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0.1 Prefaci 
 
 
  

Prefaci 
 
 
El present treball és un Projecte Final de Carrera (PFC ) d’Enginyeria en 
Organització Industrial orientada a l’edificació  per part de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), realitzat a l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona (EPSEB),  que  es basa en estudiar l’ implantació 
d’una fabrica d’automatismes de portes de ferrocarrils ( i trens). 
 
El projecte s’ideà a partir de l’assignatura de Complexes Industrials, i és una 
continuació del treball que es va realitzar en aquesta mateixa assignatura, amb 
la complementació de l’aplicació dels coneixements adquirits durant els 2 anys 
del segon cicle de la titulació. 
 
Així mateix el treball està idea en capítols,on en cada punt es realitza un estudi o 
anàlisi dels diferents aspectes que engloben la fàbrica per poder saber si el 
projecte és viable o no. 
 
. 
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0.2 Introducció 

0.2.1 Objectiu 
L’Objectiu que es pretén és el desenvolupament d’una indústria dedicada a la fabricació de portes automàtiques per 
a portes de ferrocarrils o trens, per tal de saber si és viable la industria que es pretèn implantar- 
 
S’arribarà a aquest objectiu analitzant com a base de partida l’actual mercat de ferrocarrils, els clients potencials, la 
producció estimada i les necessitats bàsiques, per a poder analitzar en segona fase el layout de la planta de 
producció i en tercera fase l’anàlisi del solar. 
 
Aquest estudi el realitzarem d’una manera àmplia, tot abastant des de temes econòmics o de conjuntura econòmica 
actual, com aspectes tècnics del procés constructiu, com estudi i valoració de la construcció de la nau, i sense 
deixar de banda, en cap moment la normativa vigent. 
 
 

0.2.2 Filosofia del treball 
El projecte està dividit en diferents capítols. 
El primer ,  introdueix el sector dels automatismes i del ferrocarrils o trens.  
En segon ,defineix el producte i es realitza l’estudi del procés productiu, tot tenint en compte l’estudi dels llocs de 
treball i la seva seguretat , i finalment, es determina la millor distribució en planta de la fàbrica.   
El tercer , estudia la viabilitat óptima  de la localització de la  indústria. 
El quart , determina la viabilitat del projecte. 
El cinquè , realitza l’estudi ambiental, la legislació, els permisos i les llicències necessàries. 
El sisè, desenvolupa el projecte bàsic de la nau industrial, compost per la memòria i els plànols. 
Per acabar, s’expressen les conclusions del treball, la bibliografia ussada i els annexes necessaris per a la 
comprensió i complementació del projecte. 
 

0.2.3 Factors economics:  
Actualment ens veiem inmersos en un cicle en el que  el mercat creditici està casi estancat, degut a aquest fet  
l’estudi econòmic i situacional de l’industria a implantar es prendrà fortament en consideració per poder saber si 
l’implantació  és viable. 
 

0.2.4 Consideracions humanes 
L’implantació d’una fabrica, sempre crea avinences i desavinences amb les poblacions properes, la població 
escollida de Sabadell, té la sort de  ser una de les principals ciutats de Catalunya, tenir una forta industria, i sobretot 
tenir i conservar encara la germanor de poble pel que fa als seus habitats.  
 
L’ubicacio de la fàbrica no destorba, pel que fa a la població, en quan a sorolls i contaminacions ambientals 
diverses, i degut a la seva pròximitat al transport públic i als sectors habitats crea llocs de treball; pel que si 
l’industria  garanteix una RSE ( responsabiulitat socials empresarials) pot arribar a ser en un futur un factor positiu 
per a la industria de la zona. 
 

0.2.5 Consideracions ecologic-ambientals 
El procés de fabricació de portes automàtiques, no és un procés en què es desprenguin molts residus, ja que es 
tracta bàsicament d’un procés de muntatge de peces. No obstant, hem implantat un procés de gestió de residus 
específic per a cada procés o activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.2.6 Consideracions estètiques 
Estèticament la nau desenvolupada té una estètica austera, innovadora i molt cuidada,  on els contrastos i la llum - 
ombra  creen un mar de sensacions pels espectadors interns com externs. 
 
Sempre s’ha mantingut una sinergia entre l’estètica i la funcionalitat, per tal de crear un espai diàfan, útil  i agradable 
pels treballadors. 
 

0.2.7 El ser 
L’empresa que s’origini de la fabrica serà una empresa de difícil establiment en el mercat, ja que les barreres 
d’entrada són importants, no obstant és una empresa que té  un sector en forta expansió, de bons clients que 
treballen en el sector públic amb pressupostos elevats. I amb el component d’innovació i adaptació al mercat en 
constant canvi. 
 

0.2.8 Motivació 
Una nova fabrica dedicada exclusivament a la fabricació de portes per a trens requereix un estudi dels recursos 
materials, humans i de l’organització de tots ells per tal de que funcioni amb flexibilitat per satisfer les necessitats 
dels clients, el més segura i responsable pels treballadors i sostenible amb el medi ambient. 
 

0.2.9 Agraïments 
Voldríem agrair, en primer lloc, a la nostra tutora del projecte, Marta Batlle, la seva orientació continuada envers el 
desenvolupament del projecte, així com, el seu suport constant en totes les etapes per les quals ha passat el 
projecte. 
 
En segon lloc, voldríem agrair l’assessorament rebut per Gerard Pallàs Mayoral en el desenvolupament de l’estudi 
financer del projecte, així com en el seu suport incondicional.  
 
En tercer lloc, també voldríem agrair a Anna I. Campillo Ruiz la seva ajuda,  ja que ha aportat  una visió 
tècnica/professional, que ha estat clau en la conceptualització del treball. 
 
En cinquè lloc, també voldríem agrair a Fernando Benedicto Dumall pel seu suport , i el contacte amb el seu fill  Eloi 
Benedicto, cap de producció de Faiveley, a qui voldríem agrair que ens  permetés accedir a la fàbrica, tot i que per 
normativa de confidencialitat de l’empresa no ens pogués facilitar informació escrita ni poguéssim realitzar 
fotografies. No obstant, les  seves explicacions  i orientacions del procés productiu han estat  claus. 
 
 



 
  

2009 

Marta Armenteros Oncins i Raquel Griñón i Barceló 

Enginyeria en Organització Industrial 

 

Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica 
d’automatismes 

Capítol 1- El sector dels automatismes i portes 



 

5 
 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 Capítol 1 – El sector dels automatismes i portes 

1 Estudi del sector dels automatismes. ...................................................................................................................... 6 

1.1 Antecedents .................................................................................................................................................... 6 

1.1.1 Concepte actual de fàbrica ......................................................................................................................... 6 

1.1.2 El segle XX i el present ............................................................................................................................... 6 

1.1.3 Interaccions ................................................................................................................................................. 6 

1.2 Mercat ferroviari i perspectives de futur ......................................................................................................... 6 

1.3 Descripció de l’elecció del tema proposat – portes automàtiques per ferrocarrils ......................................... 7 

1.4 Estudi dels clients potencials .......................................................................................................................... 8 

1.5 Definició  del mercat de la indústria ferroviària ............................................................................................... 8 

1.6 Context mundial de la indústria ferroviària ..................................................................................................... 9 

1.6.1 Volum de mercat ......................................................................................................................................... 9 

1.7 El mercat ferroviari a la Unió Europea .......................................................................................................... 10 

1.8 Els tres paquets de mesures de la Unió Europea ........................................................................................ 10 

1.9 Presència de la indústria ferroviària a nivell europeu i mundial ................................................................... 10 

1.9.1 Europa ...................................................................................................................................................... 10 

1.9.2 Resta del món ........................................................................................................................................... 10 

1.10 El mercat del material ferroviari .................................................................................................................... 11 

1.10.1 Introducció ............................................................................................................................................ 11 

1.10.2 El sector en xifres ................................................................................................................................. 12 

1.10.3 Estructura del sector ............................................................................................................................. 13 

1.10.4 Distribució geogràfica de les empreses relacionades .......................................................................... 14 

1.11 Exportacions ................................................................................................................................................. 16 

1.12 . Oferta .......................................................................................................................................................... 16 

1.12.1 Estructura financera .............................................................................................................................. 16 

1.13 Monografies dels grups ................................................................................................................................ 17 

1.13.1 Alstom ................................................................................................................................................... 17 

1.13.2 Ballofet .................................................................................................................................................. 17 

1.13.3 Valdunes ............................................................................................................................................... 18 

1.13.4 Bombardier ........................................................................................................................................... 18 

1.13.5 Siemens ................................................................................................................................................ 18 

1.13.6 Knorr-bremse ........................................................................................................................................ 18 

1.13.7 Arbel ...................................................................................................................................................... 19 

1.13.8 Faiveley ................................................................................................................................................. 19 

1.14 Les principals empreses son:........................................................................................................................ 19 

1.15 La demanda .................................................................................................................................................. 20 

1.16 El sector ferroviari a Catalunya ..................................................................................................................... 20 

1.17 empreses ....................................................................................................................................................... 21 

1.18 Descripció del tipus d’indústria a implantar ................................................................................................... 28 

 
 
 
  



 

6 
 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 Capítol 1 – El sector dels automatismes i portes 

 

 

 

 

1 Estudi del sector dels automatismes. 
 

1.1 Antecedents 

1.1.1 Concepte actual de fàbrica 
Des de l’antiguitat una fàbrica era un lloc on predominava l’atenció al procés productiu en detriment de les persones, 
que eren una eina més del procés productiu.  
Aquest concepte ha anat evolucionant cap a un lloc on es produeix, amb un procés de fabricació conegut i 
determinat, en condicions més econòmiques, complint amb unes condicions òptimes de treball i socials per al 
treballador. 
De la producció eficaç sense pensar en la persona s’ha passat a la pretensió de què el treballador pugui sentir-se 
persona dins la instal·lació, no merament un autòmat que executa el que se li encomana. 
Taylor va propulsar la organització científica del treball, on es divideix el treball en tasques elementals a realitzar bé 
per màquines o bé per les persones. Aquest concepte va suposar una gran influència en el concepte del que és una 
planta industrial. 
I la població? Al llarg de la història, les fàbriques s’ubicaven on millor aprofitament se’ls hi podia obtenir, a prop de 
matèries primeres, a prop del riu, ... I els nuclis de població creixien al voltant de la fàbrica amb treballadors de la 
mateixa, creant les ciutats industrials. 
Avui dia, les fàbriques es troben fóra del nucli de població i són els treballadors els que es desplacen per arribar al 
seu lloc de treball, el que ha fet que s’hagi millorat tota la xarxa d’infraestructures i serveis per a poder accedir als 
nuclis industrials. 
 

1.1.2 El segle XX i el present 
Al segle XIX i principis del XX sorgeixen les cadenes de muntatge, i amb aquestes el concepte de producció en 
sèrie (per exemple, fabricació d’automòbils). 
Al segle XX apareix la electricitat, el que provoca un canvi en el concepte de fàbrica, ja que el treballador no es 
desplaça del seu lloc de treball, sinó és la cadena de muntatge la que va desplaçant-se al llarg de la fàbrica. També 
afavoreix al disseny de la planta de fabricació, ja que no és tan important la seva morfologia per a l’aprofitament de 
la llum natural. 
Com ja hem comentat anteriorment, la tendència actual és d’agrupar les fàbriques fóra de les ciutats, en polígons, 
així s’eviten molèsties als habitants de les ciutats però provoca una inversió en infraestructures per millorar l’accés a 
aquests nuclis allunyats del centre de població. 
Cada cop més, la indústria s’adapta a les necessitats de la societat. 
Actualment, els departaments d’I+D, que s’encarreguen de millorar les tecnologies estan en totes les fàbriques, el 
que provocarà una major especialització i la desaparició dels treballadors de mà d’obra no especialitzada.  
Els robots i computadors guanyen terreny a la mà d’obra. 
 

1.1.3 Interaccions 
Els complexes industrials són el reflex de la societat, així que evolucionen al mateix ritme que aquesta. 
Es basen en una interrelació no lineal entre la indústria, la arquitectura i la construcció, que fan de pont per a 
transmetre les necessitats d’una a una altra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 Mercat ferroviari i perspectives de futur 
 
Primer volem exposar perquè el sector ferroviari és dels més importants d’Espanya i perquè cada vegada més 
s’impulsa aquest sector per part de la administració pública. 
A continuació s’exposen els resultats del "Balance Global de la Actividad Ferroviaria en España 
(www.ffe.es/Word/balance_global.ppt)" redactat pels principals agents a Espanya del sector ferroviari, que són les 
següents empreses: 
 RENFE 
 GIF (Gestor d’Infraestructures Ferroviàries) 
 FEDEA 
Com a conclusions d’aquest Informe hem inclòs en el present estudi les més significatives: 
El transport és responsable del 27% de les emissions de CO2 ; al ferrocarril li corresponen solament el 2,9% 
d’aquesta dada (un 0,78% del total d’emissions). 
Els costos externs  generats pel transport representen el 4,6% del PIB de la Unió Europea; el ferrocarril solament 
genera el 1,7% d’aquesta xifra (un 0,08% del total). 
El consum  equivalent d’energia del Tren d’Alta Velocitat és a 3,5 vegades menor que el del automòbil  i 4,2 
vegades menor que el de l’avió. 
A Espanya  el transport de viatgers per ferrocarril suposa el 5% del mercat ; ha crescut un 16,9%  en el període 
1994/98 en front a un creixement del 18,6% dels viatgers per carretera. 
Els rodalies han estat utilitzats per  510 milions de viatgers en 1999. 
En 1999 es van realitzar 88 milions de viatges en Metro a Espanya.  
Una de les prioritats de la UE és dotar a l’espai comunitari d’una xarxa de transport integrada (especialment xarxes 
ferroviàries d’Alta Velocitat i de Transport Combinat) que asseguri la mobilitat sostenible i afavoreixi el 
desenvolupament econòmic i la cohesió de la Unió. 
Els viatgers de trens d’Alta Velocitat a Europa han passat de 16,3 milions al 1990 a 48,5 milions al 1998. A l’any 
2000 Air France va deixar d’operar la línia París-Brusseles davant la imbatible competitivitat del tren d’Alta Velocitat. 
A Espanya el 93,2% de la població opina que el TREN és un mitjà de transport essencial per al desenvolupament 
del país. 
Analitzant l’Informe i veient la impactant realitat on cada vegada és més difícil poder circular amb el transport privat, 
que la utilitat del Metro, tren, etc. és més còmode al no haver de trobar aparcament, circular amb retencions, ..., fa 
que cada vegada més sigui més important el sector ferroviari. 
El sector ferroviari, a més, és el que menys contamina, pel que per tenir una actitud sostenible, cada vegada més la 
conscienciació dels habitants provocarà un augment de la demanda del transport ferroviari. 
La UE promou la utilització del sector ferroviari. 
Hi han plans estratègics de millora de les xarxes existents i incrementació de les infraestructures per a promoció del 
sector ferroviari. 
Per tot això, la implantació d’una indústria dedicada a automatismes (portes automàtiques) per a subministrar a 
empreses de tallers de ferrocarrils és una oportunitat a l’actualitat per a l’augment d’importància d’aquest transport i 
les bones previsions que es plantegen a llarg termini. 
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1.3 Descripció de l’elecció del tema proposat – por tes automàtiques per 
ferrocarrils 

 
La automatització de les portes és un sector que no està del tot desenvolupat, les empreses que es dediquen a 
aquest negoci són poques, encara que amb una dimensió important, una d’aquestes empreses és Faiveley (grup 
francès que té a Tarragona una de les seves filials més actives). 
És una indústria que no demanda grans superfícies de distribució en planta, les matèries primeres són fàcils 
d’aconseguir i el producte acabat és fàcil de transportar. 
Com veurem en els punts següents hi ha una varietat important de clients en el sector i unes bones perspectives de 
futur. 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Com a innovació plantegem que el Departament d’I+D de la empresa es dediqui a les portes automàtiques 
d’andanes, tan comunes a països asiàtics. 
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1.4 Estudi dels clients potencials 
 
Els principals clients a Espanya són: 

ALSTOM 
CAF 
RENFE 
TALGO 

 
Els principals sectors de treball són l’execució de portes per a ferrocarrils de nou muntatge i portes per a 
manteniment de ferrocarrils, ja rodats, en els següents àmbits d’actuació: 
Metro de les diferents ciutats d’Espanya (sobretot Barcelona, València, Madrid i País Basc). 
 Alta Velocitat 
 Grans Línies de ferrocarrils, regionals i rodalies de RENFE 
 Xarxa de rodalies i Metro de Ferrocarrils de Catalunya (FGC) 
 
 
EUSKO-TREN 
Tramvia de Bilbao 
Farem una breu descripció de cadascun dels clients potencials per a tenir coneixement de quin sector és al que es 
dediquen: 
 
ALSTOM  
Alstom és el líder mundial en infraestructures d’energia i transport ferroviari. La companyia participa en el sector de 
la energia a través de les seves activitats de generació i en el sector del transport a través de les seves activitats 
ferroviàries. 
Diàriament milions de persones viatgen en trens ALSTOM (AVE, Alaris, rodalies, metro, tramvies, ...) o consumeixen 
electricitat generada amb equips de tecnologia, fabricació o manteniment Alstom.  
 
CAF 
Construccions i Auxiliar de Ferrocarrils (CAF) és un dels líders internacionals en el disseny, fabricació, manteniment 
i subministrament d’equips i components per a sistemes ferroviaris. 
Té una gama de productes que van des de complets sistemes de transport fins al subministrament i adaptació de 
peces i components a la mesura del client. 
No solament es dediquen a fabricar, sinó també a realitzar el manteniment periòdic dels sistemes ferroviaris. 
 
RENFE 
Renfe, empresa de serveis de transports ferroviaris de viatgers i mercaderies depèn del Ministeri de Foment. 
Renfe operadora té com a missió la prestació de serveis de viatgers i mercaderies, sota el principi de seguretat, 
desenvolupant la seva activitat amb una clara orientació al client, amb criteris de qualitat, eficiència, rendibilitat i 
innovació, assolint l’ increment de la quota de mercat del ferrocarril a Espanya, sobre la base del compromís amb la 
societat i el desenvolupament dels seus treballadors. 
 
TALGO  
Patents Talgo es dedica al disseny, fabricació de material rodant, d’equips de manteniment i de diverses aplicacions 
de canvi d’ample. Ofereix també serveis integrals de manteniment adaptats a cada client. 
A  l’apartat de “Justificació de la viabilitat del solar” (de la Part 2) es comenta un  Estudi del solar on es situarà la 
indústria, la localització d’aquestes empreses, i el Pla de comunicació de la nostra indústria amb els clients 
potencials. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 Definició  del mercat de la indústria ferroviàr ia 
 
La indústria ferroviària en el seu conjunt comprèn els sectors de producció següents: 
Material ferroviari rodant – vehicles locomotors, vagons i remolcs; i les seves parts 
Material ferroviari fix – les vies fèrries i el seu equipament 
 
Sistemes de senyalització, comunicació i electrificació per a les infraestructures 
Existeixen tanmateix diferents indústries de serveis –de construcció, manteniment, enginyeria i consultoria– 
relacionades amb la indústria ferroviària. 
El material ferroviari rodant es composa del conjunt de vehicles, motors o remolcs concebuts per desplaçar-se per 
una via fèrria. La fabricació de materials ferroviaris rodats comprèn quatre segments de mercat: 
 
� Els motors dièsel o elèctrics i les locomotores 
� Les màquines automotores 
� Els vagons de passatgers i de transport de mercaderies 
� Les parts de vehicles (carretons, eixos, frens, rodes, sistemes d’enganxall, topalls, etc.) 
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1.6 Context mundial de la indústria ferroviària 

1.6.1 Volum de mercat 
El resultat de l’estudi sobre el mercat ferroviari mundial publicat a principis de 2007 per la Union des Industries 
Ferroviàries Européennes (UNIFE) mostra3 que el total de facturació representa avui dia un volum de 103.000 
milions d’euros, dels quals 73.000 corresponen a la indústria, i s’espera una taxa de creixement anual del 2% durant 
els pròxims 10 anys. 
Analitzant diferents segments del mercat ferroviari, l’estudi identifica que el material rodant en general creixerà a una 
taxa similar a la mitjana total (2%), mentre que el segment dels serveis veurà un creixement d’entre el 2% i el 3% 
anualment a tot el món. 

 
Europa es manté com el mercat més important, el qual representa un 42% del total i s’espera que continuï en 
aquesta posició la dècada que ve. No obstant això, el mercat de subministraments ferroviaris creix més ràpidament 
a l’Orient: durant els pròxims 10 anys, es preveu que els Commonwealth of Independent States (CIS: Azerbaijan, 
Armènia, 
Bielorússia, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Moldàvia, Rússia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Ucraïna) i 
les regions de l’Àsia/Pacífic experimentin taxes de creixement anual del voltant d’un 3%. 

 
Evolució del tràfic de mercaderies i el tràfic de passatgers 
 
 

Les estadístiques de la Union Internationale des Chemins de fer (UIC) per al 20064 mostren augments substancials 
en les operacions ferroviàries a tot el món. A Europa, el tràfic de mercaderies va créixer més que el 2005 amb 
+4,9% en tones/km. El tràfic de passatgers també va augmentar més respecte de l’any anterior amb +2,5% en 
passatgers/km. 
Si s’observa la resta del món, veiem que el tràfic de passatgers s’ha doblat a la Xina en els últims deu anys (taxa de 
creixement al 2006 de +14%) i a l’Índia l’ és del +7%. 
Quant al trànsit de mercaderies a les dues potències asiàtiques, el creixement també és considerable: +11% per a la 
Xina i +8% per a l’Índia. A Rússia les taxes de creixement experimentades per al tràfic de passatgers i mercaderies 
van ser del +4% i +5%, respectivament. El Japó va experimentar taxes de creixement del trànsit més petites: +1,3% 
per a mercaderies i +0,3% per a passatgers. 
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1.7 El mercat ferroviari a la Unió Europea 
 
A Europa, aproximadament el 72% del transport de mercaderies es realitza per carretera, enfront d’un 16% per 
transport ferroviari. Aquesta desproporció és desfavorable sobretot quant a la dependència energètica del petroli i la 
congestió de les carreteres. 
La UE aposta, doncs, pel transport ferroviari com a forma d’estalvi d’energia i de descongestió. Es fa necessari, per 
això, eliminar prèviament les barreres tècniques i legals existents per tal que el ferrocarril deixi de perdre mercat 
enfront del transport aeri o per carretera. El ferrocarril ha de competir d’una manera especial amb les línies aèries de 
baix cost; i amb la liberalització dels serveis que pretén la UE les empreses operadores ferroviàries podran dur a 
terme una estratègia eficaç per competir amb els altres mitjans de transport. 
Dins d’aquest procés per liberalitzar el sector ferroviari i harmonitzar els drets dels passatgers europeus, el 
Parlament Europeu i el Consell han adoptat dos paquets de mesures, i si no hi ha cap imprevist, el tercer paquet  
s’aprovarà, després de gairebé tres anys de debat, durant la tardor de 2007. 

 
 

1.8 Els tres paquets de mesures de la Unió Europea 
El primer paquet de mesures, que data de 2001 i s’aplica des de 2003; se centra a facilitar la liberalització regulada 
del transport internacional de mercaderies. 
El segon paquet de mesures tracta d’agilitzar la liberalització i ampliar-la al transport nacional de mercaderies, 
mitjançant el reforç de la seguretat tot facilitant una major interoperabilitat gràcies a directives específiques i a la 
creació de l’Agència Europea de Seguretat i Interoperabilitat ferroviària amb seu a Valenciennes (França). 
El tercer paquet, concebut el 2004, pretén prosseguir la reforma del sector ferroviari. D’una banda, consta d’una 
directiva sobre ferrocarrils per mitjà de la qual es liberalitza el mercat ferroviari internacional de passatgers a partir 
de l’1 de gener de 2010. Sobre aquest termini s’ha establert un període de transició de dos anys aplicable a aquells 
estats membres en els quals el transport internacional de passatgers representi més de la meitat dels beneficis de 
les empreses ferroviàries. 
D’altra banda, el paquet ferroviari també consta d’una directiva sobre la certificació dels conductors de tren també 
aplicables al personal de seguretat dels trens, i d’un reglament relatiu als drets i les obligacions dels passatgers. 
Respecte d’aquest reglament, el Parlament i el Consell han acordat que no s’apliqui als passatgers que cobreixin 
rutes suburbanes, urbanes i regionals, excepte quan es tracti de drets bàsics dels passatgers. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.9 Presència de la indústria ferroviària a nivell europeu i mundial 

1.9.1 Europa 
El 1990, els països agrupats en el si de la Unió Europea van decidir la construcció d’una gran xarxa europea de 
transport ferroviari a gran velocitat. Les empreses, juntament amb els seus socis europeus, van participar en 
l’elaboració d’aquesta xarxa de comunicació. 
Un primer exemple va ser la posada en marxa l’abril de 1992 de l’AVE (Alta Velocidad Española) amb la línia 
Madrid-Còrdova-Sevilla (471 km). Més endavant, l’EUROSTAR, que va debutar amb la línia París-Londres-
Brussel·les el 1995. Les rames EUROSTAR van ser concebudes per adaptar-se als corrents elèctrics i sistemes de 
senyalització dels tres països travessats, així que als gàlibs de la seva pròpia xarxa. 
Finalment, el THALYS (1996). Per cobrir la línia PBKA (París-Brussel·les-Colònia-Amsterdam), les empreses van 
desenvolupar un material capaç de respondre a les exigències particulars de les quatre xarxes concernides. 
EUROSTAR i THALYS són les primeres baules de la xarxa europea prevista per al 2010, segons l’esquema director 
de la UE. Aquest és previst per a la totalitat dels països de la Unió, més Noruega i Suïssa, i constarà de 12.500 km 
de línies noves i 14.000 km habilitades, així com 2.800 km de línies d’interconnexió. 
Altres exemples il·lustren la col·laboració entre les empreses franceses i les grans xarxes ferroviàries europees: 
- tramvies per a Dublín, Pàdua o Barcelona 
- cotxes de passatgers per a Suècia 
- cadenes de tracció per a Espanya 
- aparells de via per a Itàlia i canvis d’agulla per a la República Txeca 
- sistemes de senyalització i de control de velocitat a les línies de gran velocitat a Bèlgica i Itàlia 
- equipaments majors com ara bugies per al tramvia de Brussel·les o rodes i eixos per a Espanya 
- seients per als cotxes de passatgers de Viena. 

1.9.2 Resta del món 
Les operacions internacionals representen una part creixent de l’activitat de les indústries ferroviàries. Aquesta 
tendència, ja perceptible als anys vuitanta, es va reforçar durant el decenni 1993-2003, durant el qual les 
exportacions van representar entre el 30% i el 40% de les sortides des de França. 
Una característica a remarcar pel que fa a les accions internacionals realitzades tradicionalment per les indústries 
ferroviàries és que aquestes piloten i coordinen la totalitat de les funcions necessàries per a la posada en marxa i el 
bon funcionament d’un sistema de transport. És a dir, els industrials  entenen la seva funció com a coordinadors 
totals d’un projecte. Per això el seu camp d’actuació abraça diferents nivells: 
tècnic, que supervisa la coherència de les operacions; comercial en efectuar les negociacions amb els proveïdors de 
la xarxa; i financer ja que poden elaborar solucions avantatjoses. 
En el curs dels darrers anys, s’ha pogut remarcar la presència activa de la indústria ferroviària , particularment en 
projectes de transports urbans. Podem esmentar: 
- la construcció de les línies de metro 1 i 2 del Caire 
- la construcció de les línies de metro 1, 2, 4, 5 de Santiago de Xile 
- els metros de Xangai, de Nanjing, de Washington, d’Istanbul, de Caracas, de Pusan i d’Inchon a Corea 
- el Citadis a Melbourne 
- el VAL a Taipei. 
Quant a fabricació de materials rodats en particular, la indústria francesa ha destacat especialment a l’Àsia (Xina, 
Singapur, Japó, Malàisia, etc.), i a Mèxic. 
En qualsevol cas, les exigències de la indústria ferroviària han evolucionat des de la demanda de material o 
d’equipament simple, fins a l’assumpció de la implantació del total del sistema de transport (sistema BOT – Build 
Operate and Transfer6). 
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1.10 El mercat del material ferroviari 

1.10.1 Introducció 
Després d’haver conegut una etapa de concentració relativament forta des de finals dels anys vuitanta i principis 
dels noranta, la indústria ferroviària ha vist accelerar-se el ritme de transformacions a partir de 1995-1996. Aquest 
va ser un període de transició caracteritzat per la crisi financera de les grans xarxes europees, per la posada en 
marxa de reformes o reestructuracions i per la generalització de concursos comunitaris (Directiva CE/93/38) 
associats a l’obertura dels mercats públics. Paral·lelament, les empreses industrials del sector es van 
internacionalitzar, i es van concentrar via fusions - adquisicions i/o creant filials a l’estranger; fenomen que va afectar 
el total de les activitats de la indústria ferroviària. 
Així, el sector de fabricació de material ferroviari és dominat per algunes empreses de més de 500 treballadors que 
concentren més del 80% de l’activitat sectorial. Els tres principals constructors, ALSTOM Transport, BOMBARDIER 
Transport i SIEMENS Transportation Systems operen en diferents vetes de mercat. Alstom és present  
particularment al segment dels TGV i els tramvies; Siemens és líder pel sistema VAL (metro totalment automàtic) i el 
tren - tramvia; i Bombardier es concentra en els TER (Trains Express Régionaux). 
Al costat d’aquests tres líders mundials operen una trentena d’empreses de dimensions més modestes, filials 
d’aquests grans grups o empreses subcontractants de la indústria ferroviària especialitzades en dominis molt 
específics com ara les portes o els seients dels vagons, o el manteniment i la reparació. 
La conjunció d’aquests fenòmens s’ha traduït en guanys de productivitat significatius en l’espai d’alguns anys 
(estimats entre un 5% i un 8% per any), necessaris per respondre a les exigències de baixada sensible dels preus 
formulats pels grans clients que són les xarxes nacionals europees. 
Pel que fa a la producció de materials rodats, des de 2003 s’experimenta una baixada de facturació del voltant del 
6%; el qual no significa que els nivells de producció siguin baixos. 
S’ha de tenir en compte, d’una banda, que l’any 2002 es va arribar a uns nivells de facturació i producció 
excepcionals, i els resultats avui dia són inferiors en relació amb aquell any, però significativament més alts que fa 
10 anys. D’altra banda, el preu de l’acer va augmentar un 14,7% durant el 2004, cosa que va encarir els preus de 
cost dels productors de material rodant, entre d’altres, entre un 1% i un 1,5%. Finalment, malgrat les nombroses 
comandes per part de l’SNCF –per valor de 1.196 milions d’euros, màxim històric i quant a nombre de comandes, 
màxim des de 1995– aquestes no sempre s’han pagat dins els terminis previstos, a causa del grau d’endeutament 
de l’SNCF. 
L’esforç d’R+D a la xifra de negocis de la indústria ferroviària ha augmentat en concordança amb les expectatives 
d’innovació tecnològica del mercat: la indústria realitza un 80% de l’esforç R+D del sector, contra un 20% de les 
xarxes. Aquesta evolució és concomitant amb la transferència de competències que s’observa al sector des dels 
operadors ferroviaris vers els constructors: els operadors se centren en la gestió de les xarxes i redueixen les seves 
activitats de caràcter industrial, mentre que els constructors assumeixen més responsabilitats d’innovació 
tecnològica. 
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1.10.2 El sector en xifres 
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1.10.3 Estructura del sector 
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1.10.4 Distribució geogràfica de les empreses relac ionades 
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1.11 Exportacions 
 
Les dades referents al comerç exterior del sector de construcció de material ferroviari rodant s’han d’interpretar 
tenint en compte que la presència de multinacionals, i la seva concentració dins la facturació de la branca, 
afavoreixen els fluxos internacionals intragrups, que poden donar lloc a la sobreestimació de les exportacions i/o 
importacions. Les xifres publicades pel SESSI per a les exportacions, que es troben al primer punt d’aquest apartat, 
difereixen considerablement de les de la FIF, presentades a la taula a continuació. 

