc 
requerida. 

7.2. Solució adoptada 
Es decideix utilitzar un sistema de forjat basat en biguetes de formigó, que 
seguirà les especificacions de la instrucció EHE (Instrucció del Formigó 
Estructural). 

Aquest tipus de forjats és el més estès per l�amplia i barata disponibilitat del 
material. És el més pesat de tots, però també el més rígid, de manera que pot 
suportar grans càrregues. 

Té una gran resistència al foc i es considera una bona solució per a assolir un 
bon aïllament acústic. 

 

7.2.1.  Especificació de la solució 

S�adoptaran forjats unidireccionals de viguetes armades de formigó de 20cm de 
cantell amb una capa de compressió de 5 cm. 

Es considera una bona solució per a assolir el nivell de resistència al foc i els 
requeriments d�aïllament acústic. 
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CAPÍTOL 8: 

COBERTES 

8.1. Necessitats 
Ha de complir amb els requeriments energètics de l�exigència bàsica DB-HE1, les 
disposicions d�aïllament acústic del document bàsic DB-HR i les necessitats en 
quant a salubritat detallades al DB-HS. 

8.2. Solució adoptada 

8.2.1. Edifici de serveis 

Ja que no es contempla l�accés freqüent a la coberta excepte en casos de 
reparacions puntuals, s�ha optat per una solució de coberta invertida en base a 
una barrera de vapor sobre el forjat, un formigó cel·lular per formació de 
pendents, una capa d�anivellació, una capa adherida de PVC armada, un 
aïllament tèrmic de planxes poliestiré extrusionat i protecció de grava.  

La formació de pendents en les cobertes es realitzarà amb un 3% de forma que 
l�aigua pugui ser evacuada sense dificultats per baixants que desembocaran a la 
xarxa separativa d�aigües plujanes del polígon. 

8.2.2. Cobert de producció 

En el cobert de producció s�ha adoptat sistema de coberta amb panells tipus 
sandvitx amb aïllament de poliuretà de 25mm.  
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8.3. Disseny del sistema constructiu 

8.3.1. Edifici de serveis 

La coberta estarà formada pel forjat de l�edifici seguit de les següents capes: 

! Formació de pendents amb formigó de bombolles. 

! Imprimació. 

! Oxiasfalt. 

! Làmina impermeabilitzant. 

! Capa separadora antipunxant geotèxtil. 

! Aïllament tèrmic amb poliestirè extrusionat. 

! Capa separadora antipunxant geotèxtil. 

! Grava de cantó rodat. 

8.3.2. Cobert de producció 

Les cobertes inclinades metàl·liques tipus sandvitx estan constituïdes per dues 
fulles de xapa perfilada o grecada, entre les quals se situa un aïllament tèrmic i/o 
acústic. Aquest panell es pot construir in situ o bé utilitzar panells prefabricats 
sandvitx 
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CAPÍTOL 9: 

FAÇANES 

9.1. Necessitats 
Les necessitats dels tancaments exteriors de façanes són protegir els edificis 
contra l�acció combinada del sol, pluja i vent, tot neutralitzant-ne els efectes i, al 
mateix temps, garantir un bon aïllament tèrmic i acústic de l�exterior per 
estalviar energia als edificis i reduir els costos de climatització. 

 

9.2. Solució adoptada 

9.2.1. Edifici de serveis 

S�adoptarà un sistema de façanes ventilades sobre maó de fàbrica que, per les 
seves característiques d�elevada qualitat estètica i indiscutibles avantatges 
d�aïllament tèrmic i acústic, es consideren una bona solució per a realitzar els 
tancaments exteriors de l�edifici de serveis. 

9.2.2. Cobert de producció 

En el cobert de producció, degut a les característiques del procés productiu que 
s�hi durà a terme i per minimitzar el risc de possible formació d�atmosferes 
explosives degut a l�acumulació de gasos s�ha decidit utilitzar un sistema de 
façanes de xapa simple no resistent al foc en dues de les seves façanes, i deixar 
obertes les encarades a l�àrea d�emmagatzematge i a l�edifici de serveis. 



David Mora i Aubert  

 - 94 - 

9.3. Disseny del sistema constructiu 

9.3.1. Edifici de serveis 

 

Avantatges 
Els sistemes de façanes ventilades compleixen amb èxit diverses funcions tant 
mediambientals com tècniques tot complint àmpliament els requeriments 
requerits, entre els quals hi ha: 

! Estalvi d�energia, eliminació dels ponts tèrmics. 

! Aïllament i protecció, l�eliminació de l�aigua de condensació superficial i protecció de 

l�estructura del mur. 

! Protecció acústica. 