 
Bèlgica, els Països Baixos i Alemanya són les principals destinacions de les exportacions del sector i mantenen un 
ritme de creixement en el temps. Per contra, les X a la Xina, Corea del Sud i el Regne Unit perden velocitat a falta 
de contractes d’envergadura. Finalment, Finlàndia i Mèxic són els països més dinàmics dels darrers quatre anys, tot 
i que de moment representen encara una petita part (al voltant d’un 5%) de les exportacions  del sector de 
construcció de material ferroviari rodant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.12 . Oferta 

1.12.1  Estructura financera 
Els grups que dominen el mercat són, alhora, els líders mundials. El grup Alstom és francès (número 1 a França) i 
els altres dos són estrangers: el canadenc Bombardier Transport (número 1 al món) i l’alemany Siemens. Són els 
tres únics grups que realitzen sistemes complets, fet que no impedeix que les seves posicions al mercat difereixin. 
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1.13 Monografies dels grups 

1.13.1 Alstom 

 
 

 

1.13.2 Ballofet 
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1.13.3 Valdunes 

 

1.13.4 Bombardier 

 
 

1.13.5 Siemens 

 
 

1.13.6 Knorr-bremse 
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1.13.7 Arbel 

 
 

1.13.8 Faiveley 

 

1.14 Les principals empreses son: 
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1.15 La demanda 
 
La indústria de la fabricació de materials ferroviaris rodats es caracteritza per una demanda clarament dividida entre 
tres grans segments: 
- Els mercats exteriors (45,3% de les facturacions el 2004) 
- L’SNCF (33,3%) 
- Clients particulars i metro (21,4%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.16 El sector ferroviari a Catalunya 
 
A Espanya hi ha unes 600 empreses, l’activitat de les quals està lligada al sector ferroviari. D’aquestes empreses, 
unes 150 estan radicades a Catalunya, on tenen una activitat productiva significativa, la majoria de les quals forma 
part del Railgrup, clúster impulsat conjuntament per les empreses del sector i l’Administració pública 

Associacions 
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1.17 empreses 
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1.18 Descripció del tipus d’indústria a implantar 
 
La indústria plantejada és de tamany  petit-mitjà, per tant, la seva localització  s’adequarà segons les Ordenances 
Municipals  de l’ indret d’ubicació. Per provocar les mínimes  molèsties als habitants del cercle urbà i facilitar els 
accessos de mercaderies s’ha plantejat la seva ubicació fora dels centres de població, com és el cas de la nostra 
industria. 
 
En l’anàlisi de l’estudi de l’elecció del solar, es contempla, doncs, el transport públic existent en les rodalies de la 
indústria per a transports complementaris dels treballadors, com més endavant explicarem. 
 
La classificació de la indústria és la següent: 
Tipus d’indústria: 
Indústria normal / molestes / insalubres / perilloses. Les característiques de la indústria a implantar és de tipus 
normal. 
 
Segons la naturalesa dels productes fabricats: 
Indústria bàsica / de transformació . Les característiques dels productes a manufacturar fan que la indústria sigui de 
transformació. 
 
Segons la tipologia dels productes manufacturats: 
Indústria de bens de consum/ béns d’equip / pesada / lleugera / punta 
 
La concentració industrial podrà ser horitzontal o vertical, ja que el sòl industrial encara no ha assolit preus inhòspits 
a  Espanya plantejarem una fàbrica de concentració horitzontal, en un polígon industrial 
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2 Estudi del procés productiu 
 

2.1 Descripció del producte 
 
El producte a fabricar són portes 
automàtiques per a trens. Dins d’aquesta 
categoria de portes podem distingir tres tipus 
de productes: 
Portes d’accés 
Portes  interiors 
Portes protectores d’andana. 
 
Les portes d’accés, són les que comuniquen 
l’exterior de l’andana amb l’interior de 
l’habitacle del vehicle de  transport (tren, 
tramvia, metro,...). 
Les portes més demandades pels clients són 
les de dues batents, tot i que existeixen 
portes d’una sola batent, que es solen ubicar 
a l’accés de la cabina del conductor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les portes interiors, són les encarregades de comunicar els diferents compartiments o vagons del vehicle 
transportador de passatgers.  
Poden ser d’una o de dues batents segons les necessitats i dimensions dels vagons a comunicar.  
 

 
 
Les portes protectores d’andana, tenen la funció de retenir els individus que estan esperant que arribi el vehicle de 
transport, de manera que es previnguin accidents de caiguda al fossar de les vies, entre d’altres. 
El seu ús no està encara molt extens en l’àmbit estatal, tot i que cada vegada es fa més palesa la seva necessitat 
en punts on hi ha una aglomeració de persones important.  

Tanmateix, malgrat les diferències mòrfiques dels tres tipus de productes, els elements que els conformen son els 
mateixos, és per això, que el procés de producció que explicarem serà comú a tots tres tipus de portes. A 
continuació, procedirem a descriure cada element que conforma la porta  
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2.1.1 Elements bàsics del producte 
 
-Els elements principals que conformen la porta són:  
- L’estructura de portes  
- Les guies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent a les portes, aquestes estan compostes bàsicament per:  
o Les peces de l’estructura metàl·lica 

o Els vidres  

o Les juntes  
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Els elements principals de les guies són: 
o Automatismes d’obertura i tancada de la porta 

o Polsador 

o Dispositiu de bloqueig de portes  

o Dispositiu d’accionament manual per a personal autoritzat  

o Sistema de subjecció inferior 
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2.2 Organigrama de l’activitat industrial 
 

2.2.1 Organigrama de processos 
 
En primer lloc, cal aclarir que encara que sembli tot el contrari, el procés de fabricació de portes automàtiques, és 
bastant manual, és per això, que en la nostra fàbrica el factor humà prendrà molta importància. 
El procés de producció de les portes automàtiques està dividit clarament en dos processos productius que es 
realitzen en paral·lel, fins a l’embalatge dels dos productes semielaborats. 
Els processos que es realitzen en paral·lel són:  

• Producció de portes  
• Producció de guies 

A continuació es mostra l’esquema del  
procés productiu. 
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2.2.1.1 Entrada stock 
 
Hem dividit l’explicació en els blocs principals que hem presentat a l’esquema anterior.  
Tanmateix cal dir que en el procés de producció de portes automàtiques per a tren, les matèries primeres són 
manufacturades, és a dir, no són elements presents en la natura que es pugui disposar d’ells, sinó que ja són 
productes manufacturats que ens subministren els nostres proveïdors.  
Aquestes matèries primeres van des de cargolaria necessària per a poder engalzar les peces, fins a peces 
metàl·liques ja  conformades de diverses grandàries. 
Els proveïdors de les matèries primeres subministren les peces fins al nostre magatzem, on s’emmagatzemen com 
a entrada d’estoc. Aquests elements han de passar per un control exhaustiu de qualitat que avaluarem en l’apartat 
següent. 
Les matèries primeres se subministren amb transport viari des del proveïdor fins al seu client, la nostra empresa.  
El número de proveïdors ve determinat per la producció. No obstant, no ens podem delimitar solament en tenir unes 
empreses proveïdores habituals sinó que hem d’avaluar que si per algun motiu extern a la nostra producció, aquest 
proveïdor no pot subministrar l’estoc necessari, hem de tenir proveïdors reserva per a no tenir una ruptura d’estoc 
que ens afecti a la producció.  
El procés d’entrada d’ stock, comprèn les operacions des de l’arribada dels camions dels proveïdors fins a 
l’emmagatzematge de productes fins a la ordre de producció corresponent. 
Les operacions en ordre cronològic d’aquesta primera activitat són:  

• Entrada stock a la fàbrica 
• Control de qualitat dels elements 
• Entrada informàtica al magatzem 
• Realització de l’ stock per famílies de productes  
• Agrupació de l’ per grups de fabricació 

 

 
 

2.2.1.2 Entrada d’ a la fàbrica 
En aquesta operació, els camions dels proveïdors de les primeres matèries, productes semielaborats, procedeixen a 
embarcar als molls de descàrrega de la fabrica.  
Tot seguit l’encarregat de controlar les entrades d’estoc, procedeix a comprovar els albarans, de manera que el 
contingut del camió, s’adeqüi a la comanda realitzada.  Una vegada s’ha rati ficat que els embalums coincideixen 
amb la comanda s’introdueix al sistema informàtic i posteriorment es realitza la descàrrega.  

 

 
 

2.2.1.3 Control de qualitat dels elements 
Aquesta operació consisteix en transportar els palets a les taules d’inspecció dels materials i comprovar-ne la seva 
correcció.  
En aquest procés intervenen quatre operaris encarregats de realitzar el precontrol, cada u a una taula de control 
diferent. 
Si les primeres matèries passen el precontrol, aquestes passen al departament de control de qualitat intern on se’ls 
practiquen de mitjançant mètodes estadístics proves encara més exhaustives. 
No obstant, els lots que no passen els precontrols o els controls de qualitat pròpiament dits, son emmagatzemats al 
magatzem de rebuig, i posteriorment són retornats als respectius proveïdors mitjançant el protocol de rebuig 
establert  
 

2.2.1.4 Entrada informàtica al magatzem 
Una vegada ja s’ha procedit a controlar els productes dels proveïdors, es realitza l’entrada al sistema dels productes 
acceptats, de manera que quedi constància de l’acceptació del producte.  
 

2.2.1.5 Realització de l’ per famílies de productes 
A continuació de l’entrada al sistema dels productes que han estat acceptats, s’emmagatzemen els productes a les  
estanteries d’ de matèria primera, que és on s’organitzen els diferents  productes semielaborats per famílies de 
productes.  
Això significa, que tots els productes que formen part d’un tipus de peça s’emmagatzemen junts, encara que 
corresponguin a models de portes automàtiques diferents. Així d’aquesta manera a l’hora de realitzar els kits de 
cada tipus de portes, l’operari encarregat d’agafar les diferents peces que conformen el kit ho tindrà més fàcil, ja que 
només haurà d’escollir el model de peça entre els existents. 
 

2.2.1.6 Agrupació de l’ per grups de fabricació 
Finalment, l’ es emmagatzemat mitjançant “kits” de fabricació, és a dir, conjunts de peces que composen un tipus de 
producte, com per exemple: totes les peces que conformen la porta tipus A, o bé totes les peces que composen les 
guies per la porta automàtica tipus “C”.  
Així doncs, quan des de la direcció de producció s’emeti la ordre de fabricar portes tipus B, llavors s’aniran a buscar 
els kits de guies tipus “B” i els kits de portes tipus “B”, per tal de muntar les respectives peces i finalment tenir, les 
guies tipus “B” i les portes tipus “B” muntades i embalades per separat fins al punt d’expedició on s’uneixen els  
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2.2.1.7 Producció de guies 
 
El procés de producció de guies, comprèn les operacions des del transport del kit de guies a les taules de treball fins 
a l’emmagatzematge de les guies muntades.  
Les operacions en ordre cronològic d’aquesta activitat són:  
Muntatge dels elements que conformen la guia 
Control de qualitat 
Confecció del lot del client i emmagatzematge 
Control d’eficiència 
 

2.2.1.7.1 Muntatge dels elements que conformen la guia 

La producció de guies és un procés completament manual, en què es realitza el muntatge de les diferents peces 
que conformen el kit de cada unitat de guia.  
Existeixen tres línies de producció, i a cada línia de producció hi ha dos operaris encarregats de realitza la producció 
establerta segons el cap de producció de guies.  
El muntatge es realitza en taules industrials de muntatge tal i com es mostra en la fotografia adjunta.  
 

2.2.1.7.2 Control de qualitat 

Una vegada ja s’han muntat les guies, es procedeix a traslladar-les al banc de proves per tal d’assegurar-ne la seva 
correcció i resistència als cicles d’obertura i tancament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1.7.3 Confecció del lot del client i emmagatzematge 

Les peces es traslladen a la zona d’emmagatzematge, separades per clients, per a la conformació del lot total en 
quant estigui la porta confeccionada. Totes les peces estan numerades, pel que el seguiment del productes és molt 
més proper i exhaustiu.  
 

2.2.1.7.4 Control d’eficiència 

Diàriament els operaris entren en el procés informàtic per tal d’introduir les unitats produïdes, així setmanalment, 
mensualment i anualment, es pot portar la eficiència humana en la producció., sempre validant aquesta eficiència 
amb els indicadors que haurem establert prèviament. 
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2.2.1.8 Producció de portes  
 
 
El procés de producció de portes, comprèn les operacions des del transport del kit de portes a la zona de treball fins 
a l’emmagatzematge, de les portes muntades, per 
clients. 
Les operacions en ordre cronològic d’aquesta activitat 
són:  

1- Cromat dels elements que conformen la porta 
2- Muntatge de l’estructura de portes 
3- Premsat  
4- Polit 
5- Pintat 
6- Col·locació de gomes i vidres 
7- Proves de qualitat  
8- Emmagatzematge per clients  

 

2.2.1.8.1 Cromat dels elements que conformen la 
porta 

En primer lloc, abans de procedir a muntar les peces 
que conformen el kit de la porta, caldrà aplicar a 
aquestes peces, un cromat, per tal que resisteixin la 
corrosió, millorin la seva aparença i les seves 
prestacions. A més a més, el cromat realitza un efecte, 
d’obertura dels porus,  a la superfície de la porta, de 
manera que facilita la imprimació de la pintura.  
El cromat consisteix en aplicar, mitjançant immersió, 
una fina capa de crom sobre la superfície metàl·lica a 
tractar, no obstant, perquè el resultat sigui satisfactori, 
caldrà que la superfície a tractar estigui polida , brillant 
i desengreixada.  
 

2.2.1.8.2 Muntatge de l’estructura de portes 
Una vegada ja tenim les peces de les portes 
perfectament cromades, es procedeix a muntar les 
diferents peces de l’estructura.  
A més a més, es realitza un encolat amb massilla de 
totes les peces de manera que quedi la porta 
completament compacta. 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.1.8.3 Premsat 

Posteriorment a l’encolat de les peces, es realitza un premsat de la porta per assegurar la perfecta unió de les 
peces. 
En aquesta operació, es mantenen les portes entre 3 i 4 hores a la premsa. Aquesta és una operació bastant crítica 
a causa del llarg temps d’espera, és per això que disposem de dues premses a taller.  
 

2.2.1.8.4 Polit 

En el procés de premsat, la massilla surt a pressió per l’excés d’encolat, pel que en un termini no superior a 3 hores 
(pel procés de secat d’aquesta massilla i el que costa polir-la), s’ha de polir la superfície per eliminar l’excés de 
massilla. 
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2.2.1.8.5 Pintat  

El procés de pintat es realitza manualment mitjançant una pistola automàtica de pintat. 

 
 

2.2.1.8.6 Col�locació de gomes i vidres 
Les portes ja pintades i secades passen per un procés manual de muntatge de gomes perimetrals elàstiques, vidres 
i col·locació de botons d’accionament  

 
 

2.2.1.8.7 Proves de qualitat 

Una vegada ja s’han muntat completament les portes, es procedeix a traslladar-les al banc de proves per tal 
d’assegurar-ne la seva correcció i resistència als cicles d’obertura i tancament, a més a més de la resistència de la 
unió dels diferents elements. 
A més a més, durant tot el procés els operaris estan conscienciats de què qualsevol porta que estigui malmesa ha 
de ser retirada.  
 

 
 

2.2.1.8.8 Emmagatzematge clients  

Les portes s’emmagatzemen en sectors diferenciats per cada client.  
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2.2.1.9 Preparació lot comanda 
 
En aquesta operació es procedeix a preparar el lot format per les guies i per les portes, és a dir, s’agafa el lot de 
portes corresponent al client 1 juntament amb el lot de guies del client 1 i es passen a la zona d’embalatge de 
manera que es pugui construir el lot guia-porta pel client. 
 

 
 

2.2.1.10 Embalatge 
 
Posteriorment a la confecció del lot es realitza l’empaquetament del conjunt. 
Cal dir que cada client demana el seu propi embalatge diferent de la resta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1.11 Expedició 
 
Tot seguit a l’empaquetament del lot, es transporta mitjançant transpalets elèctrics a la zona d’emmagatzematge de 
les expedicions on es mantindrà el producte acabat en espera fins al seu transport al destí.  
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2.2.2 Organigrama de la maquinària industrial 
 
A continuació és mostra l’organigrama de maquinària del procés de producció. Està dividida en la maquinària de 
producció i en la que s’utilitza per transportar els elements. 
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2.2.2.1 Cicle de fabricació 
 
En l’esquema de fabricació anterior es pot observar per una banda l’esquema de fabricació  de les portes 
automàtiques de tren i per l’altra, les maquinàries utilitzades, tant les referents a les operacions de fabricació 
pròpiament dites com les referents al mitjà de transport que s’utilitza per transportar els diferents productes 
semielaborats. 
Així doncs, en el cicle de fabricació  de les portes automàtiques podem distingir les matèries primeres següents com 
a inputs del procés:  

- Peces del kit de la porta metàl·lica 

- Peces del kit de les guies  

- Vidres i gomes de les portes 

- Elements auxiliars 

El grup d’elements auxiliars altres s’ha inclòs per considerar tots aquells elements secundaris que poden aparèixer 
en la fabricació d’un model concret de porta, així com cargolaria, incorporació de maniveles, o botons, per exemple. 
En l’esquema inferior veiem el cicle de fabricació del producte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, en el cicle de transformació, passem de les primeres matèries, productes semielaborats, subministrats 
pels proveïdors, al conjunt format per les guies automàtiques i la porta, de manera que els nostres clients només 
hauran de procedir a instal·lar el conjunt als vagons dels diferents mitjans de transport. A continuació es mostren 
dues fotografies del muntatge de dos tipus de portes en els vagons pròpiament dits. Es per això que les etapes del 
cicle de fabricació de les portes automàtiques es pot dividir en la recepció del material, el muntatge i l’expedició. 
 

 
 

2.2.3 Organigrama de fluxos 
 
 
Tot seguit es mostra l’organigrama de fluxos diari, on es pot  observar que simultàniament es  
produeixen les guies automàtiques i les portes, de manera, que al final del procés disposem del  
mateix nombre de portes i guies, en el mateix període de temps.  
Això s’aconsegueix, distribuint tres línies de producció de guies i dues línies de producció de  
portes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ccile de 
fabricació de 
les portes 
automàtiques 
 

Residus 
 

Elements 
auxiliars  
 
 

Electricitat, aire 
comprimit, etc. 
 
 

Producte acabat guia 
automàtica - porta 
 

Peces del kit de 
la porta 
 
Peces del kit de 
la guia 
 

Vidre i gomes 
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2.3 Fitxes tècniques de màquines i equips 
 
Tot seguit es mostra la taula de maquinària on hi ha els equips necessaris durant el procés de producció. 
Els equips els hem dividit segons el subprocés de producció, és a dir, en: entrada d’, producció de guies i producció 
de portes. 
Tanmateix, s’ha tingut en compte tant la maquinària referent al transport com la maquinària de producció.  
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Maquinària entrada stock 
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En la producció de guies la única maquinària que s’utilitza és la que transporta els kits de les guies per a ser 
muntades, és a dir, la transpaleta elèctrica. 
La resta són eines i utensilis varis utilitzats en el muntatge de les peces que conformen el kit .  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maquinària producció de guies 
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En la producció de portes intervenen maquinàries d’alta tecnologia per poder realitzar tots els processos establerts 
en l’organigrama del procés de fabricació esmentat anteriorment.  
Així doncs, en primer lloc les peces metàl·liques passaran per la màquina de cromat, desprès seran pintades 
mitjançant una pistola de pintat.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Maquinària de producció de portes 
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Posteriorment al pintat, una vegada les portes ja estiguin seques, aquestes seran encolades i premsades mitjançant 
la premsa, per tal d’aconseguir una perfecta unió dels elements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalment , cal dir que en la línia de producció de portes, per al transport dels productes semiacabats o acabats 
s’utilitza una grua de ventoses a banda dels transpalets elèctrics. 
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 2.4 . Planificació del procés productiu 
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2.5 Estudi dels llocs de treball 
 
Per poder tirar endavant la fàbrica, aquesta ha de disposar d’un extens equip multidisciplinari, de manera que totes  
les branques i matèries a dirigir estiguin cobertes per persones qualificades i competents. 
 
La nostra fàbrica està dirigida en primer lloc per la direcció general, de la qual en depenen quatre departaments 
completament diferenciats. 

- Direcció financera 
- Direcció comercial 
- Direcció RR.HH. 
- Producció 

 
Direcció financera 
El departament de direcció financera es responsabilitzarà de la posició estratègica de l’empresa i de determinar la 
viabilitat de noves oportunitats de mercat, i d’analitzar l’estat econòmic actual de l’organització.  
 
Direcció comercial 
El departament de direcció comercial és responsabilitzarà de l’estratègia de marketing de l’organització i de la 
millora de la quota de mercat de l’empresa.  
 
Recursos Humans 
El departament de recursos humans s’encarregarà de dissenyar i implementar les polítiques de personal de 
l’empresa. A més a més, definirà les polítiques de reclutament i selecció i formació dels treballadors. També definirà 
la política d’empresa i es responsabilitzarà d’implementar-la als treballadors de l’organització.  
 
Producció 
El departament de producció, es responsabilitzarà de la producció pròpiament dita de la fàbrica, tot englobant els 
departaments de gestió de proveïdors, de control intern i control extern.  
 

- El departament de gestió de proveïdors, es responsabilitzarà de la gestió de les compres de l’empresa de 
les diferents famílies tècniques tot analitzant les necessitats de l’empresa.  

- El departament de control intern, identificarà i definirà els protocols per tal d’assegurar el correcte control 
intern de la producció de la fàbrica.  

- El departament de control extern, actuarà segons el seu pla de control tot prenen les mesures oportunes en 
cas de no conformitat, per tal d’assegurar la correcció del control intern de la fàbrica.  

- El departament de producció, estarà dividit en els diferents departaments: 
-  

o Logística interna. El personal de logística interna analitzarà els processos i procediments de treball 
al magatzem, tot determinant les necessitats d’estoc de producció, gestionant la preparació de 
comandes i realitzant els respectius inventaris.  

o Manteniment. El personal de manteniment, gestionarà el manteniment de maquinària, utensilis i 
instal·lacions des d’un punt de vista organitzatiu i econòmic. Elaborarà el pla de manteniment 
corresponent i prepararà els informes periòdics de control.  

o Producció de guies. Seran els treballadors encarregats de complir els objectius de producció de 
guies segons les especificacions del cap de producció. 

o Producció de portes. Seran els treballadors encarregats de complir els objectius de producció de 
portes segons les especificacions del cap de producció. 
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A continuació es mostra l’organigrama de la fàbrica, per tal de poder comprendre millor l’estructura  
 
organitzativa de l’empresa.  
 

 
 

 
Tot seguit es procedirà a analitzar les característiques de cada lloc de treball segons la divisió realitzada a 
l’organigrama. 
L’anàlisi és farà diferenciant els departaments especificats anteriorment.  
A continuació es mostra la taula referent a les característiques del director general de la fàbrica d’automatismes de 
portes de ferrocarril.  
 
Tal i com es pot observar a l’organigrama, en dependència de gerència hi ha la resta de departaments: la direcció 
financera, la direcció comercial, la direcció de recursos humans, i tota la producció de la fàbrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

51 
 

 Capítol 2 – Estudi del procés productiu 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

A continuació es mostra la taula referent a les característiques dels diferents llocs de treball del departament de 
direcció financera. 
 

 
 

Departament Dept. financer
• Responsable d'estudis financers
• Relacions amb les entitats 
bancàries

En dependència Gerència

Personal a càrrec
Adjunt director financer i 
administració

Salari 40.000-48.000€ brut/any
Estudis mínims Llicenciat en Econòmiques
Altres estudis
varolables

Màster en mercats internacionals 

Idiomes Anglès alt, varolable alemany
Gran capacitat de lideratge 
Perspectiva en buscar nous mercats 
Clara visió de negoci

Personalitat
Dinàmic, intuïtiu, organitzat, 
ambicisós, sociable

1 treballadorNº de treballadors necessàris

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Habilitats
Capacitats 
personals

Formació

DIRECTOR/A FINANCER/A

 
 
 
 
 
 
 

Departament Dept. financer
• Execució dinformes d'estudis 
financers
• Seguiment econòmic de l'empresa

En dependència Director financer
Personal a càrrec Administració
Salari 25.000-27.000€ brut/any
Estudis mínims Llicenciat en ADE
Altres estudis
varolables

Estudis complementàris en mercats 
internacionals

Idiomes Anglès 
Persona amb visió de futur
Gran capacitat de gestió 
Clara visió de negoci

Personalitat
Dinàmic, intuïtiu, organitzat, 
responsable, sociable

1 treballador

ADJUNT DIRECTOR/A FINANCER/A

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris
 

 

Departament Dept. financer
• Responsable de portar la 
comptabilita diària de l'empresa
• Atenció al públic
• Seguiment econòmic de l'empresa

En dependència Director financer
Personal a càrrec Cap
Salari 17.000-20.000€ brut/any

Estudis mínims Diplomat en ciències empresarials

Altres estudis
varolables

Coneixement de Contaplus, 
Nominaplus

Idiomes Català i castellà, varolable anglés
Gran capacitat organitzativa
Adaptable a les puntes de treball 
periòdiques

Persona amb habilitats comunicatives

Personalitat
Meticulós, organitzat, sociable, 
amable, cortés, treballador
3 persones, 1 recepció + 2 dept. 
financer

Nº de treballadors necessàris

Habilitats
Capacitats 
personals

ADMINISTRATIU/VA

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació
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Tot seguit es mostra la taula referent a les característiques dels diferents llocs de treball del departament de direcció 
comercial 

 

Departament Dept. comercial
• Definició de l'estratègia comercial
• Direcció i coordinació de l'equip 
comercial

• Seguiment econòmic de l'empresa

En dependència Gerència
Personal a càrrec Administració
Salari 35.000-40.000€ brut/any
Estudis mínims Llicenciat en Econòmiques
Altres estudis
varolables

Màster en mercats internacionals 

Idiomes Anglès alt, varolable alemany
Gran capacitat de lideratge 
Perspectiva en buscar nous mercats 
Clara visió de negoci

Personalitat
Dinàmic, intuïtiu, organitzat, 
ambicisós, sociable

1 treballador

DIRECTOR/A COMERCIAL

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris
 

 

Departament Dept. comercial
• Tancament i reporting de vendes
• Anàlisi de l'evolució i previsió de 
vendes per clients i mercats

• Facturació i gestió de cobraments

En dependència Director comercial
Personal a càrrec Administració
Salari 21.000-25.000€ brut/any
Estudis mínims Diplomat en Ciències Empresarials
Altres estudis
varolables

Formació de marketing empresarial

Idiomes Anglés nivell bàsic
Gran capacitat de gestió i 
organització
Bon comunicador

Personalitat
Dinàmic, intuïtiu, organitzat, sociable, 
creatiu, treballador

1 treballador

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris

ADJUNT DEL DIRECTOR/A COMERCIAL

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

 
 
 
 

Tot seguit es mostra la taula referent a les característiques dels diferents llocs de treball del departament de recursos 
humans. 

 

Departament Recursos humans
• Intervenció en els processos de 
selecció 
• Disseny de polítiques de motivació 
del personal

• Gestió de les relacions laborals

Departament Dept. comercial
En dependència Director comercial
Personal a càrrec Administració
Salari 21.000-25.000€ brut/any
Estudis mínims Diplomat en Ciències Empresarials
Altres estudis
varolables

Formació complementària en gestió 
de recursos humans

Idiomes Català i Castellà
Gran capacitat de negociació i 
interlocució amb les diferens parts
Bon comunicador

Personalitat
Alta sensibilitat interpersonal, 
dialogant, resolutiu, do de gents

1 treballador

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris

ADJUNT DEL DIRECTOR/A  DE RR.HH.

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar
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Departament Dept. recursos humans
• Disseny i implementació de les 
polítique de personal de l'emprea
• Definir les polítiques de reclutament, 
selecció, formació
• Contribució a la definició d'una 
política d'empresa

En dependència Gerència

Personal a càrrec
Tots els treballadors de l'empresa 
excepte gerència

Salari 38.000-40.000€ brut/any
Estudis mínims Llicenciat 
Altres estudis
varolables

Postgrau en Direcció de Recursos 
Humans

Idiomes Anglès fluid
Visió estratègica de negoci
Bon gestor d'equips 
Gran capacitat de lideratge

Personalitat
Sociable, resolutiu, adaptable, do de 
gents, empàtic 

1 treballadorNº de treballadors necessàris

DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANS

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats
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Tot seguit es mostra la taula referent a les característiques dels diferents llocs de treball del departament de 
Investigació i desenvolupament. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tot seguit es mostra la taula referent a les característiques dels diferents llocs de treball del departament de producció.  

 

Departament Dept. producció
• Supervisió de la producció de tota la 
fàbrica
• Optimització de processos
• Control i seguiment de la 
planificació

En dependència Gerència

Personal a càrrec
Cap de manteniment, cap de 
producció de guies, cap de producció 
de portes i els seus subordinats

Salari 45.000-48.000€ brut/any
Estudis mínims Enginyer en Org. Industrial
Altres estudis
varolables

Postgrau en Direcció d'operacions i 
logística

Idiomes Anglès fluid
Visió estratègica de negoci
Bon gestor d'equips 
Gran capacitat de lideratge

Personalitat Resolutiu, organitzat, ambiciós, 

1 treballadorNº de treballadors necessàris

CAP DE PRODUCCIÓ

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

 
 
El cap de producció en dependència seva tindrà els departaments de:  
 

- Gestió de proveïdors  
- Control extern 
- Control intern 
- Producció 

 
 
 
 
 
  



 

55 
 

 Capítol 2 – Estudi del procés productiu 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

Gestió de proveïdors  
 

 
 
 

Departament Logística interna

• Analisi dels processos i 
procediments de treball al magatzem

• Preparacio de comandes

• Gestió d'stock i realització 
d'inventaris
• Devolucions i gestió de materials no 
conformes

• Organització del personal al seu 
càrrec

En dependència Cap de producció
Personal a càrrec Personal de logística

Salari 25.000-28.000€ brut/any

Estudis mínims Cicle formatiu Superior

Altres estudis
varolables

Coneixement de mètodes de gestió 
d'stock i de programes informàtics 
especialitzats

Idiomes Català i Castellà

Capacitat organitzativa

Capacitat de gestió 

Personalitat
Resolutiu, amb iniciativa, organitzat, 
responsable,

1 treballador

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris

CAP DE LOGÍSTICA INTERNA

 
 

Departament Logística interna

• Càrrega i descàrrega de 
mercaderies 

• Col·locació i ubicació de les 
mercaderies al magatzem 
• Utilització de toro frontal, retractil i 
traspalet elèctric

En dependència Cap de logística interna

Personal a càrrec Cap

Salari 17.000-22.000€ brut/any
Estudis mínims Graduat escolar
Altres estudis
varolables

Carnet de carretilla

Idiomes Català i Castellà

Habilitats
Domini del toro frontal, retractil i 
traspalet elèctric

Personalitat Treballador, organitzat, constant

5 treballadors

TRANSPORTADOR DE PALETS

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Nº de treballadors necessàris
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Control extern 
 

 
 

Departament Dept. control intern
• Responsable d'identificar i definir 
les accions necessàries per 
assegurar el correcte control extern
• Prendrà les mesures oportunes en 
cas de no conformitat
• Revisarà els controls interns 
efectuats per l'empresa

En dependència Cap de producció
Personal a càrrec Controlador intern
Salari 24.000-27.000€ brut/any
Estudis mínims Enginyer tècnic
Altres estudis
varolables

Estudis relacionats amb control de 
qualitat

Idiomes Català i Castellà
Gran capacitat de treball

Personalitat
Sociable, resolutiu, treballador, 
meticulós, organitzat

1 treballadorNº de treballadors necessàris

CONTROLADOR/A EXTERN

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Gran organització i metodologia 
utilitzada

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control intern 

 

Departament Dept. control intern
• Responsable d'identificar i definir 
les accions necessàries per 
assegurar el correcte control intern
• Realitzarà la proposta del pla de 
control intern i el pla d'implantació 
• Serà el revisor en última instància 
dels controls interns de l'empresa

En dependència Cap de producció
Personal a càrrec Controlador intern
Salari 24.000-27.000€ brut/any
Estudis mínims Enginyer tècnic
Altres estudis
varolables

Posgrau en gestió de control intern

Idiomes Català i Castellà
Afany de superació 
Bon gestor d'equips 
Gran capacitat de lideratge

Personalitat
Sociable, resolutiu, treballador, 
meticulós, organitzat

1 treballadorNº de treballadors necessàris

CAP DE CONTROL INTERN

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

 
 



 

57 
 

 Capítol 2 – Estudi del procés productiu 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

Departament Dept. control intern

• Implementació del pla de control 
intern dins de l'organització

• Disseny dels procediments de 
control del pla de control intern
• Suport directe en el pla 
d'implantació del control intern

En dependència Cap de control intern
Personal a càrrec Cap 
Salari 21.000-24.000€ brut/any
Estudis mínims Enginyer tècnic
Altres estudis
varolables

Postgrau en Direcció de Recursos 
Humans

Idiomes Català i Castellà
Gran capacitat de treball
Bona disposició al treball en equip
Iniciativa

Personalitat
Sociable, resolutiu, adaptable, 
treballador, organitzat

1 treballador

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris

 CONTROLADOR/A INTERN/A

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar
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Producció 

 
 

Departament Logística interna

• Analisi dels processos i 
procediments de treball al magatzem

• Preparacio de comandes

• Gestió d'stock i realització 
d'inventaris
• Devolucions i gestió de materials no 
conformes

• Organització del personal al seu 
càrrec

En dependència Cap de producció
Personal a càrrec Personal de logística

Salari 25.000-28.000€ brut/any

Estudis mínims Cicle formatiu Superior

Altres estudis
varolables

Coneixement de mètodes de gestió 
d'stock i de programes informàtics 
especialitzats

Idiomes Català i Castellà

Capacitat organitzativa

Capacitat de gestió 

Personalitat
Resolutiu, amb iniciativa, organitzat, 
responsable,

1 treballador

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris

CAP DE LOGÍSTICA INTERNA

 

Departament Logística interna

• Càrrega i descàrrega de 
mercaderies 

• Col·locació i ubicació de les 
mercaderies al magatzem 
• Utilització de toro frontal, retractil i 
traspalet elèctric

En dependència Cap de logística interna

Personal a càrrec Cap

Salari 17.000-22.000€ brut/any
Estudis mínims Graduat escolar
Altres estudis
varolables

Carnet de carretilla

Idiomes Català i Castellà

Habilitats
Domini del toro frontal, retractil i 
traspalet elèctric

Personalitat Treballador, organitzat, constant

5 treballadors

TRANSPORTADOR DE PALETS

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Nº de treballadors necessàris
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Manteniment  
 

 

Departament Manteniment 
• Gestió de l'àrea de manteniment de 
l'empresa des del punt de vista 
organitzatiu i econòmic 
• Elaboració del pla de manteniment 
correctiu i preventiu i dirigir el 
funcionament, conservació i 
• Preparació dels informes periòdics 
de manteniment, informes de 
intervenció de revisions o avaries i 
elaborar les propostes de millora

En dependència Cap de producció
Personal a càrrec Personal de manteniment
Salari 25.000-28.000€ brut/any

Estudis mínims
Enginyer tècnic especialitat en 
mecànica

Altres estudis
varolables

Coneixement d'automatismes, 
electricitat, hidràulica

Idiomes Català i Castellà

Gran capacitat de gestió d'equips 

Facilitat organitzativa

Personalitat
Responsable, dinàmic, organitzatiu, 
bon comunicador, versatilitat

1 treballadorNº de treballadors necessàris

CAP DE MANTENIMENT

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

 

Departament Manteniment 

• Reparació i manteniment d'equips, 
maquinària i eines.

• Instal·lació i posada en marxa dels 
equips

• Posada en marxa del pla de 
manteniment preventiu i correctiu 
elaborat pel cap de manteniment

En dependència Cap de manteniment
Personal a càrrec Cap de manteniment
Salari 17.000-22.000€ brut/any

Estudis mínims Cicle formatiu de grau mig

Altres estudis
varolables

Coneixement d'automatismes, 
electricitat, hidràulica

Idiomes Català i Castellà

Persona intuïtiva

Afany de superació

Personalitat Dinàmic, organitzatiu,  versatil, 

1 treballador

Habilitats

TÈCNIC DE MANTENIMENT

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Nº de treballadors necessàris
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Producció de guies 

 
 
 

Departament Producció de guies

• Es responsabilitzarà de la producció 
de les línies de guies  

• S'encarregarà de la organització i el 
control de totes les operacions de 
fabricació, qualitat i personal

En dependència Cap de producció 
Personal a càrrec Operaris producció de guies
Salari 19.000-23.000€ brut/any

Estudis mínims Titulació FP2

Altres estudis
varolables

Coneixement d'electricitat, 
automatismes, muntatges industrials 

Idiomes Català i Castellà

Capacitat de treball en equip

Capacitat per prendre decisions

Personalitat
Resolutiu, persona independent, 
facilitat d'interacció amb d'altres 
persones, organitzat, responsable

1 treballador

CAP DE PRODUCCIÓ DE GUIES

Descripció 
del lloc de 

treball

Treballs a realitzar

Formació

Capacitats 
personals

Habilitats

Nº de treballadors necessàris
 

 
 
 

Departament Producció de guies

Treballs a realitzar

• Muntatge de les peces que 
conformen els kits de les guies 
segons les especificacions de cada 
model 

En dependència Cap de producció de guies

Personal a càrrec Cap
Salari 17.000-19.000€ brut/any
Estudis mínims Graduat escolar
Altres estudis
varolables

Coneixements de mecànica

Idiomes Català i Castellà

Habilitats
Capacitat d'interpretació 
d'instruccions gràfiques

Personalitat Treballador, organitzat, constant

OPERARIS DE LÍNIA DE PRODUCCIÓ DE GUIES

Descripció 
del lloc de 

treball

Capacitats 
personals

Formació
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Producció de portes  
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 2.6 Estudi de seguretat laboral 
 
En l’estudi de la seguretat laboral dels treballadors de la fàbrica, el que hem realitzat és un anàlisi dels riscs amb els 
seus factors de risc corresponents, per tal d’establir les mesures correctores en cas que procedeixi, per a cada tipus 
de lloc de treball amb característiques concretes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL D’OFICINA 

LLOCS DE TREBALL 
CORRESPONENTS 

Director financer, adj. director financer, director comercial, adj. Director 
comercial, director RR.HH., adj. Director RR.HH., administratives, cap de 
producció,  cap de gestió de proveïdors, gestors de proveïdors, controlador 
extern, cap de control intern, controladors interns, cap de logístic interna.  

RISC FACTOR DE RISC MESURES CORRECTORES 

 
 
 
Malalties causades per 
agents per motius 
ergonòmics o psicosocials  

 
Causats per la 
organització del treball 

Proporcionar formació als treballadors. 
Distribució clara de tasques i competències. 
Planificar els diferents treballs de la jornada tenint 
en compte una part per a imprevistos. 

 
Desconfort ambiental 

Condicionar la temperatura ambiental. Mantenir 
una temperatura: època estiu: 23 a 26 graus / 
època hivern: 20 a 24 graus. 

Càrrega física estàtica    (és el 
conjunt de requeriments físics 
als que es sotmet un 
treballador al adoptar postures 
de forma prolongada o 
inadequada)                    

 
 
Fatiga muscular de la 
nuca, lumbàlgia, ciàtica, 
hèrnies discals, limitació 
mobilitat del coll, dolor 
avantbraços, canells, 
difícil circulació 
extremitats inferiors 

Permetre flexibilitat i canvi postural.  
Mantenir la postura ideal de referència: 

- Cuixes i avantbraços horitzontals  
- Cames i braços verticals  
- Mans sense desviació lateral 
- Columna recta i espatlles alçades sense 

torsió del tronc 
- Línia de visió paral·lela al pla horitzontal 

amb angle de línia de visió menor de 60º 
sota la horitzontal 

Organització del treball: 
- Intercalar tasques que evitin el 

manteniment de postures de forma 
prolongada  

- Fer les pauses necessàries. 

Fatiga mental  (determinada 
per la quantitat de d’informació 
a tractar, el temps del que es 
disposa per fer-ho i la 
importància de les decisions a 
prendre) 

Disminució de l’atenció, 
lentitud de pensament i 
reacció, dificultat 
d’expressió i reducció 
del rendiment del treball 
intel·lectual, desànim, 
depressió, estrès. 

- Adaptar el lloc de treball per tal de fer-lo 
més còmode i agradable 

- Alternar tasques de major càrrega mental 
amb d’alt res de menys requeriments. 

- Fer pauses curtes, però sovintejades 
- Dedicar un temps diari a programar el 

treball de manera eficaç i realista 
- Evitar interrupcions innecessàries 
- Evitar les menjades copioses 
- Fer exercici regularment  

RISC FACTOR DE RISC MESURES CORRECTORES 
 
 
 
Malalties causades per agents 
per motius ergonòmics o 
psicosocials  

 
Causats per la 
organització del treball 

Proporcionar formació als treballadors. 
Distribució clara de tasques i competències. 
Planificar els diferents treballs de la jornada 
tenint en compte una part per a imprevistos. 

 
Desconfort ambiental 

Condicionar la temperatura ambiental. 
Mantenir una temperatura: època estiu: 23 a 
26 graus / època hivern: 20 a 24 graus. 

Fatiga visual  (alteració 
funcional reversible per excés 
en els requeriments dels 
reflexos pupil·lars 
d’acomodació o convergència) 

Tensió, pesadesa, picor, 
coïssor, llagrimeig o 
sequedat dels ulls, ulls 
vermells, mal de cap, 
visió borrosa, intolerància 
a la llum, mareig 

Elements de treball 
- Pantalla a una distància de 55-60cm. 

Imatge nítida i estable, bon contrast, 
evitar reflexos 

- Teclat inclinable i superfície mate 
- Taula que ocasioni pocs reflexos i 

amb dimensions suficients 
- Seient estable, regulable d’altura, 

giratori i respatller inclinable 
Usuari 

- Relaxar la visió, canviar la mirada 
lluny-aprop cada 15 minuts 

- Realitzar pauses cada 1-2 hores  
Incendi  Inherent a l’empresa  Disposar de pla d’emergència.  

Realitzar simulacres.  
Disposar del llistat de telèfons d’emergència 
en un lloc de fàcil visibilitat.  

Formació i informació dels 
treballadors 

Manca d’informació dels 
treballadors en matèria 
preventiva  

Donar formació als treballadors en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
Informar als treballadors dels riscos als que 
estan exposats al seu lloc de treball.  

 
 
Vigilància de la salut 

Absència de farmaciola al 
lloc de treball 

Disposar de farmaciola al lloc de treball 

Manca l’informe dels 
accidents laborals dels 12 
últims mesos 

Sol·licitar informe d’accidents a la Mutua 
d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals  

No realitzar vigilància de 
la salut dels treballadors  

Realitzar revisió mèdica anual als treballadors  

 
 
 
Accidents de trànsi t 

Desplaçaments Planificar els desplaçaments 
Respectar les normes de circulació 
Utilitzar mitjans de transport en condicions 

Utilització del telèfon 
mòbil durant els 
desplaçaments  

Activar la bústia de veu i no respondre fins 
arribar a zones permeses (quan no es disposi 
de mans lliures i del telèfon homologat) 
Disposar de telèfon mòbil homologat amb 
mans lliures.  
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RISC FACTOR DE RISC MESURES CORRECTORES 
 
 
Malalties causades per 
agents per motius 
ergonòmics o psicosocials  

 
Causats per la 
organització del treball 

Proporcionar formació als treballadors. 
Distribució clara de tasques i competències. 
Planificar els diferents treballs de la jornada 
tenint en compte una part per a imprevistos. 

 
Desconfort ambiental 

Condicionar la temperatura ambiental. 
Mantenir una temperatura: època estiu: 23 a 
26 graus / època hivern: 20 a 24 graus. 

 
 
Càrrega física estàtica    (és el 
conjunt de requeriments físics 
als que es sotmet un 
treballador al adoptar postures 
de forma prolongada o 
inadequada)                    

 
 
Fatiga muscular de la 
nuca, lumbàlgia, ciàtica, 
hèrnies discals, limitació 
mobilitat del coll, dolor 
avantbraços, canells, 
difícil circulació 
extremitats inferiors 

Permetre flexibilitat i canvi de la postura. 
Mantenir la postura ideal de referència: 

- Cuixes i avantbraços horitzontals  
- Cames i braços verticals  
- Mans sense desviació lateral 
- Columna recta i espatlles alçades 

sense torsió del tronc 
- Línia de visió paral·lela al pla 

horitzontal amb angle de línia de 
visió menor de 60º sota la horitzontal 

Organització del treball: 
- Intercalar tasques que evitin el 

manteniment de postures de forma 
prolongada  

- Fer les pauses necessàries. 
Fatiga mental  (determinada 
per la quantitat de d’informació 
a tractar, el temps del que es 
disposa per fer-ho i la 
importància de les decisions a 
prendre) 

Disminució de l’atenció, 
lentitud de pensament i 
reacció, dificultat 
d’expressió i reducció 
del rendiment del treball 
intel·lectual, desànim, 
depressió, estrès. 

- Adaptar el lloc de treball per tal de 
fer-lo més còmode i agradable 

- Alternar tasques de major càrrega 
mental amb d’altres de menys 
requeriments.  

- Fer pauses curtes, però sovintejades 
- Dedicar un temps diari a programar 

el treball de manera eficaç i realista 
- Evitar interrupcions innecessàries 
- Evitar les menjades copioses 
- Fer exercici regularment  

Caiguda de persones al 
mateix nivell 

Objectes per terra, 
desordre en les zones 
de trànsit 

- Ordre i neteja de les zones, mantenir 
les zones de pas lliures d’obstacles 

- Utilitzar calçat de seguretat  
Caiguda d’objectes  Caiguda d’objectes als 

peus 
Utilitzar calçat de seguretat amb puntera 
reforçada.  

Xocs conta objectes 
immòbils  

Presència de materials 
en zones de pas 

Delimitar les zones dels stocks 
Les zones de pas han d’estar lliures 
d’obstacles  

Atropellaments  Manca de delimitació de 
les zones de pas dels 
toros  

Mantenir les distàncies de seguretat amb els 
vehicles de transport o càrrega.  
 



 

65 
 

 Capítol 2 – Estudi del procés productiu 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL DE FÀBRICA 

LLOCS DE TREBALL 
CORRESPONENTS 

Transportadors de palets, Tècnic de manteniment, operaris producció de guies, 
treballadors encarregats del cromat, muntadors, polidors 

RISC FACTOR DE RISC MESURES CORRECTORES 
 
Càrrega física dinàmica 
(conjunt de requeriments 
físics als que es sotmet el 
treballador al llarg de la 
jornada laboral)  

 
Alteració de músculs, 
tendons, ossos, 
articulacions, nervis  

En el transport manual de càrregues: 
- Intentar que no siguin pesades, dividir-les i portar-

les de forma equilibrada.  
- Sostenir-les pròximes al cos amb els braços rectes 

i els colzes descansant a ambdós costats del cos. 
- No girar el cos quan es transportin càrregues i 

utilitzar els peus per canviar de direcció. 
En l’aixecament de càrregues: 

- Mantenir els peus ben separats i recolzats, plegar 
les caderes i els genolls i utilitzar la força de les 
extremitats inferiors. 

- Mantenir l’esquena recta i alineada amb el coll i el 
cap. 

- Els braços han d’estar tensats i enganxats al cos 
subjectant la càrrega.  

- S’ha d’agafar l’objecte amb la base dels dits i la 
palma de la mà.  

- Inspirar al iniciar l’es forç per disminuir la pressió 
abdominal, causant d’hèrnies. 

- No aixecar la càrrega per sobre de la cintura en un 
sol moviment. 

En el desplaçament de càrregues sobre superfícies:  
- És millor empènyer que estirar 
- Posar un peu darrera de l’altre, equilibrar el pes del 

cos, mantenir l’esquena recta i utilitzar la força de 
les extremitats inferiors en major grau.  

- Sempre posar-se en front de l’objecte a desplaçar 
Equips de protecció 

- Utilitzar correctament la roba específica, els guants, 
botes de seguretat, cinturons abdominals de 
protecció, faixa, canelleres  

Eines manuals: 
- Han de ser adequades i trobar-se en bon estat per 

evitar sobreesforços 
Manipulació de càrregues assegut:  

- Procurar que els colzes estiguin a una altura que 
permeti tenir el braç estès. 

- Traslladar la càrrega el més a prop del cos o 
recolzada a aquest. 

 

RISC FACTOR DE RISC MESURES CORRECTORES 
Malalties causades per 
agents físics 

Ambient amb pressió 
sonora alta 

Utilitzar equips de protecció 
auditiva 

 
 
 
 
Contactes elèctrics 

 
Contactes directes: 
empalmaments, clavilles 
o connexions en mal 
estat 

Evitar l’ús de “lladres” 
Mantenir els quadres elèctrics 
tancats i senyalitzats mitjançant 
senyal d’advertència de risc 
elèctric 
Revisar els empalmaments, 
clavilles i caixes de connexió i 
eliminar les solucions provisionals  
Situar els cables de forma que no 
puguin ser esclafats, danyats o 
sotmesos a tracció. 

Contactes indirectes: 
fallada de 
magnetotèrmics, pressa 
de terra 

Revisar periòdicament la 
instal·lació elèctrica per verificar 
que no existeixen anomalies, de 
lo contrari, procedir a la seva 
reparació immediata.  

 
Ferides  

Talls o ferides produïts 
per la manipulació 
d’eines  

Utilització de guants protectors 
adequats. 
Utilització de roba de treball 
adequada.  
 

 
Incendi 

 
Inherent a l’empresa  

Disposar de pla d’emergència.  
Realitzar simulacres.  
Disposar del llistat de telèfons 
d’emergència en un lloc de fàcil 
visibilitat. 

 
Formació i informació dels 
treballadors 

Manca d’informació dels 
treballadors en matèria 
preventiva  

Donar formació als treballadors en 
matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
Informar als treballadors dels 
riscos als que estan exposats al 
seu lloc de treball.  

 
 
Vigilància de la salut 

Absència de farmaciola 
al lloc de treball 

Disposar de farmaciola al lloc de 
treball 

Manca informe de 
l’accidentabilitat dels 12 
últims mesos 

Sol·licitar informe d’accidents a la 
Mútua d’Accidents de Treball i 
Malalties Professionals 

No realitzar vigilància de 
la salut dels treballadors  

Realitzar revisió mèdica anual als 
treballadors  
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RISC FACTOR DE RISC MESURES CORRECTORES 

 
 
Malalties causades per 
agents per motius 
ergonòmics o psicosocials  

 
Causats per la 
organització del treball 

Proporcionar formació als treballadors. 
Distribució clara de tasques i competències. 
Planificar els diferents treballs de la jornada 
tenint en compte una part per a imprevistos. 

 
Desconfort ambiental 

Condicionar la temperatura ambiental. 
Mantenir una temperatura: època estiu: 23 a 
26 graus / època hivern: 20 a 24 graus. 

 
 
Càrrega física estàtica    (és el 
conjunt de requeriments físics 
als que es sotmet un 
treballador al adoptar postures 
de forma prolongada o 
inadequada)                    

 
 
Fatiga muscular de la 
nuca, lumbàlgia, ciàtica, 
hèrnies discals, limitació 
mobilitat del coll, dolor 
avantbraços, canells, 
difícil circulació 
extremitats inferiors 

Permetre flexibilitat i canvi de la postura. 
Mantenir la postura ideal de referència: 

- Cuixes i avantbraços horitzontals  
- Cames i braços verticals  
- Mans sense desviació lateral 
- Columna recta i espatlles alçades 

sense torsió del tronc 
- Línia de visió paral·lela al pla 

horitzontal amb angle de línia de 
visió menor de 60º sota la horitzontal 

Organització del treball: 
- Intercalar tasques que evitin el 

manteniment de postures de forma 
prolongada  

- Fer les pauses necessàries. 
Fatiga mental  (determinada 
per la quantitat de d’informació 
a tractar, el temps del que es 
disposa per fer-ho i la 
importància de les decisions a 
prendre) 

Disminució de l’atenció, 
lentitud de pensament i 
reacció, dificultat 
d’expressió i reducció 
del rendiment del treball 
intel·lectual, desànim, 
depressió, estrès. 

- Adaptar el lloc de treball per tal de 
fer-lo més còmode i agradable 

- Alternar tasques de major càrrega 
mental amb d’altres de menys 
requeriments.  

- Fer pauses curtes, però sovintejades 
- Dedicar un temps diari a programar 

el treball de manera eficaç i realista 
- Evitar interrupcions innecessàries 
- Evitar les menjades copioses 
- Fer exercici regularment  

Caiguda de  persones al 
mateix nivell 

Objectes per terra, 
desordre en les zones 
de trànsit 

- Ordre i neteja de les zones, mantenir 
les zones de pas lliures d’obstacles 

- Utilitzar calçat de seguretat  
Caiguda d’objectes  Caiguda d’objectes als 

peus 
Utilitzar calçat de seguretat amb puntera 
reforçada.  

Xocs conta objectes 
immòbils  

Presència de materials 
en zones de pas 

Delimitar les zones dels stocks 
Les zones de pas han d’estar lliures 
d’obstacles  

Atropellaments  Manca de delimitació de 
les zones de pas dels 
toros  

Mantenir les distàncies de seguretat amb els 
vehicles de transport o càrrega.  
 

RISC FACTOR DE RISC MESURES CORRECTORES 

 
 
 
Accidents de trànsi t 

Desplaçaments Planificar els desplaçaments 
Respectar les normes de 
circulació 
Utilitzar mitjans de transport en 
condicions 

Utilització del telèfon 
mòbil durant els 
desplaçaments  

Activar la bústia de veu i no 
respondre fins arribar a zones 
permeses (quan no es disposi de 
mans lliures i del telèfon 
homologat) 
Disposar de telèfon mòbil 
homologat amb mans lliures.  

Innal·lació de gasos  Procés de pintat i de 
cromat 

Utilització de mascaretes facials 
protectores. 
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2.7 Dimensionat de la planta 
 
 
 

2.7.1 Introducció 
 
Una vegada ja hem procedit a analitzar el procés productiu i la maquinària que hi intervé, ja ens trobem en condicions 
de dimensionar la planta de la fàbrica productora de portes automàtiques. 
La distribució en planta consisteix en determinar la millor ubicació dels elements que formen el sistema productiu.  
Així doncs, l’objectiu és aconseguir una bona circulació de materials, persones, productes i informació en el sistema 
productiu.  
D’aquesta manera podrem: 

- Reduir distàncies físiques entre tasques consecutives, és a dir, reduir els costos de producció.  
- Millorar les condicions ergonòmiques dels treballadors  
- Millorar les condicions de seguretat  
- Facilitar la supervisió i el control 

 
 

2.7.2 Distribució en planta 
 
 
Fase I – factibilitat tècnica-econòmica de la indústria:  
Ja hem comentat anteriorment que la indústria es dedica als productes de portes automàtiques per a ferrocarrils.  
La demanda ve determinada pels clients potencials: RENFE, CAF, ALSTOM i TALGO, que són les principals 
empreses fabricants de ferrocarrils a nivell espanyol, encara que tenen fàbriques fóra d’Espanya també, com per 
exemple a França, Berlin, Itàlia i Portugal.  
Diàriament, la producció estimada és de 40-50 unitats de portes automàtiques.  
El nombre de treballadors estimat és de 75 persones. Deixant un espai de 50 m2/persona, tenim un total de 3.750 m2. 
El nostre solar té una superfície de 12.700 m2, pel que és suficient amb annexes per a magatzem i inclòs per futures 
ampliacions de la nau.  
El procés productiu explicat en l’apartat Organigrama del procés, maquinària i fluxos indica que el procés productiu és 
lineal el que provoca que la nau s’hagi de projectar de forma rectangular, donant més prioritat al costat longitudinal. 
Fase II – procés industrial: 
El procés de producció s’analitza amb detall en l’apartat Organigrama del procés, maquinària i fluxos, on es descriu tot 
el procés industrial des de la recepció de les matèries primeres fins a la sortida del producte manufacturat cap als 
clients. 
Fase III – mitjans de producció: 
L’anàlisi de la maquinària a utilitzar està descrit a l’apartat Organigrama del procés, maquinària i fluxos, on es detalla 
per cada fase del procés quin tipus de mitjans es necessiten per complir amb els objectius de producció. També està 
descrit amb més deteniment el tipus de maquinària a l’apartat Definició del tipus de maquinària i característiques 
bàsiques 
Fase IV – Dimensions dels llocs de treball: 
(s’han d’afegir les fitxes que ens han de passar de Faiveley de tot el procés per màquina) 
 
Fase V – Estudi d’implantació: 
L’estudi de la implantació correcta, és essencial perquè la planta de la indústria que es vol projectar respongui a les  
necessitats imposades pel procés de producció. Tanmateix, dins dels requisits empresarials no hem d’oblidar que 
aquesta implantació ha d’optimitzar el rendiment i s’ha d’obtenir el benefici. 
El procediment idoni per arribar a una bona solució haurà de ser el que s’indica a la figura adjunta.  
En aquest diagrama estan grafiades totes les operacions que intervenen en cada procés industrial. 
Les operacions s’han de dibuixar segons l’ordre establert pel procés de producció. Pot ser necessari un diagrama per 
a cada procés que es desenvolupi a la industria.  
 
 

 
 
  

departament 
gestió proveïdors

depar tament 
control qualitat

preparació lot comanda - per clients
sor tida lot 
comanda 

clients

premsat polit i control de qualitat

pintura

muntatge gomes

muntatge vidres

cromatització i muntatge estructura portes

línia producció 1 - guies

línia producció 2 - guies

línia producció 3 - guies

control qualitat i 
emmagatzematge 

stock client 

agrupació stock per grup producció
gestió 

empaquetatge 
kits per producció

control matèr ia prima - proveïdors

contro l qualitat matèria prima

entrada 
matèria pr ima

magatzem stock per peces -  per tamany
magatzem en 
alçada petit 

material
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2.7.3 Aplicació del mètode SLP 
 
Per tal de dissenyar la distribució en planta, existeixen diversos mètodes a utilitzar, però nosaltres ens hem decantat 
pel Systematic Layout Planning 
Tanmateix, a la fàbrica haurem de diferenciar clarament la distribució de la zona d’oficines de la distribució de la zona 
de producció. 
 
La distribució de les oficines la realitzarem segons el flux de la informació i la distribució de la producció la realitzarem 
per procés o en línia.  
 
En la distribució en línia, les màquines es disposen seguint el procés de fabricació del producte.  
Els passos a seguir per a aplicar el mètode S.L.P. són: 

- Identificació dels departaments o activitats  
- Realització de la taula relacional d’activitats 
- Desenvolupament del diagrama relacional d’activitats (representació nodal) 
- Determinació de superfícies 
- Desenvolupament del diagrama relacional de superfícies  
- Realització d’esborranys i selecció de la millor distribució en planta 

 

2.7.3.1 Identificació de departaments i activitats  
 
OFICINES I LOCALS PEL PERSONAL 
En aquesta zona englobem les oficines del personal que no es troba en la planta de producció i els locals destinats als 
treballadors per poder cobrir les seves necessitats bàsiques i de relació. 
 
ENTRADA VISITANT, TREBALLADORS I RECEPCIÓ  
Aquest espai haurà de tenir un accés pròxim des de l’aparcament de vehicles. A més a més, a la zona de recepció 
haurà d’haver una petita zona d’espera per als visitants. 
 
ENTRADA PRIMERES MATÈRIES, MOLL DE DESCÀRREGA 
Aquesta zona haurà de disposar d’un accés còmode i fàcil pels camions. 
 
ZONA PRECONTROL, EMMAGATZEMATGE I AGRUPACIÓ DE KITS 
En aquest espai, els controladors, en cas que la primera matèria sigui acceptada la entraran informàticament i 
l’emmagatzemaran per famílies, per posteriorment realitzar el corresponent kit de producció.  
MAGATZEM KITS DE PRODUCCIÓ 
És on s’emmagatzemen els kits de producció de cada model de porta i de cada model de guia, a l’espera de les 
corresponents ordres de producció, per part del cap de producció. 
 
TAULES DE MUNTATGE DE GUIES 
Es tracta de tres línies de producció de guies, ubicades en paral·lel, on es realitza el muntatge de les peces que 
conformen el kit de cada tipus de guia. Aquesta zona ha de ser pròxima al magatzem de kits de producció. 
 
ZONA DE CROMAT, MUNTATGE I ENCOLAT DE PORTES 
Es tracta del primer procés ha realitzar en la producció de portes, és per això que ha de trobar-se a prop del 
magatzem de kits de producció. 
 
 

ZONA DE PREMSAT I POLIT DE LES PORTES 
Aquesta és la operació que es realitza després del muntatge de les portes, per tant, la zona de premsa, es trobarà 
adjacent a la zona de cromat. 
 
ZONA DE PINTAT 
Aquesta activitat, és la que s’executa després del polit de les portes, és per això que, la zona de pintat es situarà a 
prop de la zona de premsa i polit de portes.  
 
ZONA MUNTATGE VIDRES I GOMES 
És la última operació en el muntatge de les portes, és per això, que aquesta àrea haurà d’estar situada propera al 
magatzem d’expedició. 
 
EXPEDICIÓ 
La zona d’expedició per la seva funció ha d’estar propera a la zona on els camions embarquen per endur-se els 
productes, de manera que, serà convenient situar-la a prop de la zona on els camions embarquen per descarregar les 
primeres matèries. 
 
PASSADÍS TÈCNIC 
Al passadís tècnic hi situarem tots els controls de les instal·lacions de la fàbrica, com els quadres elèctrics, els 
comptadors, la sala d’aigües, la sala de compressors, la sala de màquines, etc., és per això, que no intervé en el 
procés productiu, i el podrem situar en un extrem de la fàbrica sense la necessitat d’estar a prop d’alguna altra zona en 
concret. 
 

2.7.3.2 Taula relacional d’activitats 
 
La Taula relacional d’activitats, és un quadre organitzat en diagonal en que apareixen les relacions entre cada activitat 
i totes les altres activitats. 
Aquesta taula, amb la comparació dos a dos de les activitats, permet indicar mitjançant uns barems, la designabilitat 
de proximitat de les activitats i, si es vol, el motiu de la proximitat o no.  
Per tal de valorar les proximitats s’utilitza una taula justificativa valorada de l’1 al 6. El valor 6 ens indica una proximitat 
absolutament necessària i el valor 1 una proximitat no desitjada.  
Així doncs, les activitats o zones valorades a la taula són les següents: 

1- Oficines i locals 
2- Recepció-entrada 
3- Zona de precontrol i emmagatzematge 
4- Magatzem kits de producció 
5- Taules de muntatge de guies  
6- Cromat, muntatge i encolat de portes 
7- Premsat i polit de portes  
8- Pintat 
9- Muntatge de vidres i gomes 
10- Expedició 
11- Passadís tècnic 
12- Magatzem producte acabat  
13- Prototips i maquetes  
14- Magatzem petit material 
15- Magatzem consumibles  
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A continuació es mostra el diagrama relacional d’activitats resultant: 
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2.7.3.3 Diagrames relacionals d’activitats i espais 
 
Per realitzar aquest estudi s’usa el diagrama relacional d’activitats. Aquest incorpora informació sobre la importància  
relativa d’una secció respecte l’altre, però en cap cas incloeix la  Superficies necessàries. L’ importància relativa indica 
la conveniència de que una secció es trobi propera a una altre segons sigui el nivell de la seva interacció.  
Inicialment es determina quines son les diferents activitats que es realitzen en l’ implantació i es defineixen les 
relacions de proximitat. Amb aquesta informació es pot generar diferents propostes de distribució per finalment escollir 
la més òptima.  
 