! Excel·lent acabat: facilitats de col·locació a l�obra. Elements encadellats en obra �seca�, 

sense l�ajuda d�adhesius, mitjançant peces d�enganxament i de fixació de tipus mecànic 

amb les quals s�aconsegueixen salvar les irregularitats de la façana original en obres de 

rehabilitació. 

! Col·locació perfecta de la ceràmica amb la qual cosa se�n garanteix la fixació a la 

construcció. 

! Reducció dels riscos de fissures i despreniment. 

! Manteniment, possibilitat d�actuació sobre cada una de les peces de l�aplacat. 
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9.3.2. Cobert de producció 

Els panells de xapa simple estan constituïts per una sola xapa grecada. Es 
col·loquen directament sobre l�estructura metàl·lica de l�edifici i s�hi fixen 
mecànicament. 
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CAPÍTOL 10: 

URBANITZACIÓ 

EXTERIOR 

10.1. Terrenys i accessos 
La parcel·la és pràcticament plana amb un lleuger pendent cap a la zona on es 
disposaran els dipòsits i es troba pràcticament buida d'arbres, però amb brossa i 
males herbes fàcilment retirables. La preparació del terreny consistirà doncs en 
desbrossar la parcel·la i la retirada de la terra vegetal fins a una alçada de 20 
cm., amb el posterior anivellament del terreny. Aquesta terra serà amuntegada 
en una zona per al seu posterior aprofitament. 

L'accés a la parcel·la es realitza pels carrers del polígon, que estan preparats per 
al tràfic intens que patiran durant la construcció del centre i en el seu període 
d'operativitat. 

 

10.2. Tanca exterior 
Es preveu un tancat exterior per a impedir la intromissió a la Planta de persones 
o animals incontrolats des de l'exterior. La seva execució es realitzarà des de les 
primeres etapes constructives com a protecció de les que segueixen a 
continuació. 

Estarà formada per una reixa metàl·lica de 120 cm d�alçada, ancorada sobre 
murs de fàbrica vista de bloc de formigó buit de 20 cm d�amplada x 100 cm 
d�alçada amb pilars de doble bloc alternat cada 10 m. 

Tot el perímetre de les instal·lacions queda sota la influència d'aquesta tanca, 
excepte la zona del vial d'entrada principal on es disposa d'una porta motoritzada 
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per a l'accés de vehicles i persones i el vial secundari on es disposa d�una porta 
per l�entrada de camions i mercaderies. 

10.3. Portes d'accés mecanitzades 
Les portes d�accés són motoritzades tipus corredora de funcionament elèctric 
mitjançant operador de sòl de dues velocitats, formades per perfils buits 
quadrats galvanitzats en calent de 2,20 m d�alçada i 6 d�amplària la porta 
d�entrada de turismes i de 2,20m d�alçada i 8 d�amplada per l�accés de camions, 
d�una sola fulla, amb sòcol de xapa galvanitzada i enreixat de barres de ferro de 
12x12 mm. separats 12 cm. El marc, els mecanismes de lliscament i la guia són 
d�acer galvanitzat. Les portes es col·loquen sobre massissos de formigó H 150, 
de 70 x 70 x 70 cm. i se suporten sobre dos pilars situats als costats d�aquestes, 
de 60 x 60 cm de secció, formats per bloc massís de formigó de 20 cm armat 
amb varilles de 8mm. 

 

Disposen de tots els mecanismes necessaris per a la maniobra d�obertura i 
tancament, amb un motor de corrent alterna trifàsica de 184 W de dues 
velocitats (arrancada i aturada lenta, i velocitat intermitja ràpida) amb 
transmissió silenciosa per corretja, comandament a distància amb parada 
automàtica i moviment de retrocés, amb desblocatge per a funcionament manual 
d�emergència. 

 

La protecció antioxidant es realitza a base de pintura de minio, tenint especial 
cura en les zones corresponents en soldadures. L�acabament final es realitza amb 
dues passades de pintura acrílica del mateix color que la tanca exterior. 

10.4. Paviments 
S'utilitzaran dos tipus de paviments, un per als vials intern de circulació de 
vehicles i les zones de càrrega i descàrrega, i l�altre per a les soleres de les naus 
industrials. 

La pavimentació dels vials i la zona de pàrking es realitzarà per mitjà de ferm 
asfàltic i estarà preparat per a la circulació de vehicles pesats i lleugers i 
complementat amb cunetes de recollida i evacuació de les aigües de pluja a 
ambdós costats del mateix. 

En la seva construcció es presenta la següent distribució: 

7. Preparació del sòl existent, evacuant materials de baixa consistència fins a aconseguir una base 

ferma i d'alta compactació natural. 