 
 

 

  

relació /
còdig

intensitat de la
relació / motiu o
causa

colo r

A abs olutament 
nec essaria

Vermell

E
Especia lment 
impor tant Groc

I Important Verd

O Proximitat 
ordinària

Blau

U
Sense 
impor tància

Blanc

X No acons ellable Marró

1
moviment de
producte

2 moviment de
personal

3 relacions 
administratives

4
treballs 
semblants

5 sorolls, 
vibracions i olors

L legenda

Taula relacional d'espais

Moll de
descàrrega /
recepció

magatzem de
materies primes

zona 
espera 
muntatge

muntatge 
guies

cromatitzacio 
portes

muntatge 
estructura 
porta premsat

raspat /
escatat 
portes pintat portes

col·locació 
gomes i
vidres a
portes

Magatzem 
material 
elaborat

Moll 
d'enviament

Control de
qualitat vestuaris

taller 
manteniment oficines aparcament

Moll de
descàrrega 
/Recepció

Magatzem de
materies primes

A 1

zona espera
muntatge I 1 A 1

muntatge guies
U 1 I 1 A 1

cromatitzacio 
portes

X U 1 A 1

muntatge 
estructura porta

X U 1 U 1 X A 1

premsat X X X X X A  1

raspat / escatat
portes

X X X X X U 1 A  1

pintat portes X U1 U 1 X U 1 U 1 U 1 A 1

col·locació gomes
i vidres a portes

X U1 U 1 X U 1 U 1 U 1 U 1 A  1

Magatzem 
material elaborat

U1 U1 U 1 A  1 U 1 U 1 U 1 X U 1 A 1

Moll d'enviament U1 U1 U 1 U 1 U 1 U 1 U 1 X U 1 U 1 A  1

Control de qualitat
A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 I 3

vestuaris X X X X X X X X X X X
taller 
manteniment X X X X X X X X X X X

oficines A3 A3 X X X X X X X X A3
aparcament X X X X X X X X X X X



 

71 
 

 Capítol 2 – Estudi del procés productiu 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 

 

2.7.3.4 Diagrama relacional d’activitats  
 
A partir de la taula relacional, ara procedirem a realitzar el diagrama relacional d’activitats, que ens estableix la 
disposició relativa entre els departaments. 
Així doncs, en primer lloc, posarem el departament o activitat que tingui més relacions del tipus 6. Posteriorment, 
ubicarem al seu voltant la resta de departaments segons el tipus de relació que tinguin amb els altres i la importància 
d’aquesta.  
Cada departament serà representat mitjançant un quadrat i l’identificarem amb el número que se li ha assignat a la 
llista. 
Seguint les indicacions anteriors, el diagrama relacional d’activitats resultant és el següent:  
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Tot seguit procedirem a dimensionar l’espai necessari per a cada zona o activitat. 
1-OFICINES I LOCALS DE PERSONAL 
Pel que fa a les oficines aquestes es dimensionaran tenint en compte els departaments o despatxos següents: 

- Despatx del director general (1persona) 
- Departament de direcció financera i administració (5 persones) 
- Departament de direcció comercial (2 persones) 
- Departament de RR.HH. (2 persones) 
- Departament de I+D (5 persones) 
- Departament de producció  

o Gestió de proveïdors (7 persones) 
o Control extern (1 persona) 
o Control intern (6 persones) 

- Sala de reunions 
Així doncs, si ens basem amb les superfície recomanada segons Neufert, en El arte de proyectar en arquitectura, 
l’espai necessari pel despatx del director general serà de 14m2. 
En el departament de direcció financera i administració, a banda de les cinc persones enumerades anteriorment, 
també hi haurà una zona d’emmagatzematge de documentació, per tant, la superfície destinada correspondrà a 60m2. 
Al departament de direcció comercial, hi destinarem una superfície de 14m2 igual que al despatx de gerència i que el 
despatx del cap de producció. 
El departament de RR.HH. disposarà d’una superfície de 20m2, a causa de les seves necessitats de disposar d’una 
petita taula per realitzar reunions informals.  
El departament de I+D, serà de considerables superfícies, 55m2, i es trobarà ubicat pròxim a la zona de maquetes i 
prototips.  
Finalment, el departament de producció serà el més gran a causa de l’elevat nombre de persones que alberga i 
disposarà d’una superfície de 150m2. 
També ubicarem dues sales de reunió de 16m2 cadascuna. 
En total necessitarem un espai per a les oficines de: 359m2. 
En l’apartat de locals pel personal, prestarem especial atenció, ja que per aconseguir un bon ambient de treball és 
important dissenyar adequadament els espais d’ús personal dels treballadors, per poder satisfer les seves necessitats 
bàsiques i personals. Podrem distingir:  

- Vestidors  
- Banys operaris de fàbrica  
- Banys treballadors oficina  
- Menjador treballadors  
- Recepció (1persona) 

 
Així doncs, si tenim en compte el nombre de treballadors de la zona de producció, 20 treballadors, dimensionarem els 
vestuaris tant d’homes com de dones per a un nombre de 20 individus cada un, ja que no podem assegurar que la 
repartició entre homes i dones sigui la mateixa 
Distribuirem 20 taquilles de 40x50cm distribuïdes a dues altures.  
Posarem un banc longitudinal de 40cm d’amplada, per a que els treballadors es puguin canviar còmodament.  
De totes maneres, també ubicarem unes taquilles, d’ús puntual, pel personal d’oficina, per tal que puguin guardar els 
seus equips de protecció individual i altres objectes personals.  
A més a més, a cada vestuari ubicarem una farmaciola.  
L’espai total destinat a cada vestuari serà de 34m2. 
Així doncs, també s’ubicarà adjunt als vestuaris uns banys de 24m2, formats per 6 cabines, cada un, que també 
donaran servei a la sala de producció. 
Tanmateix, separarem els banys destinats als operaris dels banys destinats al personal d’oficina, ja que els banys 
destinats a personal d’oficina els ubicarem a la zona d’entrada a la fàbrica per poder donar servei als visitants, també. 
Aquests estaran compostos per 4 cabines. 
Pel que fa al menjador dels treballadors, estarà dimensionat comptant que tots els treballadors puguin menjar 
simultàniament. Així doncs, comptarem les 50 persones que estan previstes que treballin a la fàbrica més 15 espais 
més, tenint en compte, que es poden ampliar els torns de producció i que poden venir visitants, i disposarem de 65 
llocs. 
La zona de menjador, disposarà de màquines de cafè i de vending, però no tindrà servei de càtering ni cuina pròpia. 
En total la superfície destinada a menjador serà de 120m2. 
Finalment, la superfície destinada a oficines i a local de personal és de: 595m2  
2-RECEPCIÓ I ENTRADA 

La zona destinada a recepció i entrada, haurà de ser una zona amplia, ja que és per on entraran tots els treballadors 
de la fàbrica, tant els de producció com els d’oficina, però a la vegada haurà de donar certa intimitat als treballadors 
respecte els visitants.  
És per això que, hem dissenyat un petit vestíbul a la zona d’entrada a la fàbrica amb un mostrador, on hi haurà una 
persona que atendrà al públic, i una zona d’espera amb cadires per les visites. 
La superfície total de la recepció i l’entrada serà de 24m2. 
3-ZONA DE PRECONTROL I EMMAGATZEMATGE 
En aquesta zona, en primer lloc es du a terme un primer control de les primeres matèries primeres que entren a la 
fàbrica. Al tractar-se d’una gran quantitat de proveïdors diferents i de matèries primeres semielaborades molt diverses, 
destinarem 4 punts de precontrol de les matèries primeres entrants. 
Aquests punts de precontrol disposaran d’una taula d’inspecció i de mitjans de transport, que durant les matèries 
acceptades al seu punt d’emmagatzematge corresponent. Així doncs, serà necessària un proximitat entre les taules de 
precontrol i l’emmagatzematge. No obstant, les matèries primeres no acceptades es disposaran a la zona de rebuig. 
La superfície estimada per a cada punt de precontrol serà de 14m2, tenint en compte que, l’espai ha de permetre la 
maniobrabilitat d’un transpalet i la disposició d’una taula d’inspecció amb un ordinador.  
Posteriorment al precontrol, les primeres matèries seran emmagatzemades a les estanteries. 
En el dimensionat de les estanteries, hem de tenir en compte que el volum de matèries utilitzat a diari. La producció 
diària és de 30 portes al dia. Tanmateix, la rotació d’estoc serà molt important, ja que les demandes estaran fixades 
amb antelació sota una previsió establerta.  
No obstant, a causa de la varietat de tipus de productes que es produeixen ens veurem obligats a dimensionar en 
excés l’espai necessari per a cada tipus de peça.  
A més a més, s’haurà de preveure que hi haurà diferents tipus de palets o contenidors per a cada proveïdor, ja que no 
és el mateix el transport de petit material tipus cargolaria, que el transport de vidres per les portes o xapa. 
Així doncs, ubicarem estanteries de quatre nivells.  
Els mòduls d’estanteries tindran unes mesures de 270cm de longitud, 105cm de profunditat i una altura de 105cm.  
En total disposarem de 160 mòduls d’estanteries repartits en la zona d’emmagatzematge que té una superfície de 
1.100m2 en planta.  
En definitiva la superfície destinada a precontrol i emmagatzematge de primeres matèries és de: 1.156m2. 
4- EMMAGATZEMATGE KITS DE PRODUCCIÓ 
A banda de les estanteries d’emmagatzematge de primeres matèries, també haurem de destinar un espai a 
emmagatzemar els kits, les peces que formen part d’una unitat de producte (portes o guies), ja conformats, de manera 
que a l’hora d’enviar les ordres de producció només faci falta transportar el kit corresponent a la pertinent zona de 
producció.  
En aquesta zona d’emmagatzematge de kits, disposarem de 96 mòduls d’estanteries i una superfície en planta de 
660m2. 
5- TAULA MUNTATGE GUIES 
El muntatge de les guies, es realitzarà sobre taules industrials completament equipades amb: endolls trifàsic i 
monofàsic, per a la petita maquinària necessària com soldadors, polidores, serres, trepants, i també disposarà de torns 
de subjecció.  
Aquestes taules tindran unes mides de 2m de longitud per 1,10m d’amplada i a cada línia de muntatge se’n posaran 
dues.  
A més a més, a cada línia de muntatge es posaran dues estanteries de petit material d’ús freqüent, una zona per a la 
realització de maquetes i una zona d’expedició de la guia acabada.  
En total la superfície necessària per a un correcte moviment dels treballadors i la maquinària, per línia de producció de 
guies, és de: 90m2.  En total la zona de producció de guies tindrà una superfície destinada de: 360m2. 
6-CROMAT, MUNTATGE I ENCOLAT 
Les dimensions d’aquesta zona vindran determinades per les necessitats espacials de la màquina de cromat (4x3,2m), 
de les quatre taules de muntatge (2mx1,1m) i de les necessitats de moviment i circulacions. Així doncs, disposarem 
d’una superfície de: 163m2. 
7- PREMSAT I POLIT DE PORTES 
En aquesta zona tenim ubicades dues màquines de premsa, de dimensions 2,83m x 1,20m i quatre taules de treball 
de 2m x 1,1,m. Per tant, les dimensions necessàries són superiors a les de l’activitat anterior i corresponen a 198m2. 
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8- PINTAT 
En la zona de pintat, ubicarem quatre taules de preparació de les portes, dos zones de pintat equipades amb una 
pistola de mà cada una. Aquestes zones hauran d’estar separades almenys 2m, per no crear interferències en el 
procés de pintat. Així doncs, la superfície destinada al pintat de les portes és de: 140m2. 
9- MUNTATGE GOMES I VIDRES 
En el taller de muntatge de gomes i vidres tindrem quatre taules destinades al muntatge de gomes i quatre destinades 
al muntatge de vidres, és per això, que la superfície destinada a aquest procés serà de 160m2.  
10- EXPEDICIÓ 
A la zona d’expedició, s’hi emmagatzemarà el material acabat i llest embalat mitjançant els corresponents lots de 
comanda, i restarà a l’espera de ser transportat al seu destí.  
La superfície destinada a expedició serà de: 120m2.  
11- PASSADÍS TÈCNIC 
El passadís tècnic és on s’ubicaran totes les instal·lacions de la fàbrica, així doncs, hi ubicarem: els quadres elèctrics, 
els comptadors, la sala d’aigües, la sala de compressors i la sala de màquines. El passadís tècnic no té necessitat 
d’ubicar-se en proximitat a cap activitat, ja que no intervé en el procés productiu, és per això, que podrà estar situat  
independentment de la resta de zones.  
La superfície necessària per ubicar tota la maquinària és de: 100m2. 
12- MAGATZEM PRODUCTE ACABAT 
En aquesta zona es procedirà a realitzar l’emmagatzematge de les guies i de les portes per separat, per tal de 
preparar els lots de cada comanda.  
La superfície necessària serà de 100m2.  
13- PROTOTIPS I MAQUETES 
La zona de prototips i maquetes està estretament relacionada amb el departament de I+D, ja que és on es realitzen 
els prototips per als clients i per a la investigació i desenvolupament.  
L’espai destinat a la zona de prototips i maquetes del departament de I+D serà de: 80m2.  
 
14- MAGATZEM DE PETIT MATERIAL I CARGOLERIA 
Aquesta zona de magatzem estarà ubicada a prop del muntatge de guies, perquè és en el procés que més s’utilitza 
petites peces de muntatge no incloses als kits preparats. 
La superfície necessària per a l’emmagatzematge d’aquests productes serà aproximadament de 50m2, que podran 
estar repartits per diferents zones de la fàbrica.  
15- MAGATZEM DE CONSUMIBLES 
Aquesta zona de magatzem estarà ubicada a prop del pintat de les portes, perquè és en el procés que més s’utilitza 
consumibles.  
La superfície necessària per a l’emmagatzematge d’aquests productes serà aproximadament de 50m2.  
 
 
En conclusió la superfície necessària a la fàbrica és de 3.920m2, per realitzar la producció establerta de 30 portes al 
dia. No obstant, el nostre solar té 12.700m2, superfície superior al doble de la superfície necessària, és a dir, suficient 
per poder realitzar una possible ampliació de les instal·lacions.  
 
A continuació es mostra la taula resum de superfícies, on està indicada la superfície destinada a cada zona, amb la 
corresponent justificació de l’ús que se’n fa i el nombre de persones destinades a cada activitat.  
 
Com es pot comprovar a la taula, l’activitat que té més superfície destinada és la zona de precontrol i inspecció del 
material, ja que, com ja s’ha comentat anteriorment, en aquesta fàbrica el que es fa és muntar els elements que 
conformen les guies i les portes mitjançant elements prefabricats, és per això, que hem donat molta importància al 
departament de gestió de proveïdors i a la zona de precontrol i inspecció hi hem destinat molta superfície.  
 
Amb totes les dades anteriors ja ens trobem en condicions de dibuixar el diagrama relacional d’activitats, on s’indiquin 
les superfícies destinades a cada activitat i les relacions més importants. 
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2.7.3.5 Diagrama relacional de superfícies 
 
Tot seguit  es mostra el diagrama relacional de superfícies:  

-  
- 
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2.7.3.6 Realització d’esborranys i selecció de la millor distribució en planta 
 
En la realització dels esborranys, 
primer de tot tindrem en compte les 
circulacions de la fàbrica establertes 
en els punts anteriors, els 
desplaçaments horitzontals, i els 
desplaçaments verticals, que serien 
els que es produeixen entre diferents 
nivells o plantes.  
 
En les dues propostes que 
presentarem a continuació, les 
fletxes blaves ens indiquen els 
moviments de la producció de les 
guies, el color lila la circulació dels 
moviments de la producció de 
portes, i amb color vermell torbem 
les circulacions generals. 
En el nostre cas el personal es 
desplaçarà a través de passadissos 
amb accés des de una entrada 
especial, i amb dos passadissos 
d’accés especials per poder accedir 
a la planta 
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El primer model de layout és uns sistema basat en una distribució lineal dels fluxos. Amb una bona zona de magatzem 
de materials produïts. Els accessos d’entrada i sortida dels materials es situen  en diferents laterals  per tal d’evitar 
problemes amb els camions d’accés. Se situen dos passadissos, un per a treballadors i un per a moviment de 
maquinària. També es col·loquen les zones de magatzem perpendiculars a les entrades de material per tal de 
prioritzar la circulació per l’exterior de la zona de magatzem i reduir la velocitat dels toros en el procés de producció. 
En aquest mateix Layout (1) les maquines tenen molt lluny els nuclis de les instal·lacions, fet que provoca una caiguda 
de tensió força gran en el nostre circuit elèctric, també es careix d’espai per a poder tenir maquinària transformadora al 
costat de la maquinària, pel que la 
nostra àrea de treball es veurà 
mermada per la zona dels 
transformadors i motors.  
L’ubicació del departament de qualitat 
està directament situada en el procés 
productiu per tal de que aquest control 
pugui ser momentani. La zona 
departamental és força petita, ja que 
es prioritza la zona d’operaris, ja que 
en el Layout 1 la filosofia és la 
producció.  
Els departaments, sales de 
reunions,banys,vestuaris i menjadors 
en els dos layouts han continuat amb 
la filosofia  de situar-se en un costat 
de la fabrica, per tal de separar-los de 
la zona de fabrica de producció, 
exceptuant que en el layout 2 s’ha 
executat els banys i els vestuaris amb 
accés a la nau industrial directament, 
per tal de que no sigui una molèstia 
pels operaris anar als banys i reduir 
així els temps dels descansos 
incontrolats. 
 
Així doncs, per tal d’optimitzar la 
producció, les línies de  producció de 
guies i portes s’han col·locat en forma 
d’U en el layout 2 , amb la zona 
central per el magatzem de matèries 
per a la manufactura, ja que en cas de 
voler optimitzar el magatzem, es 
podria optimitzar mitjançant un 
sistema d’organització FIFO amb 
robots, les sales de muntatge s’han 
situat en el mateix senti que els 
magatzems perquè sigui més fàcil la 
seva col·locació en les taules de 
muntatge. Finalment, s’han col·locat 
els tractaments per a les portes de 
manera seqüencial per optimitzar 
moviments. I s’han ajuntat les zones 

finals per tal  de poder tractar cada client per separat. A la sala d’expedicions s’ha proporcionat de zona de magatzem 
per a camions, consistent en l’àrea del camió amb els palets preparats per tal d’ajustar el temps d’espera dels camions 
a només el temps de càrrega i així tot el temps de preparació en que el camió està a l’espera es suprimeix. 
Per consegüent concloem en que el layout 2 és molt més òptim que el layout 1. Ja que aparentment els temps entre 
desplaçaments de llocs de treballs és molt reduït i les peces no estan donant moltes voltes per la fàbrica, i la 
distribució en P, per a dues línies de producció força diferenciades és molt optima.  
Si cal esmentar que el layout 2 ens permet poder fer ampliacions de la fabrica podent conservar el procés de 
fabricació.
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Per consegüent concloem en que el layout 2 és molt més òptim que el layout 1. Ja que aparentment els temps entre 
desplaçaments de llocs de treballs és molt reduït i les peces no estan donant moltes voltes per la fàbrica, i la 
distribució és més òptima, per a dues línies de producció força diferenciades és molt millor. 
Si cal esmentar que el layout 2 ens permet poder fer ampliacions de la fabrica podent conservar el procés de 
fabricació 
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3.1 Anàlisis de l’ubicació dels solars 

3.1.1 Localització geogràfica 
En els primers apartats del projecte s’ha parlat de la necessitat de realitzar un estudi de localització i viabilitat del solar. 
Per això usarem el mètode de càlcul basat en distàncies rectangulars i pesos, els resultat obtingut serà un punt 
geogràfic, segons els criteris preestablerts i amb els solars estudiats en aquest àmbit. Així arribats a aquest punt 
analitzarem cuidadosament el punt obtingut. 
 

3.1.2 Criteris de selecció de la ubicació 
 

 
 
 
 

3.1.3 Àrees d’investigació 
 

S’ha estudiat l’ubicació de la fabrica en diversos països, per tal de poder comparar l’opció trobada primerament, 
Catalunya, i veure la diferencia, els avantatges i inconvenients que podríem tenir en el cas que volguéssim optar per 
una deslocalització, es descara China per desconeixença del sector i així mateix altres indrets com podria ser 
Alemanya, els EUA, França, etc perquè s’hauria de reorientar la filosofia empresària i encaminar-la  a sistemes de 
producció més automatitzats, i són mercats en que els estudis de viabilitat del procés d’implantació de la fabrica s’han  
de preveure així com conèixer perfectament la ubicació i familiaritzar-se. 
Hem estudiat com indrets clau per la nostra fabrica: 

• Nord-oest d’Itàlia 
• Eslovènia 
• Croàcia 
• Oest d’Hongria  
• Catalunya 

 
Sempre dins de l’àmbit europeu i seguint els criteris de deslocalització de fabriques que estem veient diàriament als 
diaris. 
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 Capítol 3 – Estudi de viabilitat del solar 

Segons els criteris citats anteriorment hom pot observar les notes assignades a cada país i la puntuació global 
obtinguda. 
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 Capítol 3 – Estudi de viabilitat del solar 

 
Com a conclusió, justificarem les notes amb al taula següent. 

 
A cada punt li hem assignat una nota del 0 al 10 i els hem ordenat tal i com podem veure en el quadre superior que 
amb el pes assignat a cada punt ens confereixen una puntuació característica per  a cada ubicació, amb aquestes 
dades  obtenim una puntuació global dels indrets estudiats, a on Catalunya obté millor puntuació i es decideix fer un 
estudi de viabilitat específic per aquest indret. 
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 Capítol 3 – Estudi de viabilitat del solar 

 

 

3.1.4 Justificació de la  zona escollida 
 
La zona que ens ha quedat per estudiar la ubicació d ela nostra fabrica, de les altres opcions que s’ha comentat 
anteriorment és Catalunya, no obstant  cal veure concretament la situació del país. 
Per tal de poder saber la situació econòmica actual s’ha pres com a referència l’estudi de l’economia catalana publicat 
per Caixa Catalunya, el 3r trimestre del 2009, tal i com es publica a continuació. 
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3.1.5 Situació industrial de la zona escollida 
 
La indústria catalana és un motor de l'economia real del nostre país, que genera el 21% del PIB, i ocupa unes 800.000 
persones, que representen el 24% de la població activa de Catalunya. En conseqüència, el nostre país segueix sent 
una economia amb una sòlida base industrial que cal protegir de la crisi de l'economia especulativa que afecta el 
nostre país, que ha generat una espiral autodestructiva de l'economia real i que pot tenir uns efectes devastadors.  
 
La capacitat industrial catalana abasta tots els sectors productius, amb una àmplia diversitat d'empreses i 
especialitzacions, amb fabricació de productes propis, altament especialitzats i amb una capacitat creadora de riquesa 

i exportadora, en un món econòmicament i productiva globalitzat.  
 
Destaquen la indústria de l'automoció, motocicletes i la indústria de components metal·lúrgics; l'àmplia indústria de 
béns d'equip, la fabricació de tot tipus de maquinària i d'automatismes; les caldereries especialitzades i la metal·lúrgica 
bàsica: foneries, forges, sinteritzats, laminacions. La indústria extractiva de la potassa. La indústria d'equips elèctrics i 
electrònics, l'electrònica professional i de consum, els serveis industrials de muntatge i manteniment en els sectors 
petroquímic, de la construcció, elèctric, de comunicacions, etc.  
 
En els últims mesos, empreses que són claus en el teixit industrial de Catalunya han presentat o anunciat processos 
de reestructuració i tancaments, el que ha comportat que altres empreses que treballen per a elles hagin contribuït al 
seu torn a incrementar el nombre d'expedients i de rescissions, i tot apunta que la situació pot agreujar-se en els 
propers mesos.  
 
La indústria és un element important per a la generació de riquesa i ocupació i, malgrat aquesta importància, no s'han 
desenvolupat polítiques industrials sectorials. Amb aquesta manca de polítiques en un moment de crisi, es fa més 
necessari adoptar mesures urgents.  
 
CCOO reclamem una actuació del Govern amb una bateria de propostes que serveixin per rescatar els sectors i les 
empreses amb dificultats conjunturals per tal de superar aquest cicle i que puguin recuperar i seguir creixent en 
ocupació i en producció. Aquest país ha de protegir la seva indústria i l'ocupació i això només és possible amb 
propostes per als nostres sectors.  
 
Ens calen polítiques industrials actives dels governs català i central, per donar suport i estímul a les empreses, per fer 
més competitiva la base industrial del nostre país, al temps que s'exigeix un compromís empresarial per potenciar, 
capitalitzar i gestionar les empreses, i desenvolupar la creació de productes i la millora dels processos industrials per 
donar més valor afegit. Tot això, comptant amb la participació de la representació sindical i l'aportació de 
coneixements, formació i feina dels treballadors i les treballadores.  
 
També és necessària la creació i desenvolupament de les meses industrials sectorials com a espais on analitzar la 
situació dels sectors i des dels quals preveure possibles solucions o alternatives per fer front i salvar aquestes 
situacions i per tal que l'afectació per als treballadors i les treballadores sigui la mínima 
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3.2 Estudi de mercat de l’ ubicació de la indústria  

3.2.1 Estudi de la zona geogràfica on es situarà la indústria 
 
Per determinar la millor zona d’ubicació de la industria s’han d’analitzar  les variables que a priori   seran determinants: 
  Infraestructures 
   Ferroviàries 
   Portuàries 
   Aèries 
   Viàries 
  Preu del sòl 

3.2.2 Ubicació i quantitat de les matèries primeres  necessàries 
Les matèries primes que s’usen són peces de metall, vidre i gomes. Per tal d’agilitzar el procés i reduir el mínim  
possible  els futurs errors que puguin haver-hi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Ubicació del mercat destinatari del producte acabat 
 
Primer analitzarem on es troben els tallers dels clients potencials: 

Veiem com hi ha concentració en la zona del Mediterrani i Nord d’Espanya, encara que al ce
alguns tallers. 
 
 
  

CAF Lisboa 

CAF 
Beasain

TALGO 
Málaga 

TALGO Alava 

TALGO 
Madrid 

CAF 
Zaragoza 

CAF 
Linares 

CAF Irún 

ALSTOM 
Madrid 

ALSTOM Bilbao 
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Veiem com hi ha concentració en la zona del Mediterrani i Nord d’Espanya, encara que al centre i al sud es troben 

Beasain TALGO Barcelona 

TALGO Berlin 

CAF Italia 

CAF Francia 

 

ALSTOM Sta. 
Perpètua 

ALSTOM Cornellà 
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 Capítol 3 – Estudi de viabilitat del solar 

 

 

 

 

3.2.4 Estudi de l’emplaçament específic 
 
Primer de tot avaluarem el lloc on es situarà la indústria, ja que per poder escollir el solar és necessari avaluar l’entorn 
amb dades: 
Econòmiques – Ajudaran a veure si la població està fortament situada entre les poblacions de Catalunya. 
Habitants de la població – Ajudaran a veure com de gran és la població per tenir els treballadors potencials per a la 
indústria.  
Serveis als empresaris – Ajudaran a avaluar quines millores té la població en pro dels empresaris- 
Infraestructures i comunicacions – Ajudaran a avaluar transports i carreteres per a poder distribuir els productes. 
Cost de terreny i impostos – Ajudaran a avaluar el benefici en el cost del solar i dels impostos que s’hagin de pagar a 
l’Ajuntament. 
 

3.2.5 Distribució geogràfica de la industria 
 
Per a decidir l’emplaçament haurem d’estudiar: 
Anàlisi de la naturalesa de la indústria 
Matèries primeres necessàries 
Quantitats necessàries per a la producció 
Qualificació de la mà d’obra necessària 
Situació de la zona de consum dels productes que es van a produir 
Capacitat de cada zona del mercat 

                                     
 
En aquest projecte s’inclou l’estudi on es determinen totes les raons de tipus tècnic i econòmic que condicionen la 
localització geogràfica de la zona on s’ha d’implantar la indústria. 
La nostra localització és de tipus semi-urbà, ubicació de les rodalies del centre urbà, amb un sector de nova creació 
segons el PGOUM. 
 
Les característiques són les següents: 
Mà d’obra. La especialització és de qualificació mitjana, tant masculina com femenina. 
Impostos reduïts. 
Nucli residencial situat en les rodalies de la fàbrica. 
Facilitat d’ampliació de la fàbrica. Hi han solars a prop del nostre, per a futures ampliacions. Cal indicar que el PGOUM 
de Sabadell ha establit la zona del nostre solar de nova creació, pel que ara mateix és una bona oportunitat per a 
invertir en la compra dels solars i de les seves futures ampliacions. 
Sabadell es troba en les rodalies de la fàbrica, afavoreix que els treballadors estiguin a prop, però també es disminueix 
les seves afectacions a l’entorn urbà, al no estar dins el nucli urbà. 

Al ser una indústria mitjana, hem optat per dimensionar l’espai necessari total a raó de 20 m2 per persona. El total 
d’operaris és de 200 persones, pel que tindríem un total de 4.000 m2. El nostre solar té una superfície de 12.700 m2, 
superfície que inclou la fàbrica actual i les possibles ampliacions futures. 
 

 
 
 

3.2.6  Situació i delimitació de la zona escollida 
 
L’avaluació de la ubicació del solar té un factor decisiu pel que fa a la fabricació, ja que ens permetrà reduir costos y 
augmentar beneficis, pel que no nomes tindrem en compte el preu del solar sinó que també tindrem en comte com 
afectarem a l’entorn i com ens afectarà aquest. 
Selecció solar: paràmetres a tenir en compte 
a)referents al terreny 
  disponibilitat 
  preu 
  situació dins de la zona elegida 
  forma de parcel·la 
  orientació i altres característiques físiques 
condicions ecològiques de la naturalesa del sòl, vent, neu, i condicions sísmiques 
  topografia 
  vies d’accés per carreteres, ferrocarrils, altres medis 
  comunicacions telefòniques 
  possibilitat d’opció de compra per a futures ampliacions de la planta 
b)referents als subministres de matèries primeres i al mercat dels productes de fabricació 
situació de les matèries primeres i dels seus proveïdors, així com els seus mitjans de transport 
  situació del mercat del producte fabricat i el seu transport 
c)elements necessaris per a la industria 
  disponibilitat de personal i mà d’obra a tots les nivells 
  tradició industrial de la zona 
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 Capítol 3 – Estudi de viabilitat del solar 

 

 

3.2.7 Característiques dels solars industrials a Ca talunya 
Com apunt de partida per poder realitzar una comparativa dels solars, Superficies i preus que podem trobar en l’àmbit indicat, cal 
veure l’índex de preus que publiquen les revistes del sector, posteriorment ja es realitza un estudi més acurat amb solar reals i preus 
a actualitzats. 
 
 
 

3.2.8 Comparativa de solars a Catalunya 
Tot seguit s’adjunta la taula comparativa dels solars trobats a Catalunya, així com les gràfiques que s’ha n’obtén per 
tal de que sigui més fàcil l’anàlisi de les dades. 
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 Capítol 3 – Estudi de viabilitat del solar 

 
Per tal de que els resultats siguin més ajustats, i més correctes suprimirem aquelles dades de la taula que representin outliers pels valors totals, així mateix col·locarem el mateix nombre de dades per a cada província per tenir un resultat 
veritablement mig. 

 
Tenim com a conclusions de les mostres obtingudes que el valor mig del preu per m2 de solar és de 373 a 450 €/m2, que la majoria de solars a Catalunya tenen una mitja de 3300m2, una ocupació màxima mitja de 2300m2, i una altura mitja de 
8m. Situant el preu del solar mig en 830000€ amb Iva i comissions que resideixen en el 7%(IVA) i entre un 3-5%( per a comissions) 
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3.3 Estudi del solar escollit 
 
El solar està ubicat a Sabadell, Regió I de Catalunya. Sabadell comparteix amb Terrassa la capitalitat de la comarca 
del Vallès Occidental. 
El municipi representa un 6,28% del total del territori de la comarca- 
Com a dades significatives exposarem que: 
té una superfície de 37,89 km2 
té una densitat d’habitants per kilòmetre quadrat de 5.250,54 
té una superfície de sòl urbà de 13,9 km2 i de sòl no urbà de 24,8 km2 
la distància fins a Barcelona és de 20,9 km 
la seva població és de 200.905 habitants amb 90.765 habitants en situació de població activa i 81.239 en situació de 
població ocupada 
el valor de la indústria és del 29,95 %, tenint en compte que el de Catalunya és de l’ordre del 34,06 %. 
promouen un total de llicències de 14.176 i té un total de 10.980 empreses 
 
 

3.3.1 Ajuts per a empresaris 
Sabadell té un Pla de suport a empresaris i un web específic on es publiquen les dades socioeconòmiques de les 
empreses de la zona (Sabadell empresa). 
 
 

3.3.2 Comunicacions i infraestructures 
En quant a transports públics: 
Ferroviaris: Disposa de Renfe i FFCC (A Sabadell s'hi troben dues estacions: Sabadell Estació i Sabadell Rambla, 
corresponents a la línia S2 del Metro del Vallès en quant a FFCC i A Sabadell s'hi troben tres estacions: Sabadell Sud, 
Sabadell Centre i Sabadell Nord, corresponents a la línia 4 de Rodalies de RENFE). 
Carreteres:  Disposa de la N-150 que enllaça les poblacions del Vallès Occidental Terrassa i Barberà del Vallès i de la 
Autopista del Vallès C-58. 
Aeroport: Sabadell té l’aeroport situat a fóra del nucli urbà, no té unes infraestructures per allotjar grans avions, com el 
Boeing 734, no obstant per avions de càrrega i per passatgers hi ha pistes suficients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de l’entrada de l’aeroport de Sabadell 

 
Vista de la torre de control i pistes de l’aeroport de Sabadell 
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3.3.3 Cost de terreny i impostos: 
Cost del terreny industrial: Sabadell té un cost per m2 de solar industrial mig respecte a les zones industrials 
catalanes, és a dir, entre 500 i 800 €/m2.  
Cal tenir en compte els serveis de que es disposa al solar,ja que donen un valor afegit. 
Impostos: en les poblacions del Vallès Occidental el cost de tributs i impostos és semblant, pel que no és un factor 
decisiu en la elecció del solar.  S’hauran de mirar les desgravacions fiscals que es poden obtenir. 
 

3.3.4  Repercussions de la localització industrial 
Sabadell promou la localització industrial, amb sectors de nova creació industrial, com Can Gambús, per exemple, que 
està situat a prop del nucli urbà i amb bones infraestructures que permeten que els treballadors puguin anar sense l’ús 
del transport privat. 
A la  zona de nova creació, Sabadell, presenta un PGOUM  amb l’ubicació de zones residencials( de nova creació a 
prop del nucli industrialitzat, el que afavoreix l’intercanvi de serveis entre treballadors i empresa. 
 

 
Fotografia àrea pressa l’any 2007 abans de les obres d’urbanització del terreny 
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L’hipermapa ens indica 3,56 hectàrees de terreny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plànol topogràfic d ela zona 
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Vista del solar 

 
Vista del solar 
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Vista del solar 
 

 
 
Tamany del solar a edificar. 
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 3.3.5 Descripció de les infraestructures del solar 
El solar disposa de les següents infraestructures per carretera: 
 

  
Plànol situació de les zones de Sabadell 
 
El solar disposa de les següents infraestructures per transport aeri: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situació del solar Autopista C-58 

N-150 direcció 

Carretera connexió a 

Carretera 
connexió a 
Caldes 

Carretera connexió a 
Matadepera 

Carretera connexió a 
Mollet del Vallès 

Carretera connexió a 
Granollers 

Aeroport de 
Sabadell per la C-58 

Situació del solar 
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El solar disposa de les següents infraestructures per transport ferroviari: 

 
 
La possibilitat de tenir les línies ferroviàries a prop del solar ens permet poder contractar un servei amb les empreses 
(RENFE) per a transport de mercaderies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.6 Altres paràmetres a tenir en compte per a la  viabilitat del solar 
La viabilitat en la elecció del solar ve determinada per diversos factors: 
Estudi de la situació dels clients potencials 
Estudi  de la possible ubicació del solar a Catalunya en quant a infraestructures   
Estudi econòmic comparatiu de solars en la franja de Catalunya 
Elecció del solar en quant a qualitat del municipi 
Aplicació de les necessitats en quant a espais de la indústria 
 

3.3.7 Estudi de la situació dels clients potencials  
Els principals clients a Espanya són: 
ALSTOM 
Té els seus tallers a Bilbao, Madrid, Santa Perpètua de la Mogoda i Cornellà del Llobregat (Espanya) 
CAF 
Té els seus tallers a Saragossa, Irún, Beasain, Linares (Espanya), Lisboa (Portugal), França i Itàlia 
TALGO 
Té els seus tallers a Àlaba, Madrid, Màlaga, Barcelona (Espanya) i a Berlin. 
 
 
 
 
  

Situació del 
solar 

Línia de 
RENFE 

Línia de 
RENFE 

Línia de 
FFGC 

Línia de 
FFGC 
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Primer analitzarem on es troben els tallers dels clients potencials: 

 
Veiem com hi ha concentració en la zona del Mediterrani i Nord d’Espanya, encara que al centre i al sud es troben 
alguns tallers. 
Fóra d’Espanya trobem a Itàlia, França i Berlin. 
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 3.3.8 Anàlisis del transport  

LA CARGA ÉS UNIFORME EN ELS MEDIS DE TRANSPORTS TREN/AVIÓ
COST 
CAMIÓ

PEATGE COST TOTAL

152,00 € 64,30 € 9,15 € 225,45 €

285,43 € 43,55 € 328,98 €

250,00 € 250,00 €

152,00 € 67,21 € 4,45 € 223,66 €

269,20 € 42,00 € 311,20 €

115,00 € 115,00 €

148,67 € 24,15 € 172,82 €

225,00 € 225,00 €

220,00 € 220,00 €

389,38 € 29,65 € 419,03 €

250,00 € 61,85 € 311,85 €

375,00 € 375,00 €

350,00 € 143,16 € 493,16 €

560,00 € 560,00 €

340,00 € 340,00 €

610,06 € 40,70 € 650,76 €

375,00 € 375,00 €

650,00 € 650,00 €

325,00 € 325,00 €

503,70 € 91,35 € 595,05 €

350,00 € 350,00 €

315,00 € 315,00 €

489,71 € 114,35 € 604,06 €

350,00 € 350,00 €

500,00 € 500,00 €

OPCIÓ E

OPCIÓ C

OPCIÓ B

BILBAO

IRUN

OPCIÓ A

OPCIÓ B

BILBAO

BEASAIN

OPCIÓ A

OPCIÓ C

OPCIÓ B SARAGOSSA

OPCIÓ A

OPCIÓ C

OPCIÓ B

LINARES

OPCIÓ A

ALMERIA

CÒRDOBA

OPCIÓ D CÒRDOBA

OPCIÓ F ALMERIA

OPCIÓ D

OPCIÓ C

OPCIÓ B

LISBOA

OPCIÓ A

OPCIÓ C

OPCIÓ B
FRANÇA

OPCIÓ A

OPCIÓ D

OPCIÓ C

OPCIÓ B

ITÀLIA

OPCIÓ A

119 km605 km

583 km

583 km

605 km 89 km

556 km

304 km

304 km

304 km

782 km

782 km

119 km

119 km

288 km

288 km

1009 km

1009 km

1252 km

1252 km

1252 km

1700 km

823 km

823 km

1033 km

1033 km

1033 km

975 km

975 km

975 km

975 km

 
 
 

LA CARGA ÉS UNIFORME EN ELS MEDIS DE TRANSPORTS TREN/AVIÓ
COST 
CAMIÓ

PEAJE COST TOTAL

152,00 € 207,38 € 4,45 € 363,83 €

469,64 € 62,10 € 531,74 €

220,00 € 220,00 €

303,21 € 24,15 € 327,36 €

315,00 € 315,00 €

75,00 € 75,00 €

81,38 € 81,38 €

315,00 € 315,00 €

494,81 € 29,65 € 524,46 €

350,00 € 89,39 € 439,39 €

450,00 € 450,00 €

500,00 € 500,00 €

650,00 € 650,00 €

1.070,81 € 95,45 € 1.166,26 €

950,00 € 950,00 €

LA CARGA ÉS UNIFORME EN ELS MEDIS DE TRANSPORTS TREN/AVIÓ
COST 
CAMIÓ

PEAJE COST TOTAL

152,00 € 152,00 €

303,16 € 24,15 € 327,31 €

250,00 € 250,00 €

152,00 € 152,00 €

285,43 € 4,45 € 289,88 €

250,00 € 250,00 €

73,00 € 73,00 €

74,57 € 74,57 €

55,00 € 55,00 €

15,41 € 15,41 €

OPCIÓ B

VITORIA

ÀLAVA

OPCIÓ A

OPCIÓ C

OPCIÓ B
MADRID

OPCIÓ A

OPCIÓ B

BARCELONA

OPCIÓ A

OPCIÓ E

OPCIÓ C

OPCIÓ B

MÁLAGA

OPCIÓ A

CÒRDOBA

OPCIÓ D CÒRDOBA

OPCIÓ C

OPCIÓ B
BERLIN

OPCIÓ A

OPCIÓ C

OPCIÓ B
MADRID

OPCIÓ A

OPCIÓ C

OPCIÓ B
BILBAO

OPCIÓ A

OPCIÓ B

CORNELLÀ

OPCIÓ A

OPCIÓ B

STA 
PERPÈTUA 
MOGODA

OPCIÓ A

568 km 397 km

953 km

617 km

617 km

617 km

26 km

26 km

1007 km

1007 km

1009 km

1009 km

164 km

164 km

1007 km

1905 km

1905 km

1905 km

617 km

617 km

617 km

605 km

605 km

605 km

34 km

34 km

8 km

8 km

 
En els quadre podem veure les distàncies que tindrem des de la nostra fàbrica als clients potencials, tant en camió, 
tren i avió, 
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Com podem veure al plànol adjunt, s’indiquen els tallers d’Espanya i es simbolitzen els trajectes que es plantegen 
per donar abast a la demanda del producte. El mitjà més utilitzat és el ferroviari pels baixos costos econòmics de 
trajecte, baixes emissions atmosfèriques i rapidesa en el transport. 
 

3.3.9 Anàlisis  infraestructures  

 
 El solar està influenciat per Autopista C-58, RENFE i AEROPORT . 
 Per Carretera podem accedir als tallers d’influència més propera (nucli de Barcelona i al Port de Barcelona) 
 Per Ferrocarril podem accedir a la resta de destinacions. 
 
 
 
 
 
 

3.3.10 Anàlisis de la província del solar 
 

3.3.10.1 Introducció 
La província de Barcelona és un territori amb una gran presència d’activitat industrial, fruit d’una industrialització que 
es va produir amb força antelació respecte d’altres territoris de l’Estat que li ha atorgat una important cultura 
manufacturera. Avui en dia, el pes de la indústria en l’economia de la província és encara relativament elevat, com 
es pot veure en el quadre següent: 

 
Tot i així, el procés de terciarització de l’economia barcelonina és un fet imparable, tant des de la perspectiva 
quantitativa (major pes dels serveis en el PIB i en l’ocupació) com qualitativa (adopció del model de producció de 
serveis a la producció industrial), encara que la pròpia transformació de l’economia en el seu conjunt ha portat a un 
esvaïment dels límits sectorials tradicionals que dificulta la precisió en aquestes anàlisis. 

 
  

AUTOPIST
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En qualsevol cas, l’activitat industrial ha estat i és encara important i cal tenir en compte que ha portat sempre 
associat un fort impacte territorial, tant en termes econòmics i d’ocupació com en termes de transformació del medi 
físic i del paisatge, mobilitat, afectació del medi ambient, etc. Un impacte aparentment molt major que el de les 
activitats de serveis, però que tot i així no ha disminuït en la mateixa mesura que ho ha fet el pes estadístic de la 
indústria davant d’aquests serveis. Determinats sectors de serveis, com ara la logística, han resultat també gran 
demandants de territori per a les seves instal·lacions, i d’altres han requerit ubicacions similars a les que podrien 
ocupar les indústries per tal d’atorgar-les millors comunicacions o una major visibilitat. 
És per això que la qüestió de la localització de les activitats econòmiques se situa com una preocupació habitual de 
les administracions, i específicament de les locals, ja que l’entorn local és el principal beneficiari i perjudicat dels 
diversos impactes de l’activitat econòmica que acull, i ho és de manera molt clara, com s’ha dit, en el cas de la 
indústria. Així doncs, mentre la indústria a Barcelona ha anat adaptant-se al llarg del temps a les noves necessitats 
de la societat i als canvis experimentats pels mercats i en el sí de l’economia mundial, els ens locals s’han hagut 
d’encarregar de facilitar un dels requisits bàsics per al bon funcionament de l’activitat industrial, com és la 
disponibilitat de sòl en les millors condicions competitives possible. 
L’actual predisposició de pràcticament tot el territori a acollir espais específics per a la ubicació d’activitats 
econòmiques no és només, però, una qüestió de voler comptar amb determinades oportunitats de desenvolupament 
de cara al futur, sinó també l’herència del model d’industrialització difusa en el territori català derivat de les colònies 
tèxtils i de la recerca de la proximitat a les fonts d’energia. Aquest model, que ha suposat deixar un llegat positiu per 
al conjunt de la província de Barcelona en tant que ha permès imbuir de cultura industrial una gran part del territori, 
ha conduït també a situacions problemàtiques per la dependència de monocultius industrials normalment associats 
a sectors madurs, com és el cas del tèxtil1. 
Precisament, el retrocés general de la indústria en el conjunt de l’economia i les crisis associades a sectors amb 
gran implantació arreu del territori com el tèxtil han fet que sobretot les zones més perifèriques de la província, en 
les que la indústria present tradicionalment havia anat sorgint sense pràcticament cap forma de planejament, hagin 
heretat, amb el tancament i/o trasllat d’aquestes indústries, un rosari d’espais industrials inconnexes entre ells i 
sense accessos eficients als eixos viaris principals, a banda d’uns espais força deteriorats ambientalment. Un 
espais, en definitiva, obsolets respecte a les necessitats actuals. 
En l’entorn metropolità, d’altra banda, l’acció combinada durant els anys de la segona industrialització (60s-70s) de 
la manca de planejament territorial i urbanístic i el ràpid desenvolupament econòmic, va portar a la proliferació 
d’espais deficientment urbanitzats i en ocasions poc aptes – o directament en situació il·legal- per a les activitats 
que acollien. Aquesta situació, malgrat l’esforç tant de posada al dia del planejament urbanístic com del 
condicionament de moltes de les zones amb majors dèficits, persisteix encara en l’actualitat en força municipis de la 
província de Barcelona, amb el consegüent perjudici per a la competitivitat empresarial i territorial. 
 

 

Lògicament, en tots aquests anys també hi ha hagut un gran nombre d’actuacions relacionades amb la dotació 
d’espais per a les activitats econòmiques que s’han realitzat amb bon criteri i que han complert i compleixen les 
condicions de competitivitat adients. I, en qualsevol cas, podem dir que existeix un interès i una preocupació 
creixent per bastir una oferta més apropiada als requisits de l’economia actual. 
Es pot concloure, doncs, que el model predominant d’espai específicament destinat a l’activitat econòmica, 
principalment industrial, a la província de Barcelona ha estat tradicionalment d’artefacte passiu, com a mer continent 
d’activitats sense contemplar els beneficis de dotar-lo d’unes determinades condicions ni de potenciar la seva 
capacitat organitzativa i de gestió. 
Sovint, aquesta problemàtica ha estat atribuïda a la manca d’instruments i de capacitat d’incidència per part de 
l’administració local, tenint en compte que molts espais de localització de l’activitat econòmica són fruit de la 
iniciativa privada. Ara bé, l’administració local té un paper fonamental a l’hora de planificar la necessitat, la ubicació i 
les característiques d’aquests tipus d’espais, així com pot promoure la seva participació activa en la posterior gestió. 
És precisament davant de situacions de falta d’adequació dels espais als requeriments de les empreses quan es fa 
patent la necessitat d’un acurat planejament dels espais destinats a la ubicació d’activitats econòmiques, tant des 
del punt de vista territorial (que pugui conduir a un major equilibri territorial), com des del punt de vista urbanístic 
(per tal de dotar-los de les condicions i els factors de competitivitat adequats), com des del punt de vista de la seva 
gestió (amb la idea de facilitar la seva constant adaptació a les necessitats de les empreses que s’hi ubiquen) i 
invertir així la tendència a mantenir un esquema d’oferta dispersa d’espais poc o gens gestionats que avui en dia 
resulta poc competitiu. 
Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona s’ha impulsat el treball amb els ens locals de la província al 
voltant de la millora de la gestió dels espais destinats a l’activitat econòmica, que aquí s’anomenaran Polígons 
d’Activitat Econòmica (POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA), i ha posat en marxa un seguit d’actuacions, entre 
les quals es troba la present guia. 
La guia, que parteix d’un capítol que presenta la definició i una caracterització dels POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA vinculada als resultats del treball realitzat fins ara amb els municipis en aquest àmbit, s’organitza al 
voltant del concepte de “cicle de vida” del POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA i les seves fases: formulació 
estratègica, execució, llançament i funcionament. A cada una d’aquestes fases s’hi dedica un capítol en el que es 
pretén posar al seu abast els conceptes fonamentals que tant des del vessant territorial urbanístic com del vessant 
de la gestió cal tenir presents per fer front al procés de posada en marxa d’un POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA o bé per donar suport a la millora de les condicions de gestió d’un POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA ja existent. 
Donat que es tracta d’una guia adreçada principalment al personal tècnic de l’àmbit del desenvolupament econòmic 
local, el nivell d’aprofundiment en determinades temàtiques, com ara el planejament urbanístic, és moderat, en el 
ben entès que l’ajuntament o l’entitat local corresponent ja disposa dels equips tècnics especialitzats en aquests 
àmbits que, a més, serien els encarregats d’aquestes tasques davant d’una eventual intervenció. Tot i així, i amb la 
finalitat de facilitar la complementarietat entre departaments, hem considerat necessari posar a disposició de 
qualsevol personal tècnic que hagi de tenir relació amb el desenvolupament d’un POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA un mínim de coneixements sobre tots els aspectes que hi influeixen. 
Finalment, es posa un èmfasi especial en les diferents tipologies de gestió a les que es pot optar en els POLÍGONS 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA i les oportunitats de serveis que es poden desenvolupar per tal de fer-los més atractius 
i competitius, destacant el paper que hi pot jugar l’administració local en aquest sentit. 
En definitiva, es tracta de posar de manifest l’important paper que poden jugar les administracions locals, i els 
ajuntaments en particular, a l’hora de proporcionar al teixit productiu les millors condicions per al desenvolupament 
de l’activitat econòmica, adoptant un posicionament proactiu i enfocat a la potenciació de la competitivitat 
empresarial i territorial. 
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 3.3.11 Conclusions: 
 
Amb tots els factors exposats anteriorment, farem un resum que indiqui clarament les preferències a la hora d’haver 
escollit la població per ubicar la indústria: 
Dades econòmiques – és una població amb forta influència a Catalunya, representa un 6,28% del total de la 
comarca del Vallès Occidental, té una gran densitat d’habitants per km2, de les més grans del territori, està a prop 
de Barcelona (20,9 km). 
Habitants de la població – El nucli de població és important i té suficients serveis per poder moure’s per la ciutat, el 
que facilitat el tenir treballadors per a la producció. 
Infraestructures i comunicacions – La població està ben comunicada, amb línies de tren, avió i de carreteres que 
afavoreixen el poder transportar els productes de forma fàcil aminorant el transport al tenir els accessos en el nucli. 
Cost de terreny - el cost del terreny està en la mitja del total de Catalunya  i amb les bones infraestructures que té és 
una bona opció d’implantació. 
Dimensions i situació del solar industrial on s’implantarà la indústria 
El solar es troba en Sabadell, com hem explicat anteriorment, i en una zona de nova urbanització segons el Pla 
General d’Ordenació Urbana de l’Ajuntament de Sabadell del sector de Can Gambús. 
El solar es troba amb la urbanització complementària executada, pel que els serveis essencials de Companyies està 
garantit (aigua, electricitat, gas, etc.). 
El solar té unes dimensions  aproximades de 100 m  per 420 metres. Amb una superfície de 12.700 m2 
aproximadament construïbles.  
Es troba situat entre els carrers Eslovènia, Ronda de Joan Monet i Bèlgica en la zona de Can Gambús entre la 
Carretera de Terrassa N-150 i la Autopista del Vallès C-58. 
Es troba situat entre les carreteres de connexió a Matadepera, Terrassa, Barberà del Vallès, Prats, Granollers  i 
Mollet 

                            
  Situació del solar 
 
 
 
 
 

De l’estudi econòmic comparatiu de solars en la franja de Catalunya obtenim que el preu de Venta: 8.255.000,00 € 
no és elevat si ho comparem amb els metres quadrats que té el solar, ja que el preu e/m2 del solar és lleugerament 
elevat respecte a la mitja, no obstant respecte a la mitja de la província de Barcelona és normal. 
Elecció del solar en quant a qualitat del municipi com es pot veure en l’anàlisi fet ha estat molt correcte 
En quant a espai per a la industria i futures ampliacions no hi ha problema en la parcel·la triada, ja que per les seves 
dimensions es totalment realitzable una ampliació. 
En els plànols topogràfics veiem que el terreny té un desnivell inferior al 10%, pel que podem dir que és pla, 
anteriorment , fa 10 anys, en l’indret ubicat el solar hi havia camps de conreu, en l’actualitat estan en fase de 
moviments de terra per a la urbanització. 
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3.4 Estudi legal i urbanístic 
 
El sector de Can Gambús es troba dins el Planejament Especial del PGOUM, denominat com a sector E, amb un 
aprofitament de 0,380 ua /m 2 sòl. 

  
La zona està qualificada com a zona industrial 4E1.  
Superfície edificable de sostre: 19.050 m2 
Parcel·la mínima: 3.000 m2 
Unitat mínima d’edificació: 6.000 m2 
Alçada màxima: 17 metres (10 metres en PB) 
Volumetria màxima: 9m3/m2 
Ocupació màxima: 60% 
Usos: indústria, artesanal, magatzem, serveis tècnics, tallers de reparació de vehicles, serveis urbans i oficines. 
Usos complementaris de restauració, pàrking. 
Aplicació de les Ordenances d’edificació i normatives de compliment  
Per a l’emplaçament de la indústria es seguiran les normes urbanístiques següents: 
 Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell 
 Ordenança municipal reguladora d’edificació 
Ordenança municipal reguladora dels usos i activitats 
Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en edificacions  
Compliment del RSCIEI 
A continuació farem una breu descripció dels punts més importants a tenir en compte al moment de ubicar la 
indústria, per cada Ordenança: 
 

3.4.1 Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell  
Resum de les variables que afecten al solar: 
Superfície edificable de sostre: 19.050 m2 
Parcel·la mínima: 3.000 m2 
Unitat mínima d’edificació: 6.000 m2 
Alçada màxima: 17 metres (10 metres en PB) 
Volumetria màxima: 9m3/m2 
Ocupació màxima: 60% 
 

3.4.1.1 Ordenança municipal reguladora d’edificació 
Condicionants a tractar en el projecte d’ubicació i dimensionament de la fàbrica. 
Condicions dels cossos sortints pel tipus d'ordenació d'edificació aïllada.  
1. En aquest sistema d'ordenació els cossos sortints es consideren integrats en el volum edificable. Per tant, estaran 
limitats per la distància mínima al llindar de la parcel·la, permesa pel planejament vigent a cada zona.  
2. Els cossos sortints seran considerats en els percentatges d'ocupació màxima de parcel·la. 
 

3.4.1.1.1 Consideracions generals.  
1. La regulació de les condicions del tractament de les parts externes de l'edificació té com a objectiu garantir la 
qualitat en l'aspecte formal de les construccions.  
2. L'Ajuntament, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, ordenarà l'execució de les obres necessàries per a 
conservar les condicions de seguretat, higiene i ornament públic de les edificacions.  
3. El tractament de les parts vistes de les edificacions ha de ser unitari. Cal, com a mínim, dotar l'obra d'un 
revestiment en façana de textura i coloració d'acord amb l'entorn.  
4. Es consideren façanes, a tots els efectes, aquells paraments verticals exteriors de les edificacions visibles de 
manera permanent des de l'espai públic, incloses les mitgeres.  
5. Els paraments verticals exteriors de caràcter no definitiu han de rebre un tractament similar a l'aspecte de façana. 
Quan aquests paraments verticals exteriors siguin definitius es tractaran com una façana més de l'edifici. No 
s'admetran acabats provisionals o incoherents amb l'entorn urbà. 
 

3.4.1.1.2 Composició volumètrica de l'edificació.  
En zones en les quals el sistema d'ordenació sigui segons l'alineació de vial:  
1. Resten prohibits els pendents de coberta superior al 30%, encara que se situïn dins del gàlib volumètric permès 
pel planejament vigent.  
2. Sols es permeten reculades de la darrera planta quan aquesta no sigui perceptible des de la via pública, a 
excepció que el planejament sectorial indiqui alguna solució arquitectònica determinada. En general, el volum 
endarrerit ha d'estar per sota d'un pla inclinat fictici que parteix d'una altura d'1,50 m sobre la rasant de la vorera, i a 
0,20 m de la línia de façana oposada i tangent a l'aresta externa superior del ràfec o coronament del pla de façana 
que coincideix amb l'alineació de vial. En el supòsit de no compliment, caldrà obrar una falsa façana o similar . 

3.4.1.1.2.1.1  

3.4.1.1.3 Espais lliures.  
1. Als espais de les parcel·les no edificats es mantindrà la vegetació de manera que no entorpeixi la funcionalitat de 
la via pública i amb les condicions d'aspecte adequades.  
2. A les zones amb tipus d'ordenació en edificació aïllada, els espais no edificables visibles des de la via pública cal 
que es destinin a jardí o a espai lliure amb instal·lacions compatibles amb aquest ús. En qualsevol cas, cal respectar 
l'enjardinament a les superfícies amb front a la via pública i mantenir-lo correctament. 

3.4.1.1.3.1.1  

3.4.1.1.4 Rètols en planta baixa.  
S'entén per planta baixa d'una façana la part de superfície corresponent a la planta que té aquesta denominació 
d'acord amb les Normes Urbanístiques del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.  
Dintre dels buits arquitectònics:  
a. En cap cas no es poden restringir, disminuir o perjudicar els accessos als locals o a l'edifici, com tampoc no 
poden comportar la disminució de la superfície de ventilació i Il·luminació naturals per sota del mínim previst per 
aquestes ordenances. La part ocupada pel rètol no pot superar el 25% de la superfície del forat.  
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b. S'autoritzen els rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons transparent que no sobresurtin del pla de 
la façana. Els rètols de lletres o signes retallats o pintats sobre fons opac, translúcid o calat s'han de disposar a 
l'interior de l'element arquitectònic o decoratiu que emmarqui el forat.  
Sobre els paraments de la façana:  
S'admeten rètols constituïts per lletres i signes retallats, sense fons o sobre un fons transparent, disposats 
preferentment en aquells espais específicament projectats i dissenyats per a situar els rètols dels locals que s'hi 
instal·lin. D'aquesta situació s'exceptuen les plaques, els escuts o els elements simbòlics dels establiments. En 
qualsevol cas, no superaran les dimensions de 0,60 x 0,60 m. 
 
 

3.4.1.2 Ordenança municipal reguladora dels usos i activitats 
La indústria es troba en el supòsit de la Situació 9, que es tracta d’una activitat situada en edifici aïllat en zona 
allunyada de nucli urbà. 
Situació 9: Activitat situada en edifici aïllat en zones allunyades de nuclis urbans. 

3.4.1.2.1 Grau d'Incidència.  
La mesura del grau d'incidència de qualsevol ús sobre l'entorn o sobre d'altres usos, s'estableix mitjançant els 
següents paràmetres:  
• Sorolls i vibracions  
• Contaminació atmosfèrica  
• Aigües residuals  
• Residus sòlids  
• Càrrega i descàrrega  
• Aparcament  
• Olor  
• Radiacions electromagnètiques  
• Risc d'incendi  
• Risc d'explosió  
2. Les activitats es poden ubicar en funció de la qualificació urbanística, i depenent del grau d'incidència sobre 
l'entorn, segons s’indica en el quadre 3.  
3. Quan la instal·lació d'una activitat pugui comportar altres efectes sobre l'entorn no previstos a l'apartat 1 d'aquest 
article, els serveis tècnics municipals en valoraran el grau d'incidència i en determinaran la possibilitat 
d'emplaçament i les mesures correctores que caldrà adoptar. 

3.4.1.2.1.1.1  

3.4.1.2.2 Projecte acústic.  
1. S'exigirà un projecte acústic a totes les activitats contigües a habitatges (situacions relatives 0, 1, 2, 3 i 6), i que 
funcionin, totalment o parcialment, en horari nocturn.  
2. S'exigirà igualment projecte acústic a les activitats situades en contigüitat amb usos educatius o sanitari-
assistencials.  
3. Els serveis tècnics municipals podran exigir la presentació de projecte acústic a aquelles activitats que, malgrat 
que funcionin exclusivament en horari diürn, es realitzin en contigüitat amb l'habitatge i presentin especial 
problemàtica pel que fa als sorolls i les vibracions.  
4. El projecte acústic es presentarà conjuntament amb la sol·licitud de llicències d'instal·lació, ampliació o 
modificació de les activitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.2.2.1.1 Nivells màxims.  

 

1. Els nivells màxims de soroll expressats en dB(A) que es poden percebre a la zona receptora 

deguts al funcionament d'una activitat s'ajustaran als valors assenyalats a la taula següent:  

 

ZONA RECEPTORA HORARI  NIVELLS 
SONORS  

INTERIORS  EXTERIORS  

H  Dia  
Nit  

35  
25  

55  
45  

M  Dia  
Nit  

35  
25  

55  
50  

I  Dia  
Nit  

45  
40  

65  
60  

 
2. La zona receptora «H» és constituïda per les següents qualificacions urbanístiques: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5.  
La zona receptora «M» és constituïda per les següents qualificacions urbanístiques: 1.2, 1.4, 1.5, 1.9, 3.1, 4.1, 5.1.  
La zona receptora «I» és constituïda per les següents qualificacions urbanístiques: 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.  
3. Els nivells màxims de soroll assenyalats a la taula anterior admetran una tolerància de +3dB(A) a les zones «M» i 
«I».  
4. Tota activitat considerada com a ús de restauració, recreatiu industrial i magatzem, situada en zones «H» i «M» i 

en contigüitat amb els usos d'habitatge, educatiu i sanitari-assistencial, tindrà un aïllament acústic en dB(A) que 

vindrà donat per l'expressió (Lp-25). En qualsevol cas, haurà d'assegurar que a la zona receptora es mantindran els 

valors de la taula de l'apartat 1. 