8. Col·locació d'una capa sub-base granular de 25 cm de gruix, estesa i compactada. 

9. Capa de base granular 15 cm de macadam amb pedra calcària 40/80 mm disposada sobre la 

base natural compactada. 
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10. Sobre la superfície de la capa anterior es projecta un rec d'imprimació amb emulsió asfàltica (1 

kg/m2), seguit d�un rec d'adherència amb betum asfàltic fluiditzat o amb emulsió asfàltica. 

11. Per últim s'estén una capa de mescla asfàltica en calent de tipus Densa o Semidensa de 5 cm 

de gruix com a capa de rodolament. 

 

La pavimentació de les naus industrials es realitzarà amb un ferm de formigó que 
disposarà de les següents capes: 

! 15 cm de macadam amb pedra calcària 40/80 mm disposat sobre la base natural 

compactada. 

! Prèviament a la construcció de la cimentació pròpiament dita, es formarà una capa de 10 

cm d�espessor per neteja i anivellació de fons, amb formigó en massa de fck = 200 

kg/cm2. 

! 20 cm de formigó H-175 amb col·locació interior d�una malla tipus M.E. 150x150 de 6 mm 

en la zona superior d�aquesta capa. 

! Capa de formigó a base de resina epoxy de 5 cm de gruix. 

Tots els paviments tindran els pendents necessaris per a la conducció de les 
aigües pluvials cap als elements col·lectors i d'evacuació previstos. 

 

10.5. Voreres i rastells 
Es construiran voreres al voltant de l�edifici administratiu i en part del de 
producció d�una amplada de 80cm.  

 

Aquestes seran de trànsit exclusiu per a servei del personal vianant i estaran 
composades d'elements prefabricats a base de rajola de ciment hidràulica de nou 
pastilles, de 20x20x2�5 cm, color gris col·locades amb morter de ciment sobre 
solera lleugera de formigó H-125 de 10 cm de gruix. Disposarà de rastells en els 
seus laterals per separar-les de la terra de la franja enjardinada. 

 

Tots els vials estaran protegits per un rastell de formigó en els costats que donen 
a les zones enjardinades. Aquest rastell també tindrà la funció de retenir la terra 
vegetal i evitar que la pluja l'arrossegui cap a la calçada. Es construirà amb 
peces prefabricades de formigó de 13x20x50 cm disposades sobre llit de formigó 
H-125 i rejuntades amb morter de ciment M-40a (1:6). 
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10.6. Jardineria 
La jardineria està composada per una franja d�un metre d�amplada en tot el 
perímetre de la nau d�administració i part de la de procés, formada bàsicament 
per gespa i plantes que s�adaptin a les condicions climàtiques de la zona. 

Com a norma general els treballs es realitzaran en el següent ordre: 

1. Aportació de terres fèrtils. 

12. Obres de paleta, fontaneria i instal·lacions de recs. 

13. Perfilat, rastellat i neteja de les terres. 

14. Abonat i esmenes del terreny (amb fem, compost, humus o torba) 

15. Plantacions i neteja general amb sortida de sobrants. 

16. Manteniment general, que consistirà en les operacions de poda, rec i segat de la gespa, 

extirpació de les herbes paràsites, tractaments fitosanitaris, etc. 

 

10.7. Embornals 
Es col·locaran embornals per a la recollida d'aigües de pluja als costats dels vials 
interiors de la Planta, en la zona de pàrking i les àrees descobertes de càrrega i 
descàrrega segons s'indica en els plànols de sanejament. Aquestos embornals 
tindran 51x34x50 cm de dimensions interiors i es construiran sobre solera de 
formigó en massa H-100 de 10 cm de gruix, amb parets de fàbrica de maó 
massís de ½ peu de gruix, presos amb morter de ciment M-40a (1:6) d�un 1 cm 
de gruix, amb esquerdejat i brunyit amb morter de ciment M-160a (1:3). Estaran 
coberts amb reixa i marc de fundició de 60x40 cm enrasada al paviment. 

 

Les aigües contaminades o vessaments que es puguin produir en l'interior de les 
naus o l'edifici de bombeig també disposaran d'embornals longitudinals per a la 
seva recollida i transport cap al pou de recollida de vessaments. 

 

10.8. Aparcament de vehicles 
Es construirà una zona d�aparcament al costat de l'edifici d�administració amb 
una capacitat per a 15 vehicles en bateria a 90º i per a 8 cotxes més en bateria 
davant la façana de la nau. El paviment està format pel ferm asfàltic descrit 
anteriorment i cada vehicle disposa d'una superfície rectangular de 2�30x5�00 
metres en el cas d�aparcament a 90º i de 2�50x5�00 en el cas d�aparcament 
recte. 

Aquests 23 espais per vehicles es consideren suficients per a les necessitats del 
personal. 