 

3.4.1.2.2.1.2 Regulació de les vibracions.  
1. Els nivells de vibracions màxims admissibles en el local receptor, expressats en dB, s'ajustaran 

als valors que es fixen a continuació: 

 

ZONA RECEPTORA  HORARI  NIVELLS DE 
VIBRACIONS  

                                                                                      LA màxim, dB  

H i M  Dia  
Nit  

60  
55  

I  Dia  
Nit  

65  
60  

3.4.1.2.2.1.3 Horaris.  
A efectes d'aplicació dels nivells màxims admissibles, es consideren horaris diürn i nocturn els que 

s'indiquen a la taula següent: 

 

ZONA RECEPTORA  HORARI  

 Dia                     Nit  
H  8 – 21  21 - 8  
M  7 – 21  21 - 7  
I  7 - 22  22 - 7  
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3.4.1.2.2.1.4 Classificació de les activitats en funció de la Contaminació Atmosfèrica.  
1. A partir de la relació d'activitats potencialment contaminants de l’atmosfera indicades en el Decret 322/87, per 
classificar les activitats en funció de la repercussió sobre l'ambient atmosfèric s'estableixen els grups següents:  
Grup A: Activitats especialment contaminants de l'atmosfera que s'han d'instal·lar en zones especials.  
Grup B: Activitats molt contaminants de l'atmosfera que han de disposar de les instal·lacions adients perquè es 
respectin els nivells admissibles d'emissió de contaminats a l'atmosfera.  
Grup C: Activitats contaminants de l'atmosfera que hauran de mantenir en tot moment els nivells d'emissió de 
contaminants per sota dels nivells màxims admissibles.  
Grup D: Activitats no incloses en els grups A, B, C, de les quals els nivells d'emissió de contaminants estan per sota 
dels nivells màxims admissibles.  
Les activitats classificades en el grup A no són admissibles amb caràcter general al terme municipal de Sabadell. 
Malgrat això, i després de redactar un estudi d'impacte ambiental, l'Ajuntament podrà autoritzar, si s'escau, aquestes 
activitats. 
L'evacuació d'aire i contaminants a l'exterior s'ha de fer per xemeneies o conductes. Segons els tipus de 
contaminants emesos es distingeixen quatre nivells.  
NIVELL 1 Focus de combustió que consumeixin combustibles gasosos, instal·lacions de renovació d'aire, 
instal·lacions de condicionament o qualssevol altres que no emetin contaminants.  
NIVELL 2 Focus de combustió que consumeixin combustibles en els quals el contingut de sofre és igual o inferior a 
l'1% i normalment emeten fum d'opacitat inferior al número 1 de l'escala de Ringelmann; activitats que desprenen 
baf, o pudor  
NIVELL 3 Focus de combustió que utilitzen combustibles en els quals el contingut de sofre és igual o inferior al 2,5% 
i que normalment emeten fum d'opacitat inferior al número 1 de l'escala de Ringelmann, tret dels moments d'encesa 
i càrrega en que l'opacitat no serà superior al número 2 de l'escala de Ringelmann, per un temps no superior a 10 
min/h; activitats que desprenen emanacions de gasos irritants o tòxics.  
NIVELL 4 Xemeneies que normalment emeten fum d'opacitat inferior al número 2 de l'escala de Ringelmann i al 
número 3 en els moments d'encesa i càrrega, per un temps no superior a 10 min/hora; activitats que desprenen 
partícules sòlides en suspensió. 
 
Obligació de disposar de zona de càrrega i descàrrega.  
1. Han de disposar d'una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies els usos que es relacionen a continuació:  
a) Comerç de superfície total superior a 500 m2.  
b) Comerç de gran superfície.  
c) Indústria urbana de superfície superior a 500 m2.  
d) Indústria agrupada.  
e) Indústria separada.  
f) Magatzems de superfície superior a 200 m2. 
 

3.4.1.2.2.1.5 Condicions de la càrrega i descàrrega.  
1. La zona de càrrega i descàrrega estarà situada a l'interior del local o dins del límit de la parcel·la i tindrà unes 
dimensions mínimes definides en planta per un rectangle de 10 metres de llarg i 3 metres d'amplada, lliure de tot 
obstacle: en qualsevol cas, les dimensions que es projectin hauran de permetre l'estacionament del vehicle habitual, 
totalment a l'interior.  
2. La zona de càrrega i descàrrega tindrà un accés exclusiu i independent del de personal fins a la línia de façana.  
3. L'amplada de l'accés serà com a mínim de 4 metres en carrers d'amplada igual o inferior a 6 metres o de 3 
metres en carrers d'ample superior a 6 metres.  
4. En el cas d'accessos inferiors als indicats al paràgraf anterior, o d'activitats que, pel tipus de primeres matèries 
emprades o dels productes acabats necessitin vehicles de dimensions superiors a 2 x 6 metres, caldrà justificar 
expressament en el projecte d'instal·lació la maniobrabilitat i accessibilitat dels vehicles utilitzats sense entorpir el 
trànsit. 
 
 
 
 

3.4.1.3 CAPÍTOL SETÈ : APARCAMENT 

3.4.1.3.1 Regulació general de l'aparcament.  
1. Totes les activitats que sol·licitin llicència de nova instal·lació, de trasllat o d'ampliació que impliqui un augment 
de, com a mínim, el 50% de la seva superfície hauran de disposar del nombre en places d'aparcament que es 
disposa en la present ordenança.  

3.4.1.3.2 Nombre de places en funció de l'ús.  
La previsió de places d'aparcament d'acord amb allò que indica l'article 26.1 és la següent: 
e) Ús industrial de superfície superior a 500 m2  
• Una plaça per cada 100 m2 o fracció. 
 

3.4.1.3.3 Condicions específiques de l'ús industrial.  
Les condicions que han de reunir les activitats industrials vénen determinades per la reglamentació específica que 
regula les condicions que han de reunir les diferents instal·lacions o processos industrials. 
 

3.4.1.3.4 Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en 
edificacions  

Amb aquesta iniciativa, es vol contribuir al compliment del compromís adquirit per l'Estat espanyol amb la 
subscripció del Protocol de Kioto, que consisteix a no augmentar les emissions de gasos d’efecte hivernacle en més 
d’un 15 % per al període 2008-2012 sobre els nivells de 1990. Partint de la premissa de la necessitat d’actuar 
localment, creiem que és urgent que les ciutats estableixin un programa d'actuacions prioritàries i, especialment, el 
sector dels edificis, en el qual, segons el que estableix la UE, es pot assolir un estalvi de més del 22 % per a l’any 
2010. Així mateix, seguint la línia dels compromisos establerts per la Unió Europea i el “Pla de l’energia a Catalunya 
en l’horitzó de l’any 2010”, que tenen com a objectiu: la millora de l’eficiència energètica a l’entorn d’un 1 % anual i 
el desenvolupament del potencial de les energies renovables fins a assolir el 12 % del consum global l’any 2010. 
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3.4.1.3.5 Article 2n. Àmbit d'aplicació  
Les determinacions d'aquesta ordenança són aplicables als supòsits en què concorrin conjuntament les 
circumstàncies següents:  
a) Realització de noves edificacions o construccions, reforma integral o canvi d'ús de l'edifici o construccions 
existents, tant si són de titularitat pública com privada. També s’hi inclouen els edificis independents que pertanyen 
a construccions complexes, entenent per aquestes les formades per diferents edificis amb diversos accessos.  
b) Que l’ús de l’edificació impliqui alguns dels usos següents:  
- Unihabitatge  
- Plurihabitatge 
- Sanitarioassistencial  
- Hoteler  
- Esportiu  
- Comerç de gran superfície.  
- Industrial artesanal, urbana, agrupada o separada, tant pel que fa a dutxes per al personal com a aigües de procés 
(estan exclosos d’aquest àmbit d’aplicació les activitats existents independentment de la seva situació 
administrativa).  
- Qualsevol altra que comporti l'existència de menjadors, cuines, bugaderies col·lectives o algun consum d’aigua 
calenta sanitària i/o l’escalfament de piscines, basses o similars.  
Article 8 Documentació a incorporar a les sol·licituds de llicències d'obres, ambiental, municipal d’activitats  
Amb la sol·licitud de la llicència d’obres i l’autorització i/o llicència ambiental o municipal d’activitats, cal lliurar un 
annex corresponent a la instal·lació d’un sistema d’aprofitament actiu d’energia solar tèrmica. 
 
Orientació i inclinació del subsistema de captació  
1. Per assolir la màxima eficiència en la captació de l'energia solar, es recomana que, sempre que sigui possible, el 
subsistema de captació estigui orientat al sud. En circumstàncies que ho impossibilitin, com ara que hi hagi ombres 
creades per edificacions o obstacles naturals o per tal de fer una bona integració en l’edificació, es podrà modificar 
l'esmentada orientació degudament justificada quant a dimensionat i producció energètica.  
3. S'hauran de preveure les mesures necessàries per a assolir la integració del sistema de captació d'energia solar 
a l'edifici, i garantir la preservació i la protecció dels edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos als corresponents 
catàlegs o plans de protecció del patrimoni.  
5. Irradiació solar  
1. El dimensionat de la instal·lació solar es farà en funció de la irradiació solar rebuda segons l’orientació i la 
inclinació adoptades en el projecte. Els valors de la radiació solar mitjana diària sobre una superfície inclinada amb 
diferents valors de desviació respecte del sud, Azimut, (en MJ/m2 dia) es recullen a “l’Atles de Radiació solar a 
Catalunya”, publicat el setembre del 2001 per l’Institut Català de l’Energia del Departament de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Anàlisis jurídic del solar 
 

3.5.1 Marc competencial  
 
Els espais específicament destinats a l’activitat econòmica no disposen d’una personalitat jurídica pròpia que tingui 
associada una legislació o normativa concreta. No obstant això, és evident que els polígons industrials (o els 
polígons d’activitat econòmica, en la nostra terminologia) conformen una realitat molt particular que, a més, té una 
gran transcendència econòmica i social, en concentrar una part molt important de les empreses i dels llocs de treball 
del país; i  en termes més específics tindrem els solars industrials. Des de moltes instàncies, en conseqüència, es 
reclama l’elaboració d’una normativa específica que abasti de la construcció de nous polígons   fins a les fórmules 
de gestió, interpretant, a més, que aquesta normativa contribuiria a superar moltes de les mancances que 
actualment presenten la major part dels polígons existents. 
Sense aquest marc normatiu, en aquests moments cal acudir a diverses legislacions sectorials per analitzar les 
seves implicacions sobre el desenvolupament i el funcionament dels polígons d’activitat econòmica. Així, en virtut de 
la ubicació dels polígons   en el territori i del tipus d’activitat que s’hi porta a terme, existeixen un seguit d’aspectes 
que poden veure’s implicats en àmbits de regulació que formen part de les competències de diverses 
administracions. I que afectaran, de segur, en les possibles construccions que es realitzin. 
En aquest apartat se citen, a títol informatiu, les principals competències que tenen una incidència més directa en 
els solars industrials i que corresponen als diferents nivells de govern del territori. 
 

 

3.5.1.1 Marc competencial a nivell estatal 
L’Estat té atribuïdes les competències en matèria de legislació bàsica sobre el règim jurídic del sòl (Llei del sòl, que 
determina l’estatut de propietat del sòl i valoracions) o la regulació de l’activitat econòmica. Més que per les seves 
competències directes, el paper de l’Estat en el desenvolupament dels polígons     es produeix mitjançant la 
intervenció d’alguns dels seus organismes sobre aquest àmbit, que solen actuar en determinades zones sota la idea 
de promoció de l’equilibri territorial en termes econòmics. 

3.5.1.2 Marc competencial a nivell regional 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull un seguit de competències exclusives del govern de la Generalitat que 
tenen relació amb la localització i el desenvolupament de polígons   . Aquestes competències fan referència a 
l’ordenació del territori i el paisatge, a l’urbanisme, al medi ambient, a l’activitat industrial i a les infraestructures 
d’àmbit autonòmic. Així mateix, la legislació sobre mobilitat. En tot cas, els tres àmbits d’intervenció en els que 
s’influeix de manera més determinant són: 
- Les directrius d’ordenació del territori contingudes en el planejament territorial. 
- La promoció de sòl públic per a noves implantacions d’activitats econòmiques. 
- L’exigència de realització d’una avaluació ambiental estratègica en el seu planejament. 
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3.5.1.3 Marc competencial a nivell local 
El planejament urbanístic, i el seu reglament normatiu, és el principal instrument d’intervenció de les administracions 
locals per als solars , en tant que eina decisiva per a la seva localització, el seu dimensionament i la seva dotació de 
serveis de tot tipus. 
La tributació local també té un impacte important en la configuració, així com les ordenances relacionades amb 
aspectes ambientals, de seguretat i protecció civil o d’utilització de la via pública Cal tenir en compte, a més, que les 
diferents normatives sobre fórmules d’associacionisme i el dret privat també entren en joc en els polígons, i 
conseqüentment en tot el que ens fa referència als solars industrials . 
 

3.5.1.4 Resum del marc normatiu 

3.5.1.4.1 A nivell estatal 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
- Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. 
- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 

3.5.1.4.2 A nivell autonòmic 
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 
- Llei 1/1005, de 16 de març, per la que s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya. 
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
- Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental. 
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i ordenació del paisatge. 
 

3.5.1.5 Principals competències recollides a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  
Les principals competències que ens afectaran pel solar, i la industria a implantar que recull l’estatut (Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol): 
ARTICLE 139. INDÚSTRIA, ARTESANIA, CONTROL METROLÒGIC I CONTRASTACIÓ DE METALLS 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'indústria, salvant el que estableix l'apartat 2. 
Aquesta competència inclou, en tot cas, l'ordenació dels sectors i dels processos industrials a Catalunya, la 
seguretat de les activitats, de les instal·lacions, dels equips, dels processos i dels productes industrials i la regulació 
de les activitats industrials que puguin produir impacte en la seguretat o la salut de les persones. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la planificació de la indústria, en el marc de la 
planificació general de l'economia. 
… 
ARTICLE 140. INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT I DE LES COMUNICACIONS 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre ports, aeroports, heliports i altres infraestructures de 
transport al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general. 
Aquesta competència inclou en tot cas: 
... 
d. La delimitació de la zona de serveis dels ports o els aeroports i la determinació dels usos, els equipaments i les 
activitats complementàries dins del recinte del port o l'aeroport o de les altres infraestructures de transport, 
respectant les facultats del titular del domini públic. 
ARTICLE 144. MEDI AMBIENT, ESPAIS NATURALS I METEOROLOGIA 
1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a 
l'establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta competència compartida inclou en tot cas: 
... 
e. La regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus amb origen o destinació a Catalunya i sobre la 
gestió i el trasllat d'aquests i llur disposició final. 
f. La regulació en la prevenció, el control, la correcció, la recuperació i la compensació de la contaminació de sòl i 
subsòl. 
 
 
g. La regulació i la gestió dels abocaments efectuats en les aigües interiors de Catalunya, i també dels efectuats en 
les aigües superficials i subterrànies que no passen per una altra comunitat autònoma. En tot cas, dins del seu 

àmbit territorial, correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la intervenció administrativa dels 
abocaments en les aigües superficials i subterrànies. 
h. La regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest, la declaració de zones 
d'atmosfera contaminada i l'establiment d'altres instruments de control de la contaminació, amb independència de 
l'administració competent per a autoritzar l'obra, la instal·lació o l'activitat que la produeixi. 
... 
j. La promoció de les qualificacions relatives a productes, activitats, instal·lacions, infraestructures, procediments, 
processos productius o conductes respectuosos amb el medi. 
ARTICLE 149. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DEL PAISATGE, DEL LITORAL I URBANISME 
1. Correspon a la Generalitat en matèria d'ordenació del territori i del paisatge la competència exclusiva, que inclou 
en tot cas: 
a. L'establiment de les directrius d'ordenació i gestió del territori, del paisatge i de les actuacions que hi incideixen. 
… 
d. Les previsions sobre emplaçaments de les infraestructures i els equipaments de competència de la Generalitat. 
e. La determinació de mesures específiques de promoció de l'equilibri territorial, demogràfic, socioeconòmic i 
ambiental. 
... 
5. Correspon a la Generalitat, en matèria d'urbanisme, la competència exclusiva, que inclou en tot cas: 
a. La regulació del règim urbanístic del sòl, que inclou, en tot cas, la determinació dels criteris sobre els diversos 
tipus de sòl i els seus usos. 
b. La regulació del règim jurídic de la propietat del sòl, respectant les condicions bàsiques que l'Estat estableix per 
garantir la igualtat de l'exercici del dret a la propietat. 
c. L'establiment i la regulació dels instruments de planejament i gestió urbanística, i també de llur procediment de 
tramitació i aprovació. 
d. La política de sòl i habitatge, la regulació dels patrimonis públics de sòl i habitatge i el règim de la intervenció 
administrativa en l'edificació, la urbanització i l'ús del sòl i el subsòl. 
e. La protecció de la legalitat urbanística, que inclou, en tot cas, la inspecció urbanística, les ordres de suspensió 
d'obres i llicències, les mesures de restauració de la legalitat física alterada, i també la disciplina urbanística. 
 
ARTICLE 152. PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA 
1. Correspon a la Generalitat la competència per a la promoció de l'activitat econòmica a Catalunya. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre l'ordenació de l'activitat econòmica a Catalunya. 
3. La Generalitat pot establir una planificació de l'activitat econòmica en el marc de les directrius que estableixi la 
planificació general de l'Estat. 
A nivell local 
Competències locals recollides a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: 
ARTICLE 25 
2. El Municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, en les següents matèries: 
a. Seguretat en llocs públics. 
b. Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes. 
c. Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
d. Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d’habitatges; parcs i jardins, pavimentació 
de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals. 
… 
f. Protecció del medi ambient. 
… 
h. Protecció de la salubritat pública. 
… 
l. Subministrament d’aigua i enllumenat públic; serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, 
clavegueram i tractament d’aigües residuals. 
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3.5.2 Cadastre 
 
El cadastre Espanyol ens dóna l’ubicació exacte del solar, el tipus de parcel·la i sobretot la superfície del solar. 
 

 
 
  

 
 
 



 
  

2009 

Marta Armenteros Oncins i Raquel Griñón Barceló 

Enginyeria Superior en Organització Industrial 

Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica 
d’automatismes 

Capítol 4- Viabilitat del projecte 



 

116 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 Capítol 4 – Viabilitat del projecte 

 

 

4 Viabilitat del projecte ...................................................................................................................................... 117 

4.1 Finalitat de l’estudi ................................................................................................................................. 117 

4.2 Metodologia ........................................................................................................................................... 117 

4.3 Tipologia de mercat ............................................................................................................................... 117 

4.4 Planificació financera ............................................................................................................................. 118 

4.4.1 Dades financeres any 0...................................................................................................................... 118 

4.4.2 Finançament del projecte ................................................................................................................... 118 

4.4.3 Dades financeres any 1...................................................................................................................... 122 

4.4.4 Dades financeres any 2...................................................................................................................... 125 

4.4.5 Dades financeres any 3...................................................................................................................... 125 

4.5 Planificació de fluxos ............................................................................................................................. 126 

4.6 Estat de pèrdues i guanys ...................................................................................................................... 126 

4.7 Balanç de situació .................................................................................................................................. 127 

4.8 Anàlisi de ratis ....................................................................................................................................... 127 

4.8.1 Any 1 ................................................................................................................................................. 128 

4.8.2 Any 2 ................................................................................................................................................. 128 

4.8.3 Any 3 ................................................................................................................................................. 128 

4.9 Retorn de la inversió .............................................................................................................................. 129 

4.10 Conclusions ........................................................................................................................................... 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

117 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 Capítol 4 – Viabilitat del projecte 

 

 

 

 

4 Viabilitat del projecte 
 

4.1 Finalitat de l’estudi 
 
La nostra finalitat es determinar la viabilitat de l’empresa  a llarg termini, fet que ens ha de motivar per a poder 
realitzar unes previsions tant pròximes com es pugui a la realitat, que ens permetin tenir la seguritat de la estabilitat i 
viabilitat del negoci. 
 
 

4.2 Metodologia 
 
Per a realitzar aquest estudi procedirem a realitzar un anàlisis de la comptabilitat de l’empresa, determinant tots els 
seus components: 
 

- Planificació financera 
- Fluxos de tresoreria  
- Estat de pèrdues y guanys 
- Balanç de situació. 
- Anàlisi de ratis 
- VAN i TIR  

 

4.3 Tipologia de mercat 
 
El mercat d’automatismes  per a ferrocarrils es troba concentrat en poques empreses, per tant, no ens trobem en un 
mercat competencial. Els actuals proveïdors són proveïdors amb una llarga tradició, no és un mercat de fàcil 
penetració, ara bé la nostra empresa disposa del valor afegit suficient com per introduir-se en el mercat i guanyar 
quota de mercat. Tenim i proposem uns avantatges competitius com ara els següents: 
 

1. Alta qualitat de producció, que es transmet en un producte acabat d’alta qualitat. 
2. Programa de disseny innovador on es troba al seu capdavant un departament d’investigació i 

desenvolupament  amb personal altament qualificat. 
 

3. Implantació d’un sistema de computació ultra modern que afavoreix el desenvolupament de prototips. 
 

4. Sala avançada de maquetes i prototips. 
 

Altrament, també tenim diversos factors que afavoreixen l’entrada potencial al mercat. Es tracta d’un mercat amb 
una elasticitat de la demanda inelàstica, és a dir que els béns, en el nostre cas els components no han estat 
sensibles a variacions de preus, fet motivat per l’absència de competència en el sector, per tant, duent a terme 
polítiques de reduccions de costos, intentant aprofitar sinergies en la producció que afavoreixin l’aparició 
d’economies d’escala  ens aportarien un valor afegit molt alt i  es traduiria en una reducció de preus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerem de destacada importància les consideracions de creixement empresarial mitjançant projeccions futures 
amb un període de 0-5 anys des de la posada en funcionament de la nostra empresa, ja que s’ha de tenir en compte 
el mapa i el futur ferroviari.  
D’una banda, tenim l’important expansió ferroviària ja en fase de construcció al territori Espanyol, l’alta velocitat del 
País Basc i Galícia, la connexió entre València i Madrid, i tot el corredor Mediterrani. 
I a més a més, tenim les expectatives, que poden preveure una expansió ferroviària d’alta velocitat als Estats Units, 
basant-se en models ferroviaris d’alguns països europeus com França, Alemanya i Espanya pel que respecta a 
aquesta tipologia de trens. 
Per finalitzar, també tenim el continent Asiàtic, on el model d’alta velocitat hi es plenament implantat i existeixen 
previsions certeres de la seva expansió. 

 
Tenint en compte tota aquesta anterior conjuntura nacional i internacional, es preveu un panorama en  què la 
demanda de trens, components i tot l’adjacent a aquests incrementi d’una forma notable en els pròxims anys, 
afavorint l’entrada i la competència de noves indústries relacionades amb el sector. 
 
  



 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

Capítol 4 – Viabilitat del projecte

 
 

4.4 Planificació financera 
 
Per a desenvolupar aquest apartat, el nostre punt de partida serà la de dur a terme una previsió de vendes per als 
tres primers anys, estimant els costos d’explotació per a poder dur a terme la nostre producció. 
 
Considerarem inicialment per al finançament del projecte que els socis accionistes faran una aportació dinerària  de 
3.350.000 euros i sol·licitarem un préstec a llarg termini amb una entitat bancària de 6.500.000 euros a condicions 
de tipus d’interès de preu de mercat.  
 
Cal destacar que el procés de construcció i posada a punt de la fàbrica s’allarga a 15 mesos, per tant el primer any i 
els primers tres mesos del segon no hi ha producció. 
 
En els apartats següents mostrem les dades que considerem per als tres primers anys de vida de l’empresa. 
 

4.4.1 Dades financeres any 0 
 
A continuació mostrem el detall de la inversió necessària per la posada en funcionament de la fàbrica.  
 

 
 
Tot seguit mostrarem el detall de la inversió realitzada, pel que fa a la construcció de la fàbrica i la inversió del solar, 
segons la planificació d’obra adjunta. 
 

4.4.2 Finançament del projecte 
 
A continuació, mostrem el quadre de financiació inicial, per a poder constituir l’empresa i poder realitzar les 
inversions necessàries per a poder endegar l’empresa. 
 

 
La taula anterior mostra les dades que es tenen en compte durant el primer any per a 
econòmica del projecte. Destaquem que les inversions tenen lloc al principi de l’activitat, tots els pagaments a 
proveïdors de maquinària es realitzen durant l’any en curs, deixant la part proporcional del pagament de tres 
de la construcció de la nau, per a l’any següent. 
 
Destaquem que determinats utensilis i eines poden romandre més d’un any a l’empresa donada la poca materialitat 
individual d’aquests elements es consideren com mes despesa corrent de l’exercici.
 
El cost per la resta de matèries primeres suposarem pagaments al comtat y que aproximadament un 85
que es compra es consumeix durant l’any, per tant l’estoc
obstant es practicarà inventari de les existències, amb dues finalitats tenir un control més exhaustiu de les unitats 
físiques per a poder realitzar les previsions de necessitats per a l’any següent, i poder conèixer realment 
unitats monetàries amb la finalitat de quadrar-ho amb l’existent als sistemes d’informació contable.
D’altra banda, no considerem necessari realitzar una provisió per obsolescència o baixa rotació de matèries 
primeres, ja que considerem que donades les seves característiques de no deteriorament amb un període 
anys) i que pràcticament les unitats de matèria prima existent a tancament de l’exercici seran les primeres 
consumides a l’inici de l’exercici següent. 
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La taula anterior mostra les dades que es tenen en compte durant el primer any per a realitzar l’estudi de viabilitat 
econòmica del projecte. Destaquem que les inversions tenen lloc al principi de l’activitat, tots els pagaments a 
proveïdors de maquinària es realitzen durant l’any en curs, deixant la part proporcional del pagament de tres mesos 

Destaquem que determinats utensilis i eines poden romandre més d’un any a l’empresa donada la poca materialitat 
individual d’aquests elements es consideren com mes despesa corrent de l’exercici. 

cost per la resta de matèries primeres suposarem pagaments al comtat y que aproximadament un 85-90% del 
l’estoc restant a tancament de l’exercici es d’un valor baix, no 

s existències, amb dues finalitats tenir un control més exhaustiu de les unitats 
físiques per a poder realitzar les previsions de necessitats per a l’any següent, i poder conèixer realment l’estoc amb 

’existent als sistemes d’informació contable. 
D’altra banda, no considerem necessari realitzar una provisió per obsolescència o baixa rotació de matèries 
primeres, ja que considerem que donades les seves característiques de no deteriorament amb un període de (0-5 
anys) i que pràcticament les unitats de matèria prima existent a tancament de l’exercici seran les primeres 
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4.4.2.1 Inversió constructiva 
 
La inversió constructiva s’ha dividit en la inversió de la construcció de la fàbrica i de les oficines i la inversió de 
compra del solar. 
 
A continuació es mostren els quadres del cost de construcció tant de les oficines com de la fàbrica, segons les 
dades extretes del Boletin Económico de la Construcción (BEC) de l’any LXX 2009 nº 278 trimestre 2.  
 

 
 
 

 
Els costos inclouen el 20% del benefici industrial i les  despeses generals.
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Els costos inclouen el 20% del benefici industrial i les  despeses generals. 
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Així doncs, el cost total de la construcció serà: 11.533,64 euros, que seran repartits segons el Planning de 
construcció adjunt a la pàgina següent. 
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Així doncs, el cost total de la construcció serà: 11.533,64 euros, que seran repartits segons el Planning de 
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4.4.3 Dades financeres any 1 
 
 
En aquest apartat apareixen les diferents dades utilitzades per a realitzar l’estudi de viabilitat econòmica y financera.  
Mostrarem una taula amb totes les dades estimades per al primer any, quer seran les previsions de vendes i 
compres.  
 
Tanmateix, pels anys posteriors presentarem les mateixes taules amb les corresponents variacions  estimades en 
funció dels increments de vendes, de la necessitat de les compres i la despesa de manteniment. 
 
Referent als costos del personal preveurem un increment segons un IPC raonable de mercat. 
 
En la taula següent es pot observar el detall de previsió de vendes del primer any de producció. 
 

4.4.3.1 Previsió de vendes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4.4.3.2 Previsió de despeses de reparació i manteniment
 
Tot seguit es mostra el detall de les necessitats de reparació i manteniment, en funció de la producció.

122 

 Viabilitat del projecte 

manteniment 

Tot seguit es mostra el detall de les necessitats de reparació i manteniment, en funció de la producció. 
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4.4.3.3 Previsió de compres 
 
En les taules adjuntes hem procedit a desglossar les necessitats de compra per a la producció de portes 
automàtiques, pel primer any. 
 
Així doncs, a continuació presentarem la previsió sobre les necessitats de compra de matèria prima, producte 
semielaborat i tot el necessari adjacent a la producció i explotació corrent de l’empresa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho hem dividit entre els elements que conformen la porta i els elements que conformen la guia.
 

 
 

 

4.4.3.4 Previsió de personal 
 
En la taula inferior es mostra un resum de la despesa del personal de la fàbrica, on la despesa mitjana per 
treballador  35.511 euros/any. 
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4.4.3.5  Previsió energètica 
 
Al tractar-se de una fàbrica de tipus mig, creiem que una potència màxima racional contractada pel que fa a 
l’energia elèctrica, aproximadament seria de 80KW. 
 
A continuació presentem el quadre de previsió de despesa energètica. 
 

 
 

 
 

4.4.4 Dades financeres any 2 
 

4.4.4.1 Previsió de vendes 
 
Per al segon any d’activitat estimarem unes vendes de 3600 unitats, suposem que incrementarem les vendes degut 
a que en l’exercici anterior no vam tenir producció durant els tres primers mesos degut a la finalització de les obres 
constructives de la fàbrica. 
 

 
 
Com es desprèn de la taula, el preu mig de venda es manté respecte al primer exercici, ja que considerem que una 
bona política de creixement sostenible a llarg termini, es mitjançant la fidelització de clients per aquest motiu el 
creixement de l’empresa es basat únicament en increment de quota de mercat més unitats de venda. 
 
 

4.4.4.2 Previsió de despeses de reparació i manteniment
 
La previsió de despeses per manteniment i reparacions s’hauria de fer en funció de les vendes, ja que estaria dins el 
rati de a més vendes mes producció i per tant mes desgast de la maquinària, ara bé com que es el segon any de 
producció, considerem que la maquinària segueix estant en molt bones condicions, motiu pel qual la despesa serà 
força inferior a nivell percentual en relació a l’increment de vendes
 

 
Referent a les despeses de les compres, el personal i l’energia, suposem que incrementen d’acord amb l’augmen
de vendes reflectit a la taula anterior. 
 

4.4.5 Dades financeres any 3 
 
Les vendes del tercer any s’estimen amb una quantitat de 4500 portes. Considerem ja la nostra consolidació en el 
mercat i la penetració guanyant nous clients coincidint amb l’expansió del 
anterioritat, també considerem una actualització dels nostres preus de venda entorn al 3% basant
d’IPC raonable a tres anys.  
 
Igualment que el segon any, per al tercer hem de tenir en compte que cobren part de le
 
Hem considerat un increment de les vendes d’un 25% degut als factors anteriorment comentats.
 

 
En aquesta ocasió, l’increment de les despeses per reparacions i maquinària considerem que incrementa més que 
l’any anterior sobre un 15%, no el fem correspondre a l’increment de vendes que aniria lligat a l’increment de 
producció ja que seguim considerant que la maquinària es relativament nova.
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La previsió de despeses per manteniment i reparacions s’hauria de fer en funció de les vendes, ja que estaria dins el 
vendes mes producció i per tant mes desgast de la maquinària, ara bé com que es el segon any de 

segueix estant en molt bones condicions, motiu pel qual la despesa serà 
força inferior a nivell percentual en relació a l’increment de vendes 

 

a les despeses de les compres, el personal i l’energia, suposem que incrementen d’acord amb l’augment 

Les vendes del tercer any s’estimen amb una quantitat de 4500 portes. Considerem ja la nostra consolidació en el 
mercat i la penetració guanyant nous clients coincidint amb l’expansió del mercat que hem comentat amb 
anterioritat, també considerem una actualització dels nostres preus de venda entorn al 3% basant-se en una taxa 

Igualment que el segon any, per al tercer hem de tenir en compte que cobren part de les vendes de l’any anterior. 

Hem considerat un increment de les vendes d’un 25% degut als factors anteriorment comentats. 

 

de les despeses per reparacions i maquinària considerem que incrementa més que 
%, no el fem correspondre a l’increment de vendes que aniria lligat a l’increment de 

producció ja que seguim considerant que la maquinària es relativament nova. 
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4.5 Planificació de fluxos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6 Estat de pèrdues i guanys 
 
 
A continuació es mostra l’estat de pèrdues i guanys, que són els estats comptables de circulació econòmica que 
mostren en una sola relació vertical els ingressos i les despeses del període, mitjançant uns determinats criteris per 
a donar lloc en sentit descendent les magnituds de valor de la producció, valor afegit de l’empresa, així com d’altres 
nivells de resultats. 
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mostren en una sola relació vertical els ingressos i les despeses del període, mitjançant uns determinats criteris per 

sentit descendent les magnituds de valor de la producció, valor afegit de l’empresa, així com d’altres 
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4.7 Balanç de situació 
 
 
A continuació mostrem els estats comptables de l’empresa que reflecteixen la seva situació patrimonial en un 
determinat moment del temps (a final de l’exercici econòmic). 
 

 
 

 
 

4.8 Anàlisi de ratis 
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4.8.1 Any 1 
 
Generalment el fons de maniobra ha de ser positiu, ja que sinó es pot produir la circumstància de que el actiu fix es 
podria trobar finançat per l’exigible a curt termini tenint la consideració de que aquesta situació podria comportar un 
concurs d’acreedors en cas de persistència en el temps. Ara bé com que la nostra empresa es de nova creació en la 
seva totalitat i la construcció, posada en marxa presenta unes despeses força significatives, considerem dins d’una 
normalitat raonable la negativitat del fons de maniobra,a més a més segons les nostres previsions per als propers 
anys veiem una clara tendència d’evolució positiva de la magnitud, per tant no creiem que en aquest sentit existeixi 
risc important d’una possible situació de suspensió de pagaments. 
El rati de liquidés hauria d’estar comprès entre 1,5 i 2, que es considera una bona posició de la que s’extreu que 
l’empresa no presenta problemes de liquidés i que per tant no hi ha risc, ara bé el motiu que fa que aquest rati sigui 
tant baix el primer any és el mateix que hem explicat en anteriors paràgrafs, en les previsions també constatem que 
l’empresa ha de continuar una evolució positiva en aquest sentit. 
Pel que respecta a la rendibilitat que ens ho expressa el (ROE) ens mesura el benefici net generat en relació a l’ 
inversió dels accionistes de l’empresa. Els estàndards del rati indiquen que com a mínim ha de ser positiu i com més 
gran millor, també posen de manifest que es deixa una mica a criteri dels accionistes la seva interpretació, ja que 
depèn de les expectatives que aquests hi tinguessin dipositades i del cost de oportunitat de mercat d’invertir en la 
nostra empresa i no en una altra, en qualsevol cas, el nostre valor es positiu i creiem que per a ser el primer any 
compleix amb els objectius. 
L’estructura del passiu no mostra un endeutament molt alt, (24% de Fons propis), per tant tenint en compte que es 
el primer any i que les necessitats d’inversió són elevades l’endeutament es raonable i no posa en risc l’estructura 
financera de l’empresa, a més a més la intenció de distribució de beneficis almenys per als primers anys de vida del 
negoci passa per distribuir els possibles beneficis a reserves en la seva totalitat, per tant es una política de 
capitalització de l’empresa apostant per crear uns sòlids fonaments que permetin un model de creixement sòlid i 
estable en el temps. 
Per tant per al primer any, i tenint en compte totes les consideracions que hem comentat la situació financera de 
l’empresa es adequada a la seva situació i no tenim cap símptoma alarmant de punts dèbils. 
 
 

4.8.2 Any 2 
 
Seguim tenint un fons de maniobra negatiu, però amb una evolució notable i clara cap al canvi de signe, per tant 
s’estan disminuint els riscos de situacions d’insolvència enfront tercers. 
 
Veiem l’evolució positiva del rati de liquidés, tot i que encara es mostra lluny de d’interval òptim mostra una evolució 
molt favorable amb una tendència a que en el proper exercici probablement el valor resultant arribi a estar dins de l’ 
interval. Cal recordar que en el segon exercici paguem una petita part encara de l’ inversió realitzada. 
 
Pel que respecta a la rendibilitat sobre fons propis, no mostra canvis significatius respecte al primer exercici, mostra 
un petit increment, en qualsevol cas es positiu, i creiem que compleix els objectius de l’accionariat. 
 
L’estructura del passiu mostra una reducció de l’endeutament i un increment dels fons propis en relació al total del 
passiu. Aquest últim efecte es degut a que la quantitat íntegra del resultat de l’exercici, va destinat al reserves, ja 
hem argumentat amb anterioritat que durant els primers anys no es repartiran dividends als accionistes amb la 
finalitat esmentada. 
Per tant detectem una evolució favorable dels indicatius financers per al segon any, constatant en una primera fase 
la viabilitat de l’empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.8.3 Any 3 
 
Comencem esmentant que el tercer any per als accionistes es considerat com l’any de consolidació financera de 
l’empresa. 
L’evolució del fons de maniobra es mostra extremadament favorable, obtenint un valor positiu molt significatiu, 
efectivament es la consolidació d’una tendència ja mostrada des dels inicis. Aquest increment es conseqüència d’un 
increment de les vendes, però també acompanyat d’un increment en el preu de venda i una bona gestió de la 
productivitat sobre els recursos que es disposen. Per tant aquest indicador dista molt de situacions d’insolvència. 
 
El rati de liquidés es mostra clarament positiu i unes dècimes de punt per sobre de l’estàndard adequat (recordem 
que es troba entre 1,5 i 2), per tant, constata l’excel·lent evolució financera de l’empresa, i permet tenir la 
tranquil·litat de saber que aquesta pot fer front a imprevistos sense dificultats. 
 
La rendibilitat sobre els recursos propis disminueix tot i que es segueix mostrant positiva. Aquesta disminució es 
deguda a l’increment que sofreixen els fons propis degut a  la distribució de la totalitat del resultat a reserves. 
Creiem que es una pèrdua fictícia i propiciada pel motiu anteriorment esmentat ja que en condicions més avançades 
es probable que hi hagi una part de distribució dels resultats que sigui destinada als accionistes, per tant els fons 
propis no incrementaran en aquestes proporcions tant grans, llavors com que el resultat, ergo el benefici 
incrementarà més el ROE tornarà a ser mes favorable. 
 
El total del deute a llarg termini sobre el total del passiu, també sofreix una disminució important, motiu que ens 
indica que el retorn del préstec s’està efectuant sense dificultats importants per a la empresa, per tant es rebaixa 
l’endeutament de l’empresa, així mateix el volum de fons propis també considerem que es troba en un nivell 
important i que en el proper exercici es podran proposar distribucions de resultats diferents sempre respectant el 
límit mínim de distribuir el 10% del benefici a reserves. 
 
Creiem efectivament que l’empresa ha mostrat en aquests tres primers anys una situació raonable en cada moment 
tenint en compte les seves necessitats de finançament i de despesa, hem de recordar que partim d’una inversió 
inicial forta motiu pel qual en els primers en els dos primers anys hi ha algun indicador que no es mostra en el seu 
òptim però en cada cas s’ha buscat una raonabilitat. 
 
Per tant considerem que l’evolució de l’empresa a curt i llarg termini es viable, y que mitjançant una bona política de 
gestió economic-financera pot ser una empresa rentable e intentar penetrar en nous mercats tal i com considerem 
en el seus inicis. 
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4.9 Retorn de la inversió 
 
 

 
 

 
 
El VAN, ens proporciona una mesura de rendibilitat absoluta neta del projecte, en aquest cas obtenim un valor 
positiu de 5.487.027€, que vol dir que el projecte genera excedents econòmics de l’esmentada quantia, per tant, des 
de l’anàlisi del VAN podem concloure que ens trobem davant d’un projecte rentable i viable econòmicament. 
 
Destaquem que amb dos criteris (VAN i TIR)  ens condueixen a la mateixa decisió, en quan a l’acceptació/rebuig del 
projecte.  
 
Definim la TIR, com aquell tipus de rendiment que iguala la corrent de fluxos de caixa, tant positius com negatius, 
generats, en aquest cas, pel nostre projecte.  

 
La rendibilitat intrínseca del projecte és igual a la taxa de capi
 
La TIR és aquella taxa de rendibilitat que ens iguala el VAN a zero, per tant, des del resultat obtingut mitjançant el 
càlcul de la TIR també arribem a la conclusió que el projecte és rentable i que a més a més, mostra una 
neta superior a la de mercat. 
 
El període de retorn és el indicador que ens determina el període de temps que necessita la inversió per a que el 
valor actualitzar dels fluxos de caixa (tresoreria) generats són iguals als dels capitals invertit
 
Per tant, tant l’anàlisi quantitatiu, que mostra la taula, com en la l’expressió gràfica que ens mostra el gràfic  arribem 
a la conclusió, que recuperem la inversió econòmica realitzada en el primer trimestre de l’any 3
 
 

4.10 Conclusions 
 
 
Tenint en compte la tipologia i estructura del mercat, i segons el nostre anàlisi econòmic financer i productiu, arribem 
a la conclusió que és viable la implantació de la fàbrica de producció d’automatismes de ferrocarril.
 
El mercat d’automatismes  per a ferrocarrils es troba concentrat en poques empreses
mercat de fàcil penetració, tanmateix, la nostra empresa disposa del valor afegit suficient com per introduir
mercat i guanyar quota de mercat 
Aconseguirem guanyar quota de mercat mitjançant les avantatges competitives de la nostra fàbrica que es basen en 
un augment de la qualitat del producte, una inversió considerabé en I+D i un augment progressiu de l’efect
l’economia d’escala, cosa que ens permetrà reduir costos. 
Referent a l’estudi de viabilitat del projecte realitzat, podem concloure que ens trobem davant d’un projecte rentable i 
viable econòmicament, ja que aquest mostra una rendibilitat neta superi
a més, recuperem la inversió econòmica realitzada, en el primer trimestre de l’any 3.
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intrínseca del projecte és igual a la taxa de capital que hem utilitzat 

La TIR és aquella taxa de rendibilitat que ens iguala el VAN a zero, per tant, des del resultat obtingut mitjançant el 
càlcul de la TIR també arribem a la conclusió que el projecte és rentable i que a més a més, mostra una rendibilitat 

El període de retorn és el indicador que ens determina el període de temps que necessita la inversió per a que el 
valor actualitzar dels fluxos de caixa (tresoreria) generats són iguals als dels capitals invertits.  

Per tant, tant l’anàlisi quantitatiu, que mostra la taula, com en la l’expressió gràfica que ens mostra el gràfic  arribem 
a la conclusió, que recuperem la inversió econòmica realitzada en el primer trimestre de l’any 3 

ompte la tipologia i estructura del mercat, i segons el nostre anàlisi econòmic financer i productiu, arribem 
a la conclusió que és viable la implantació de la fàbrica de producció d’automatismes de ferrocarril. 

ferrocarrils es troba concentrat en poques empreses, a més a més, no és un 
la nostra empresa disposa del valor afegit suficient com per introduir-se en el 

Aconseguirem guanyar quota de mercat mitjançant les avantatges competitives de la nostra fàbrica que es basen en 
un augment de la qualitat del producte, una inversió considerabé en I+D i un augment progressiu de l’efecte de 
l’economia d’escala, cosa que ens permetrà reduir costos.  
Referent a l’estudi de viabilitat del projecte realitzat, podem concloure que ens trobem davant d’un projecte rentable i 

mostra una rendibilitat neta superior a la de mercat, una TIR del 10%, i a més 
a més, recuperem la inversió econòmica realitzada, en el primer trimestre de l’any 3. 
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5 Anàlisis ambiental  

5.1 ESTUDI TÈCNIC DE COMPLIMENT DE CONDICIONANTS AM BIENTALS I 
INCENDIS 

5.1.1 Introducció 
Aquest capítol s’ha dividit en dues parts, l’estudi tècnic del compliment de condicionants ambientals i d’incendis, és 
a dir, el compliment del RSCIEI, i desprès l’estudi mediambiental. 
 
A continuació s’annexa els punts clausdel primer apartat del capítol: 
 
OBJECTIU 
EMPLAÇAMENT 
AGENTS 
CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 CCAE 
 Llei 3/98 
HORARI DE L’ACTIVITAT 
PERSONAL DE L’ACTIVITAT 
RESUM DE SUPERFÍCIES I USOS 
ACCESSIBILITAT 
 Normativa 
 Requisits 
SERVEIS HIGIÈNICS 
 Compliment OME 
  Normativa 
  Tipus d’ús 
  Número de lavabos pel personal 
  Número d’inodors pel personal 
 Condicions higièniques 
  Normativa 
  Tipus d’ús 
  Número de lavabos pel personal 
  Número d’inodors pel personal 
PRIMERES MATÈRIES PROCÉS PRODUCTIU 
REPERCUSSIONS MEDIAMBIENTALS 
 Contaminació atmosfèrica 
 Aigües residuals 
 Residus 
 Sorolls i vibracions 
INSTAL·LACIONS 
 Climatització 
  Normativa d’aplicació 
  Recintes a climatitzar 
  Sistema de climatització adoptat 
 Ventilació 
  Ventilació necessària 
  Sistema de ventilació adoptat 
   Servei 
   Recintes 
 Instal·lació elèctrica 
MAQUINÀRIA 
 Maquinària de climatització 
 Maquinària de ventilació 
COMPLIMENT CTE DB-SU 
 Normativa 
 Risc de caiguda SU1 
  Relliscositat del terra 
  Discontinuïtats del paviment 
   Risc d’ensopegada 
   Barreres delimitadores 
   Esglaons aïllats 
  Desnivells 
  Escales i rampes 
   Escales d’ús general 
    Graons 
    Trams 
    Passamans  
   Rampes 

 Risc d’impacte i atrapament SU2 
  Impacte 
   Impacte amb elements fixos 
   Impacte amb elements practicables 
   Impacte amb elements fràgils 
   Impacte amb elements insuficientment imperceptibles 
  Atrapament 
 Risc d’empresonament SU3 
 Risc per il·luminació inadequada SU4 
  Enllumenat normal 
  Enllumenat d’emergència 

Dotació 
Compliment normativa 
Posició i característiques 
Característiques de la instal·lació 
Il·luminació de les senyals de seguretat 

ANEXE SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
 Normativa existent 
 Informe preceptiu 
 Normativa d’aplicació 
Justificació del RSCIEI 
 Caracterització del establiment 
  Configuració i ubicació amb relació amb el seu entorn 
  Estudi del nivell de risc intrínsec 
   Sector 1 
   Sector 2 
   Sector 3 
   Nivell de risc intrínsec del establiment 
 Requisits constructius 
  Configuracions permeses 
  Sectorització 
  Materials 
  Estabilitat al foc dels elements constructius 
  Resistència al foc dels tancaments 
  Evacuació 
   Ocupació 
   Sortides 
   Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
   Passadissos i rampes previstos per a evacuació 
   Escales no protegides. Evacuació descendent 
   Característiques de les portes 
  Sistema de ventilació i eliminació de fums 
  Emmagatzematge 
 Instal·lacions de protecció contra incendis 
  Sistemes automàtics de detecció d’incendis 
  Sistemes manuals d’alarma d’incendis 
  Sistemes de comunicació d’alarma 
  Sistemes d’hidrants exteriors 
  Extintors d’incendis 
  Sistemes de rociadors automàtics d’aigua 
  Sistema d’enllumenat d’emergència 

Sistema de senyalització 
 Decret 241/1994 
 Compliment RD 1942/1993 
  Aparells, equips i sistemes 
  Instal·ladors 
  Instal·lació i posta en marxa 
  Manteniment 
COMPLIMENT CTE DB HE (ESTALVI D’ENERGIA) 
  Exigència bàsica HE 1: Limitació demanda energètica 
  Exigència bàsica HE 2: Rendiment instal·lacions tèrmiques 

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica instal·lacions il·luminació 
Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
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5.1.2 OBJECTIU 
L’objectiu del present estudi és analitzar els condicionants ambientals pel desenvolupament de l’activitat, segons 
estableix el vigent Decret 136/99 de la Generalitat de Catalunya de data 18 de maig de 1999 que desenvolupa el 
Reglament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, referent a la intervenció integral de l’administració ambiental. 
També té per objecte determinar i definir les mesures de protecció contra el foc, determinar les molèsties que pot 
produir l’activitat i les mesures correctores aplicades per corregir les esmentades molèsties. 

5.1.3 EMPLAÇAMENT 
La indústria es troba al municipi de Sabadell, província de Barcelona. 

5.1.4 AGENTS 
Autors/es del projecte 
Noms: Marta Armenteros, Raquel Griñon  

5.1.5 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

5.1.5.1 CCAE 
D’acord amb l’ordre ECF/217/2004 de 15 de juny, per la qual s’aprova la revisió de la Classificació Catalana 
d’Activitats Econòmiques 1993 (CCAE-93 rev. 1) que modifica el Decret 97/1998, de 21 de febrer, pel qual s’aprova 
la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 1993 (CCAE-93) es classifica l’activitat com: 
35200 Fabricació de material ferroviari  

5.1.5.2 Llei 3/98 
Legislació 
Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general que desplega la Llei 3/1998 
Decret 143/2003, de 10 de juny, que modifica el Decret 136/1999 
Ordenança tipus reguladora de la Diputació de Barcelona de la intervenció integral de l’administració municipal en 
les activitats i instal·lacions (BOPB número 131, annex I, pàgina 3, 2 de juny de 1999) aprovada el 24 de setembre 
de 1999 (BOPB número 238, pàgina 53, 5 d’octubre de 1999) 
Classificació 
L’activitat SÍ es troba classificada en els annexos de la Llei 3/98 i en concret en el codi: 
CODI 12/21: INDÚSTRIES I MAGATZEMS 
Donat que la càrrega de foc serà superior a 250.000 MJ, l’activitat es classifica com: 
ANNEX II.2 (RÈGIM DE LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL) 
En els apartats relatius a seguretat contra incendis s’adjunta l’estudi de la càrrega de foc de l’establiment. 

5.1.6 HORARI DE L’ACTIVITAT 
L’horari previst de l’activitat és: 
Dilluns a divendres: 8:00 a 20:00 
 

5.1.7 PERSONAL DE L’ACTIVITAT 
El número de treballadors previstos és de:50 treballadors 

5.1.8 RESUM DE SUPERFÍCIES I USOS 
El local on es realitzarà l’activitat està format per planta baixa i planta primera en un edifici aïllat. 
El local està distribuït d’acord amb les dependències que es desglossen en la següent taula, en la qual es descriuen 
les superfícies útils, les alçades lliures i també s’indiquen les dependències que tindran ocupació ocasional “N” 
(nul·la segons CTE-DB_SI) o les que tindran ocupació permanent “S” mentre es desenvolupi l’activitat. 
També s’indiquen les dependències climatitzades i les que no ho estaran. En l’última columna s’indiquen les 
dependències que seran accessibles al públic (indicatiu “S”) i aquelles a les quals tindrà accés únic i exclusiu el 
personal de l’activitat o personal autoritzat (indicatiu “N”). 
 
 
 
 

CODI PLANTA SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

ALÇADA 
LLIURE 

CLIMATITZAT OCUPAT AMB ACCÉS 
AL PÚBLIC 

RECEPCIÓ BAIXA 30,00 M2 3,20 M SÍ S S 
DESPATXOS 
OFICINES 

BAIXA 390,22 M2 3,20 M SÍ S N 

MENJADOR BAIXA 120,00 M2 3,20 M SÍ S N 
PASSADÍS BAIXA 47,75 M2 3,20 M NO N N 
INSTAL·LACIONS BAIXA 69,84 M2 3,20 M NO N N 
VESTUARIS BAIXA 119,20 M2 3,20 M SÍ S N 
ZONA 
PRODUCCIÓ 

BAIXA 3.000,00 M2 3,50 M NO S N 

ESCALA ACCÉS BAIXA-
PRIMERA 

10,28 M2 5,95 M NO N N 

OFICINES PRIMERA 180 M2 2,75 M SÍ S N 
 
 

5.1.9 ACCESSIBILITAT 

5.1.9.1 Normativa 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 i d’aprovació del codi d’accessibilitat 

5.1.9.2 Requisits 
Les sales accessibles al públic s’han lliurat en l’apartat anterior. 
Es disposa d’una superfície accessible al públic de 30 m2 . 
El local està adaptat per persones minusvàlides. 
 

5.1.10 SERVEIS HIGIÈNICS 

5.1.10.1 Compliment OME 
Ordenances Metropolitanes de la Edificació (d’ara en endavant OME) del Àrea Metropolitana de Barcelona 

5.1.10.1.1.1.1 Tipus d’ús 
L’ús del edifici s’assimila a l’ús de local comercial a efectes de calcular el número de lavabos i de inodors 
necessaris. 

5.1.10.1.1.1.2 Número de lavabos pel personal 
Per l’ús de local les OME exigeixen: 

- 1 lavabo cada 10 treballadors que realitzen la mateixa jornada 

En total es preveu una presencia màxima de 25 treballadors la qual cosa comporta disposar de 3 lavabos per a l’ús 
del personal. 
Es disposa de dos lavabos per homes i un lavabo per dones. 

5.1.10.1.1.1.3 Número d’inodors per al personal 
Per a l’ús de local les OME exigeixen: 

- 1 inodor per cada 25 homes que fan la mateixa jornada 

- 1 inodor per cada 15 dones que fan la mateixa jornada 

En total es preveu una presencia màxima de 25 treballadors la qual cosa comporta disposar de mínim 3 inodor per 
homes i 3 inodor per dones. 
Es disposa de 6  inodors d’homes i  6  inodors de dones- 
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5.1.10.2 Condicions higièniques 

5.1.10.2.1.1.1 Normativa d’aplicació 
RD 486/1997, de 14 d’abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

5.1.10.2.1.1.2 Requisits que es compliran 
Els serveis higiènics disposaran d’inodors, lavabo amb aigua corrent,mirall, sabó i tovalloles industrials o altre 
sistema d’assecat amb garanties higièniques. 
El inodor disposarà de descàrrega automática d’aigua i paper higiènic. En els inodors que vagin a ser utilitzats per 
dones d’instal·larà un recipient especial i tancat. El servei higiènic estarà en les degudes condicions de desinfecció, 
desodorització i eliminació d’olors. Tots els elements com aixeta, desguàs, etc. estaran sempre en bon estat de 
funcionament. 

5.1.11 PRIMERES MATÈRIES PROCÉS PRODUCTIU 
En la present activitat no existeix consum de matèries primeres perilloses o tòxiques, entenent per matèries 
primeres perilloses o tòxiques aquelles matèries contaminants que suposen un risc públic per a la salut de les 
persones o del medi ambient. 
Atenent al tipus d’activitat i atès que existeix en el procés productiu la transformació industrial es pot considerar que 
existeixen matèries primeres de fabricació. 

5.1.12 REPERCUSSIONS MEDIAMBIENTALS 

5.1.12.1 Contaminació atmosfèrica 
L’activitat no és susceptible d’emetre cap tipus d’olor desagradable, contaminant atmosfèric ni cap tipus de radiació 
electromagnètica. 

5.1.12.2 Aigües residuals 
Les aigües que es generen són de tipus sanitari o assimilables a aigües sanitàries. En cap cas generen aigües 
residuals de tipologia industrial. 

5.1.12.3 Residus 
L’activitat no és susceptible de generar cap residu de tipus especial. No obstant, s’ha estudiat la possibilitat de 
col·locar contenidors de recollida selectiva per deixalles de tipus polimèric, metàl·lic i de cartró. 

5.1.12.4 Sorolls i vibracions 
Normativa 
Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido 
Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo 
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protección contra la contaminació acústica 
Decret 245/2005, de 08-11-2005, por el que fijan los criterios para la elaboración de los mapas de capacidad 
acústica. 
Ordenança sobre el control de la contaminació del medi urbà per causa dels sorolls de Sabadell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valors límit 
La Llei 16/2002 estableix els següents límits: 
 Nivell sonor exterior màxim (dBA) 
 Dia Nit 
Zona de sensibilitat Alta 60 50 
Zona de sensibilitat Moderada 60 55 
Zona de sensibilitat Baixa 70 60 
 
 Nivell sonor interior maxim (dBA) 
 Dia Nit 
Zona de sensibilitat Alta 30 25 
Zona de sensibilitat Moderada 35 30 
Zona de sensibilitat Baixa 35 30 
 
L’ordenança estableix els següents valors límit: 
 Nivell sonor exterior màxim Nivell sonor interior màxim 
 Dia Nit Dia Nit 
Valor límit (zona 
industrial) 

55 45 35 25 

 
Compliment 
L’únic focus susceptible de generar sorolls i vibracions cap a l’exterior són els equips d’aire condicionat i en el 
moment de la seva instal·lació es prendran les mesures necessàries per al compliment dels límits legals de 
contaminació sonora i per vibracions, que consisteixen en la instal·lació de suports i/o unions amb elements 
amortidors de les vibracions. Mitjançant els suports amortidors i tenint en compte el tipus d’activitat que es portarà a 
terme queda suficientment justificat el compliment de la normativa exposada ja que en cap cas se superaran els 
valors límits de contaminació sonora i de contaminació per vibracions establerts. 
 

5.1.13 INSTAL·LACIONS 

5.1.13.1 Climatització 
Normativa d’aplicació 
La instal·lació de climatització complirà amb el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (d’ara en 
endavant RITE) aprovat per “Real Decreto 102/2007 de 20 de julio”. 
La legalització de la instal·lació de climatització està fóra de l’abast del present projecte. 
Recintes a climatitzar 
Els recintes a climatitzar s’han indicat en l’apartat resum de Superficies i usos. 
Sistema de climatització adoptat 
En l’apartat de plànols es pot consultar el sistema de climatització utilitzat en cada dependència i la xarxa de 
conductes utilitzada. 
Les característiques principals del sistema de climatització són: 

- Sistema de climatització mitjançant bomba de calor de tipus partit. 

- Sistema de distribució de l’aire tractat. Mitjançant conductes. 

- Tecnologia de climatització: cabal de refrigerants variable. 

- Tecnologia de ventilació: aportació d’aire exterior a la impulsió i extracció d’aire del retorn. 

- Tecnologia d’estalvi energètic: recuperadors entalpics i sistema de cabal de refrigerant variable. 

Únicament es disposarà d’una unitat exterior que donarà servei a totes les unitats interiors i que estarà ubicada en la 
dependència zona d’instal·lacions. 
En general les unitats es controlaran mitjançant el controlador remot de les unitats interiors. 
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5.1.13.2 Ventilació 
Ventilació necessària 
En la taula de la pàgina següent s¡exposa la ventilació mínima necessària de cadascun dels recintes per a donar 
compliment al RITE. La categoria de l’aire interior és mitja (IDA 3). 
Per al cas dels lavabos es considerarà també que el cabal de ventilació aporti una renovació d’aire no inferior a 6 
renovacions/hora tal com s’especifica en les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació. 
L’ocupació que s’ha considerat a l’efecte de càlcul de la ventilació és la resultant d’aplicar les ocupacions previstes 
en el CTE-DB-SI. 
CODI PLANTA SISTEMA VENTILACIÓ 

RECEPCIÓ BAIXA VENTILACIÓ NATURAL 

DESPATXOS OFICINES BAIXA VENTILACIÓ NATURAL/FORÇADA 

MENJADOR BAIXA VENTILACIÓ FORÇADA 

PASSADÍS BAIXA VENTILACIÓ FORÇADA 

INSTAL·LACIONS BAIXA VENTILACIÓ FORÇADA 

VESTUARIS BAIXA VENTILACIÓ FORÇADA 

ZONA PRODUCCIÓ BAIXA VENTILACIÓ NATURAL 

ESCALA ACCÉS BAIXA-PRIMERA VENTILACIÓ NATURAL 

OFICINES PRIMERA VENTILACIÓ NATURAL 

 
Sistema de ventilació adoptat 
Servei: per la ventilació del servei s’ha previst una xarxa independent d’extracció a l’exterior per eliminar olors. La 
extracció es realitzarà mitjançant un extractor S&P-CVAT/4-700/200 que proporciona un cabal de 100 m3/h. 
Recintes: la resta de recintes es ventilaran mitjançant aportació d’aire exterior a la impulsió del sistema de 
climatització i extracció d’aire del retorn del sistema de climatització.  
 

5.1.13.3 Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica complirà amb el vigent “Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat per “real Decreto 842/2002”. 
La legalització de la instal·lació de baixa tensió està fóra de l’abast del present projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.14 Maquinària 

5.1.14.1 Maquinària de climatització 
MÀQUINA NÚMERO NOMENCLATURA 
MITSUBISHI PURY-P600Y GM-A Potència frigorífica unitària 60.000 frig/h i 69,77 Kw 

Potència calorífica unitària 66.770 kcal/h 77,64 Kw 
Cabal d’aire ventilador exterior 24000 m2/h i 6,67 m3/s 
Potència elèctrica 25,12 CV i 18,49 Kw 
Potència tèrmica 60.000 Frig/h i 66.770 Kcal/h  

MITSUBICHI PEFY-P125VMH-E Potència frigorífica unitària 12.500 frig/h i 14,53 Kw 
Potència calorífica unitària 14.290 kcal/h 16,62 Kw 
Cabal d’aire ventilador exterior 2.280 m2/h i 0,63 m3/s 
Potència elèctrica 1,01 CV i 0,74 Kw 
Potència tèrmica 12.500 Frig/h i 14.290 Kcal/h  

MITSUBISHI PEFY-P80VMH-E-F Potència frigorífica unitària 8.000 frig/h i 9,30 Kw 
Potència calorífica unitària 7.500 kcal/h 8,72 Kw 
Cabal d’aire ventilador exterior 540 m2/h i 0,15 m3/s 
Potència elèctrica 0,68 CV i 0,50 Kw 
Potència tèrmica 8.000 Frig/h i 7.500 Kcal/h  

MITSUBISHI PEFY-P63VMH-E Potència frigorífica unitària 6.300 frig/h i 7,33 Kw 
Potència calorífica unitària 710 kcal/h 0,83 Kw 
Cabal d’aire ventilador exterior 1.140 m2/h i 0,32 m3/s 
Potència elèctrica 0,49 CV i 0,36 Kw 
Potència tèrmica 6.300 Frig/h i 710 Kcal/h  

 

5.1.14.2 Maquinària de ventilació 
MÀQUINA NÚMERO EXTRACCIÓ / IMPULSIÓ 
SOLER & PALAU CVAT/4-700/200 Extracció 

Cabal aire 436 m3/h i 0,12 m3/s 
Potència elèctrica 0,10 i 0,074 Kw 

SOLER & PALAU CVB-240/180-1/3 Extracció/Impulsió  
Cabal aire 2024 m3/h i 0,56 m3/s 
Potència elèctrica 0,33 i 0,243 Kw 

SOLER & PALAU CAB-250-N Extracció/Impulsió 
Cabal aire 850 m3/h i 0,24 m3/s 
Potència elèctrica 0,48 i 0,353 Kw 

MITSUBISHI LGH-25RX4-E Extracció/Impulsió 
Cabal aire 250 m3/h i 0,07 m3/s 
Potència elèctrica 0,10 i 0,074 Kw 

 

5.1.15 COMPLIMENT CTE DB-SU 

5.1.15.1 Normativa  
“Código Técnico de la Edificació: Documento Básico sobre Seguridad de utilización, s/RD 314/2006 de 17 de marzo 
(BOE núm. 74 de 28/03/2006)”. 

5.1.15.2 Risc de caiguda SU1 
Relliscositat del terra 
En la taula següent s’exposa la clase de sòl exigible per a cadascun dels recintes de l’establiment i el tipus de terra 
al que s’ha assimilat entre els contemplats en la taula 1.2 del SU1. S’exposa també la resistència al lliscament que 
haurà de tenir el sòl en funció de la clase considerada. 
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Donat que l’ús d’arxiu no està contemplat en el CTE-DB_SU1 s’ha assimilat a ús administratiu. 
CODI PLANTES OCUPACIÓ ELEMENTS PARETS TERRA 
RECEPCIÓ 
OFICINES 

BAIXA 11 MÀXIM ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

BANYS MINUS BAIXA 0 NO APLICA ------------- ------- 
CAP FINANCES BAIXA 1 ZONES 

OCUPABLES 
C-s2, d0 EFL 

BANYS 
INTERIORS 

BAIXA 0 NO APLICA ------------- ------- 

DEP. 
ADMINISTRACIÓ 

BAIXA 10 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

CAP 
PRODUCCIÓ 

BAIXA 1 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

SALA REUNIONS BAIXA 8 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

DEP. GESTIÓ 
PRODUCCIÓ 

BAIXA 9 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

GERÈNCIA BAIXA 1 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

DEP. GESTIÓ 
PROVEÏDORS 

BAIXA 10 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

LOGÍSTICA BAIXA 2 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

MANTENIMENT BAIXA 2 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

DEP. CONTROL 
QUALITAT 

BAIXA 15 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

MENJADOR BAIXA 25 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

VESTIDORS 
HOMES 

BAIXA 25 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

VESTIDORS 
DONES 

BAIXA 25 ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

INSTAL·LACIONS BAIXA 0 NO APLICA ------------ ------ 
PRODUCCIÓ BAIXA 25 ZONES DE 

RISC ALT 
B-s1, d0 BFL-s1 

ESCALA ACCÉS BAIXA-
PRIMERA 

0 NO APLICA ------------- -------- 

OFICINES 
GENERALS 

PRIMERA 10 OPCIONAL ZONES 
OCUPABLES 

C-s2, d0 EFL 

PASSADÍS BAIXA 0 VIES DE 
CIRCULACIÓ 
NO 
PROTEGIDES 

C-s2, d0 EFL 

 
Tots els paviments que s’instal·laran compliran amb la taula exposada. 
En el control inicial de l’activitat i a petició dels tècnics inspectors s’aportaran els certificats de relliscositat dels 
paviments. 
Discontinuïtats del paviment 
Risc d’ensopegada: 
Tots els paviments de l’establiment no ubicats en zones d’accés restringit (veure taula de l’apartat anterior) 
compliran les condicions següents: 

- No presentaran imperfeccions ni irregularitats que suposin una diferencia de nivel de més de 6 mm. 

- No presentaran perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. 

 

Barreres delimitadores: 
No existiran barreres delimitadores d’alçada inferior a 800 mm. 
Esglaons aïllats: 
No existiran esglaons aïllats. 
A l'accés a l’edifici existeix una escala que disposa de tres graons. 
Desnivells 
No existiran desnivells en l’establiment. 
Escales i rampes 
Escales d’ús general: 
L’escala d’accés a l’establiment és d’ús general i complirà els següents requisits: 
Graons 
CONDICIONS ESCLAA ÚS GENERAL 
AMPLADA MÍNIMA (ÚS GENERAL) 1 M 
CONTRAPETJA MÍNIMA 130 MM 
CONTRAPETJA MÀXIMA 185 MM 
PETJA MÍNIMA 280 MM 
LA PETJA (H) I LA CONTRAPETJA (C) COMPLIRAN 
EN TOTA L’ESCALA LA SEGÜENT RELACIÓ 

540 MM <2*C+H< 700 MM 

 
Trams 
CONDICIONS ESCALA D’ÚS GENERAL 
CADA TRAM D’ESCALA DISPOSARÀ D’UN MÍNIM DE TRES ESGLAONS 
CADA TRAM D’ESCALA TINDRÀ UNA ALÇADA NO SUPERIOR A 3,20 M 
TOTS ELS GRAONS TINDRAN LA MATEIXA PETJA I LA MATEIXA CONTRAPETJA 
ELS PASSAMANS NO SIBRESORTIRAN MÉS DE 120 MM RESPECTE LA PARET 
L’AMPLADA SERÀ SUPERIOR A 1 METRE 
 
Passamans 
CONDICIONS ESCALA D’ÚS GENERAL 
DONAT QUE L’ESCALA TÉ UNA AMPLADA SUPERIOR A 2,4 METRES DISPOSARÀ DE PASSAMANS EN 
ELS EXTREMS I EN LA ZONA CENTRAL 
ELS PASSAMANS ESTARAN A UNA ALÇADA COMPRESA ENTRE 0,9 I 1,10 METRES 
ELS PASSAMANS SERAN FERMES I FÀCILS DE AGARRAR 
ELS PASSAMANS ESTARAN SEPARATS DEL PARAMENT COM A MÍNIM 40 MM I EL SEU SISTEMA DE 
SUBJECCIÓ NO INTERFERIRÀ EL PAS CONTINU DE LA MA 
 
Rampes  
L’establiment no disposa de cap rampa pel que fa a les oficines, ja que estan a nivell de carrer, i disposa de una 
rampa en l’accés inferior. 
 

5.1.15.3 RISC D’IMPACTE I ATRAPAMENT SU 2 

5.1.15.4 Impacte 
Impacte amb elements fixos 
L’alçada lliure de pas en zones de circulació serà sempre superior a 2,20 metres. 
L’alçada lliure de pas en les portes serà sempre superior a 2 metres. 
No existiran elements fixos que sobresurtin de la façana a menys de 2,20 metres d’alçada. 
En les zones de circulació no existiran elements que volin més de 150 mm en les zones compreses entre 1 m i 2,20 
metres d’alçada respecte al paviment. 
Impacte amb elements practicables 
Els passadissos són zones d’ús no restringit ja que no compleixen alguna de les condicions següents: 

- La circulació limitada a menys de 10 persones. 

- Totes les persones que poden utilitzar els passadissos són usuaris i són zones no accessibles al públic. 
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Per tant, s’ha d’aplicar la limitació d’impacte amb portes situades en passadissos d’amplada inferior a 2,50 metres. 
Impacte amb elements fràgils 
En cas d’instal·lar superfícies envidrades en les zones amb risc d’impacte (segons es defineixen en el CTE DB SU-
2, apartat 1.3.2) es compliran les següents condicions: 

Condicions en superfícies envidrades 
Diferència de cota < 0,55 m El vidre resistirà un impacte de nivell 3 segons UNE  

EN 12600:2003 o tindrà un trencament de forma segur 
0,55 < Diferència de cota < 12 m El vidre resistirà un impacte de nivell 2 segons UNE 

EN 12600:2003 
12 m < Diferència de cota El vidre resistirà un impacte de nivell 1 segons UNE 

EN 12600:2003 
Impacte amb elements insuficientment imperceptibles 
No existiran portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-les. 

5.1.15.4.1.1.1 Atrapament 
Es preveuen portes corredisses  l’existència de portes corredisses. 
No es preveu la existència d’elements d’obertura i tancament automàtics i en cas que s’instal·lin disposaran de 
dispositius de protecció adequats al tipus d’accionament. 
 

5.1.15.5 RISC D’EMPRESONAMENT SU 3 
En aquells recintes on es disposi de sistema interior de bloqueig de les portes des del interior es disposarà d’un 
sistema de desbloqueig de les portes des de l’exterior del recinte. 
En el cas dels banys no caldrà disposar de sistema de desbloqueig però sí es disposarà d’il·luminació controlada 
des de l’interior del recinte. 
La força d’obertura de les portes de sortida dels recintes serà de 150 N, com a màxim. 
 

5.1.15.6 RISC PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA SU 4 
Enllumenat natural 
La il·luminació en tot l’establiment serà superior a 50 lux (a nivell de terra). 
Tota la nau té il·luminació natural, reforçada en dies de poca llum o de foscor per il·luminació forçada. 
Enllumenat d’emergència 
Dotació 
L’establiment disposarà de l’enllumenat d’emergència que es pot consultar en els plànols adjunts. 
L’enllumenat d’emergència garantirà les següents condicions: 

- La visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici 

- La il·luminació necessària que eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les 
sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

Compliment normatiu 
Segons el CTE DB SU 4 han de contar amb enllumenat d’emergència els següents usos: 

Enllumenat d’emergència 
Els recintes amb ocupació superior a 100 persones No es compleix 
Tot recorregut d’evacuació, conforme aquests es 
defineixen en l’annex A de DB-SI 

Es compleix 

Els locals on es troben els equips generals de les 
instal·lacions de protecció contra incendis 

La centraleta d’incendis disposa d’enllumenat 
d’emergència 

Els locals de risc especial Les zones de maquinària disposen d’enllumenat 
d’emergència- la il·luminació es realitzarà amb 
lluminàries combinades que disposen de bateria de 
reserva. 

Els lavabos de planta en edifici d’ús públic Els lavabos disposen d’enllumenat d’emergència 
Els llocs en els quals se situen quadres de distribució o 
d’accionament de la instal·lació d’enllumenat de les 
zones abans citades 

El Quadre General de Baixa Tensió disposarà 
d’enllumenat d’emergència 

Les senyals de seguretat Les senyals seran fotoluminiscents 

 
Posició i característiques 

- Les lluminàries estaran situades com a mínim a 2 metres del nivell de terra. 

- Es disposaran llums d’emergència en les portes existents en els recorreguts d’evacuació. 

- Es disposaran llums d’emergència en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 

- En les escales. 

Característiques de la instal·lació 
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al 
produir-se una fallada d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes per l’enllumenat 
d’emergència. 
Es considera com fallada d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar a almenys el 50% del nivell d’il·luminació requerit al 
cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons. 
La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com a mínim, a partir 
de l’instant que tingui lloc la fallada: 

a) En les vies d’evacuació d’amplada inferior a 2 m, la il·luminació horitzontal en el terra ha de ser, com a 
mínim, 1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn almenys la meitat de l’amplada 
de la via. Les vies d’evacuació amb amplària superior a 2 m poden ser tractades com diverses bandes de 2 
m d’amplada, com a màxim. 

b) En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de  l’enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 
lux, com a mínim. 

c) Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no ha de 
ser major a 40:1. 

d) Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós a causa de la 
brutícia de les lluminàries i a l’envelliment dels llums. 

e) Amb la finalitat d’identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l’índex de rendiment 
cromàtic Ra dels llums serà 40. 

Il·luminació de les senyals de seguretat 
Compliran lo establert en l’apartat 2.4. del CTE DB SU 4. 
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5.1.16 Seguretat contra incendis 
Normativa existent 
Àmbit estatal 
Código Técnico de la edificación: Documento Básico sobre Seguridad en caso de Incendio aprobado por Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1371/2007 por el que se modifica el real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 312/2007, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993. 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales (de ahora en adelante se abreviarà RSCIEI). 
Àmbit autonòmic 
Decret 241/2004 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
Informe preceptiu 
La activitat es troba inclosa dins l’Annex II.1 del Decret 143/2003 (codi 3.31) i per lo tant, per a la obtenció de la 
llicència municipal ambiental resulta preceptiu l’informe de “Departament de Justícia i Interior” en lo relatiu a la 
idoneïtat de la seguretat contra incendis. 
Normativa d’aplicació 
Tal i com es justifica en el càlcul de càrrega de foc del present projecte se disposa d’una càrrega de foc total 
superior a 825 MJ. L’article 2 (àmbit d’aplicació) del RSCIEI estableix que la construcció d’edificis industrials en data 
posterior a la aprovació del RSCIEI es regiran per aquesta. Per lo tat, es considera com a normativa d’aplicació en 
lo relatiu a seguretat contra incendis el RSCIEI. 
 

5.1.17 Justificació del RSCIEI 
El codi Tècnic de la edificació estableix les condicions que han de reunir els edificis, excloent els usos industrials. El 
Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) estableix aconseguir un grau suficient 
de seguretat en cas d’incendi en els establiments i instal·lacions d’ús industrials. 
CAPÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Article 3. Compatibilitat reglamentària:  
“Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, 
para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, o una 
normativa equivalente (la actual vigente, DB-SI), los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no 
industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación: 

a) Zona comercial: superfície construida superior a 250 m2. 
b) Zona administrativa: superfície construida super ior a 250 m2. 
c) …” 

 
En el nostre cas, tenim zona administrativa. 
CAPÍTOL IV: CONDICIONS I REQUISITS QUE HAN DE SATISFER ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, EN 
RELACIÓ AMB LA SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
Article 12. Caracterització: 
“Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales, en relación con su seguridad 
contra incendios, estarán determinados por su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de 
riesgo intrínseco, fijados según se establece en el anexo I.” 
 
Article 13. Condicions de la construcció: 
 
“Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir los establecimientos industriales, en 
relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el anexo II, de acuerdo con la caracterización 
que resulte del artículo 12.” 
 
Caracterització de l’establiment 
Configuració i ubicació amb relació al seu entorn: l’establiment ocupa totalment un edifici que està aïllat d’altres 
edificis (distància superior a 3 metres) i per lo tant, la seva configuració en relació al seu entorn és de tipus C. 
TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia 
mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia  deberá estar libre de 
mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 

 
Estudi del nivell de risc intrínsec: el nivell de risc intrínsec de l’establiment ve determinada per la seva densitat de 
càrrega de foc, ponderada i corregida (QE) de cadascun dels edificis (Qe) que el composen i la d’aquests per la dels 
sectors d’incendi (Qs), que els composen: 
Tot l’establiment està format per un únic edifici, per lo tant:  QE=Qe 
L’establiment conta amb 3 sectors d’incendis, que es llisten a continuació: 

- Sector 1: el conformen les oficines. 
- Sector 2: el conformen les zones de treball. 
- Sector 3: el conforma la escala d’evacuació. 

 
Requisits constructius 
Configuracions permeses: D’acord amb l’Apèndix 2 del RSCIEI, no es permeten les següents configuracions per als 
sectors d’incendi. 
RISC SECTOR CONFIGURACIÓ TIPUS 

A 
CONFIGURACIÓ TIPUS 
B 

CONFIGURACIÓ TIPUS 
C 

ALT No permès No si la alçada 
d’evacuació descendent 
és > 15 m 
No si la longitud de la 
façana accessible és 
inferior a 5 metres 
No si el risc és alt de 
nivell 8 
No a menys de 25 metres 
de massa forestal 

No a menys de 25 metres 
de massa forestal 

MIG No en plantes sota rasant. 
No si la longitud de la 
façana accessible és 
inferior a 5 metres 
No en planta sobre rasant 
amb alçada d’evacuació > 
15 m 
No a menys de 25 metres 
de massa forestal 

No si la longitud de la 
façana accessible és 
inferior a 5 metres 
Noa  menys de 25 metres 
de massa forestal 

No a  menys de 25 metres 
de massa forestal 

BAIX No en plantes sobre 
rasant amb alçada 
d’evacuació > 15 m 

  

Qualsevol No en segona planta sota 
rasant 

No en segona planta sota 
rasant 

No en segona planta sota 
rasant 
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En el nostre cas disposem de 3 sectors d’incendis de risc intrínsec alt ubicats en un establiment de configuració 
tipus C i a més de 25 metres de distància de qualsevol massa forestal. 
 
D’aquesta forma podem garantir que els sectors d’incendis presenten una configuració sí permesa. 
 
Sectorització: l’establiment constitueix 3 sectors d’incendis. 
 
A continuació s’exposa la taula 2.1. del RSCIEI que fixa les màximes superfícies construïdes per als diferents 
sectors d’incendis. 
 

Taula 2.1. Màxima superfície construïda admissible de cada sector d’incendis 
 

Risc intrínsec del sector d’incendis i nivell 
Configuració del establiment 

Tipus A  
m2 

Tipus B 
m2 

Tipus C 
M2 

Baix 1 2.000 6.000 SENSE LÍMIT 
2 1.000 4.000 6.000 

Mig 3 500 3.500 5.000 
4 400 3.000 4.000 
5 300 2.500 3.500 

Alt 6 No admés 2.000 3.000 
7 1.500 2.500 
8 No admés 2.000 

  
Cada sector pot tenir una superfície màxima de 3.00 0 m2 ja que són de risc alt i la configuració de 
l’establiment és de tipus C. 
 
Per lo tant complim amb la superfície màxima permesa. 
 
S’ha d’indicar que al tractar-se d’un edifici aïllat la Sectorització d’aquest respecte a d’altres establiments 
s’aconsegueix per distància suficient i per lo tant no resulta necessari que els elements de tancaments exteriors de 
l’edifici presentin cap resistència al foc. 
 
Materials:  
Els materials per a la construcció compliran amb les exigències de comportament al foc que determina la classe que 
han d’aconseguir, segons norma UNE EN 13501-1. 
 
Així mateix, els productes de revestiments o acabats superficials, han de ser: 

En terres: Cfl-s1 (antiga classe M2) o més favorable 
En parets o sostres: C-s3 d0 (antiga classe M2) o més favorable 

 
Estabilitat al foc dels elements constructius: 
 
En aplicació de la taula 2.2. estabilitat al foc dels elements estructurals portants: 
 
Nivell de risc 
intrínsec 

Tipus A Tipus B Tipus C 
Planta sobre rasant Planta sobre rasant Planta sobre rasant 

BAIX R 90 (EF-90) R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 
MIG R 120 (EF-120) R 90 (EF-90) R 60 (EF-60) 
ALT NO ADMÈS R 120 (EF-120) R 90 (EF-90) 
 
Per a la estructura principal de cobertes lleugeres: 
 
Nivell de risc intrínsec Tipus B Tipus C 

Sobre rasant Sobre rasant 
Risc baix R 15 (EF-15) NO S’EXIGEIX 
Risc mig R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 
Risc alt R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

 

 
Donat que la coberta és de tipus metàl·lica, la Sectorització per coberta s’aconseguirà mitjançant franja perimetral 
EI-120 amb un ample mínim d’1 metre. 
 
Les portes de comunicació entre sectors seran del tipus EI2 60-C5. 
 
 
Evacuació: 
 
Ocupació. 
 
En aplicació de l’apartat 6.1. de l’apèndix 3 del RSCIEI la ocupació (P) de cadascun dels sectors d’incendis es 
determinarà en funció del paràmetre p, que serà el número de persones que constitueixen la plantilla que ocupa el 
sector d’incendi: 
 
P < 100 P= 1,10*p 
100 < p < 200 P=110 + 1,05 (p-100) 
200 < p < 500 P=215 + 1,03 (p-200) 
500 < p P=524 + 1,01 (p-500) 
 
La ocupació màxima prevista és de 75 treballadors. S’assignarà aquesta ocupació màxima a tots els sectors 
d’incendis (cas més desfavorable). 
 
La ocupació a considerar és de 83 persones (redondejant la ocupació calculada al enter superior) per cadascun dels 
3 sectors. 
 
Sortides d’emergència: 
 

Longitud del recorregut d’evacuació segons el número de sortides 
Risc A sortida recorregut 

únic 
2 sortides alternatives 

Baix 35 m 50 m 
Mig 25 m 50 m 
Alt ----- 25 m 
 
Les escales es preveuran per a evacuació descendent seran protegides, conforme a l’apartat 10.1 de la 
NBE/CPI/96, quan s’utilitzin per la evacuació d’establiments industrials que, en funció del seu nivell de risc intrínsec, 
superin l’alçada d’evacuació següent: 
 
 Risc alt: 10 m 
 Risc mig: 15 m 
 Risc baix: 20 m 
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Cada sector disposa de sortides d’emergència que asseguren que en cap cas es superen els 25 metres de 
recorregut d’evacuació (màxim permès per risc alt). 
 
Dimensionat dels mitjans d’evacuació: 
 
Criteri de càlcul: seguint lo indicat en el RSCIEI es dimensionaran els medis d’evacuació donant compliment a la 
taula 4.1. del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi Secció SI 3 del CTE. 
 
Criteris per l’assignació dels ocupants: donada la ocupació de l’establiment repartida per l’espai, s’assignaran totes 
les persones a tots els elements d’evacuació. 
 
Portes i passos previstos per la evacuació: per al càlcul de l’ample de portes s’utilitzarà la expressió del RSCIEI, 
tenint en compte que l’amplada de les portes i els passos en  els recorreguts d’evacuació no serà inferior als 0,80 m. 
 
En el present establiment totes les portes destinades a evacuació disposen d’un ample lliure no inferior a 0,80 
metres. 
 
Passadissos i rampes previstos per la evacuació: per al càlcul de l’ample dels passadissos i rampes s’utilitzarà la 
expressió del RSCIEI, tenint en compte que l’ample dels passadissos i rampes previstos en la evacuació no sigui 
inferior a 1 metre. 
 
En el present local: 
 

- No hi han rampes 
- Els passadissos destinats a evacuació tenen un ample no inferior a 1 metre. 

 
Escales. Evacuació descendent: 
 
Per al càlcul de l’ample de les escales d’evacuació descendent s’utilitzarà la expressió del RSCIEI, tenint en compte 
que l’ample de les escales previstes en la evacuació no sigui inferior a 1 metre. 
 
La escala de sortida té un ample superior a 1 metre. 
 
Característiques de les portes: 
 
Les portes situades en els recorreguts d’evacuació compliran les següents condicions: 
 

- Seran abatibles amb eix de gir vertical 
- Disposaran d’un sistema de fàcil obertura des de l’interior 
- Les portes amb assignació d’ocupants superior a 50 persones obriran en el sentit de la evacuació. 

 
Sistema de ventilació i eliminació dels fums: 
 
En aplicació de l’apartat 7 de l’Apèndix 3 del RSCIEI no resulta exigible disposar de sistema de ventilació i 
evacuació dels fums en cas d’incendi ja que se disposa de 3 sectors de risc intrínsec ALT i superfície inferior a 
3.000 m2 ubicats en un edifici de configuració tipus C. 
 
No se disposa d’exutoris ni qualsevol altre sistema d’evacuació de fums i calor en cas d’incendi. 
 
Emmagatzematge: 
 
L’emmagatzematge serà de tipus independent (no autoportant) i manual. 
 
Les estanteries metàl·liques, aquests compleixen els següents requisits: 
 

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

 

Els revestiments pintats amb gruixos inferiors a 10 0 micres han de ser de la classe Bs3d0 (M1). Aquest 
revestiment ha de ser un material no inflamable, degudament acreditat per un laboratori autoritzat mitjançant 
assajos realitzats segons norma. 
 
Els revestiments zincats amb gruixos inferiors a 100 micres han de se de la classe Bs3d0 (M1). 
 
Els passos longitudinals i transversals tenen un ample no inferior a 1 metre. 
 
Instal·lació de protecció contra incendis: 
 
Es disposarà de sistema de detecció automàtic d’incendis en els 3 sectors d’incendis. 
 
La centraleta estarà ubicada en la recepció de les oficines. 
 
No resulta exigible disposar de sistemes manuals d’alarma d’incendis ja que se disposa de detecció 
automàtica. 
 
Sí es disposarà de polsadors anuals d’alarma ubicats segons plànols adjunts. 
 
Sistemes de comunicació d’alarma: 
 
No exigible, ja que la superfície total de l’establiment és inferior a 10.000 m2. 
 
No es disposarà de sistema de comunicació d’alarma. 
 
Extintors d’incendis: 
 
S’instal·laran extintors del tipus apropiat al risc, i en quantitat suficient segons el risc d’acord amb la taula 
següent: 
 
Risc del sector Eficàcia mínima del extintor Àrea màxima protegida del sector 
Baix 21-A Fins a 600 m2, un més per cada 200 m2 
Mig 21-A Fins a 400 m2, un més per cada 200 m2 
Alt 34-A Fins a 300 m2, un més per cada 200 m2 
 
Degut a que no es preveu la presència de líquids inflamables/combustibles, els extintors tindran una eficàcia 
113B. 
 
En els 3 sectors es disposarà d’extintors d’eficàcia 34 A 113 B, de forma que des de qualsevol punt del 
sector fins a un extintor la distància a recórrer serà menor de 15 metres. A més es col·locarà de forma 
visible i accessible. 
 
Els extintors situats al costat dels quadres elèctrics seran de CO2. 
 
Sistemes de boques d’incendi: 
 
Per donar una major protecció a les persones i els bens dipositats es disposarà de boques d’incendi 
equipades de 25 mm en el sector 2. 
Sistema de rociadors automàtics d’aigua: 
Es disposarà de rociadors automàtics d’aigua ja que l’establiment és de configuració C però hi han 
superfícies més grans a 1000 m2. 
Sistema d’enllumenat d’emergència: 
L’establiment comptarà amb l’enllumenat d’emergència que pot consultar-se el els plànols adjunts. 
Els 3 sectors disposen de lluminàries combinades que disposen de bateria de reserva. 
Sistema de senyalització: 
Es procedirà a la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com dels mitjans de 
protecció contra incendis d’utilització manual quan no siguin fàcilment localitzables. 
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DECRET 241/1994 
 
Respecte al compliment dels articles 1 al 15 del Decret 241/1994 de la Generalitat de Catalunya, constatem 
que: 
 
Article 9. Façana accessible 
 
La façana accessible serà aquella que pot ser utilitzada pels serveis d’emergència en la seva intervenció. 
Aquesta intervenció ha de ser possible en tots els nivells de l’establiment, ja siguin ocupats temporalment o 
bé permanentment. Al menys hi haurà una sortida d’edifici en la planta d’accés i unes obertures en 
cadascun dels nivells o forjats. 
 
L’establiment disposa de dues façanes accessibles. Les dues façanes disposen d’obertures en planta baixa. 
 
Article 10. Obertures d’accés 
 
Les obertures d’accés als serveis d’emergència són els forats o elements de façana que permeten accedir 
als bombers a un nivell ocupat i operar sense risc en les tasques de salvament. 
 
Les façanes cegues o amb finestres que sigui necessari computar en el número de façanes exigible, 
disposaran d’obertures d’accés amb les següents condicions: 
 
a) La alçada mínima serà de 1,5 m 
b) L’ample mínim serà de 0,80 m 
c) La alçada màxima de l’ampit serà de 1,20 m 
d) La separació entre dos obertures del mateix nivell o planta a menys de 25 m 
e) La situació de les obertures seran fàcilment localitzables. 
 
Les obertures d’accés per als serveis d’emergència són les diferents portes i aquestes compleixen amb els 
requisits exposats. 
 
Article  11. Número de façanes accessibles 
 
El número mínim de façanes accessibles, en correspondència amb el número de carrers o espais generals, 
es determina en funció del número de persones que ocupen l’edifici o establiment, (realitzant el càlcul 
d’ocupació segons lo disposat en el CTE DB SI) donant lloc a les diferents categories, en funció de la qual 
es determinarà el número de façanes accessibles exigibles: 
 
Ocupació màxima 
p=Persones 

Nº façanes 
accessibles 

Ample del carril  
m 

Ample lliure 
M 

Observacions 

Fins a 300 1 6 4 --- 
 
L’establiment objecte del present projecte té una ocupació inferior a 300 persones de forma que únicament 
és necessari disposar d’1 façana accessible. 
 
L’establiment disposa de 2 façanes accessibles. 
 
El carril d’intervenció situat just davant de les façanes accessibles haurà de tenir un ample total superior a 6 
metres i un ample lliure superior a 4 metres, fet que es compleix. 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT RD 1942/1993 
 
Aparells, equips i sistemes 
 
L’instal·lador aportarà certificats que acreditin la col·locació de la corresponent marca de conformitat a les 
normes, expedit per un organisme de control respecte als aparells, equips i sistemes i els seus components 
de protecció contra incendis de la activitat, així com la seva publicació en el BOE. 
 
Aquests elements són els sistemes automàtics de detecció d’incendis, els sistemes manuals d’alarma 
d’incendis, els sistemes de comunicació d’alarma, els sistemes de subministra d’aigua contra incendis, els 
sistemes d’hidrants exteriors, els extintors d’incendis i els sistemes de boques d’incendi equipades. 
 
Instal·ladors 
 
L’instal·lador aportarà un Certificat acreditatiu de la autorització per a instal·lar els aparells, equips, sistemes 
i els seus components de protecció contra incendis de la activitat, més pels serveis competents d’Indústria. 
 
Una vegada finalitzada la instal·lació dels aparells, equips i sistemes i els seus components de protecció de 
la activitat se seguirà les disposicions indicades en el CTE DB SI, així com el present projecte d’activitats. 
 
Manteniment 
 
El propietari de la activitat serà el responsable del compliment de les disposicions que preveu el Reglament 
d’ús de les instal·lacions de protecció contra incendis respecte al manteniment. 
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5.1.18 Compliment del CTE i d’altre normativa 
 
Generalitats 
Aquesta part de la memòria, requerida pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), té com a objectiu  justificar el 
compliment de dita normativa en tots els seus Documents Bàsics. Per a tal efecte aquí es recolliran les decisions 
preses al llarg del projecte que atenguin al CTE, ja sigui simplement acollint-se o també millorant les seves 
especificacions. 
 Les següents pàgines no es limiten a presentar les fitxes on es resumeix el compliment de les limitacions marcades 
per la norma, sinó que degut a l’enfocament més acadèmic del text es justificarà l’elecció dels elements constructius 
de l’edifici a partir de les imposicions i recomanacions del CTE. Tot i així es deixaran de banda les exigències sobre 
instal·lacions per quedar aquestes fora de l’àmbit del projecte. 
Els Documents Bàsics que es justificaran a la present secció són els següents: 
· DB-SU. Seguretat d’utilització. 
· DB-HS. Salubritat. 
· DB-HE. Estalvi d’energia (junt amb NRE-AT-87, Norma Reglamentària sobre Aïllament  Tèrmic de la Generalitat de 
Catalunya). 
· DB-HR. Protecció contra el soroll. 
Notis que existeixen altres documents i normativa que es justifiquen en annexes separats: 
· EHE i DB-SE. Seguretat Estructural: La Instrucció del Formigó Estructural i els 
Documents Bàsics que composen el DB-SE (Accions a l’Edificació, Estructures d’Acer, 
Fonaments, etc.) es justifiquen a la Memòria de Càlcul del projecte dins l’Annex A. 
· DB-SI i RSCIEI: El Document Bàsic de Seguretat en front l’Incendi i el seu equivalent per edificis industrials 
(Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments 
Industrials, RD 2267/04) es justifiquen a l’Annex B del projecte. 
· RDL 1302/1986 i RD 1131/1988: Dits decrets regulen l’avaluació ambiental dels projectes i es justifiquen a l’Estudi 
d’Impacte Ambiental dins l’Annex C. 
· Decret 375/1988: El present document estableix les necessitats pels plans de control  de qualitat a l’edificació i es 
tracta a l’Annex E. 
· Les normes que atenen a la seguretat i salut en els projectes de construcció queden  recollides a l’Estudi de 
Seguretat i Salut dins l’Annex F. 
Les altres demés normes i lleis presentades a I.1.3 queden citades en diferents punts de la  present memòria i/o 
annexes. 
DB-SU. Seguretat d’utilització 
El present Document Bàsic té per objecte establir les regles i procediments que permetin  complir les exigències 
bàsiques de seguretat d’utilització. Les condicions d’accessibilitat no relacionades amb la seguretat queden 
regulades per les normatives d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, no essent objecte de 
regulació per aquest Document Bàsic tot i que s’hi puguin fer certs incisos. El DB-SU es divideix en les exigències 
bàsiques SU1-SU8. 
Seguretat en front el risc de caigudes 
Les solucions adoptades en el disseny de l’edifici limitaran el risc de que els usuaris sofreixin caigudes, amb el qual 
es comprovarà la idoneïtat dels paviments, orificis, canvis de nivell, escales, rampes i accessos a la part exterior de 
la façana per realitzar manteniment. 
Relliscositat dels sòls 
La norma classifica els sòls segons la seva relliscositat seguint la taula III.2.1, essent el valor de resistència Rd el 
resultat de l’assaig de pèndul especificat a UNE-ENV 12633 :2003. 

 

L’exigència SU1 requereix que les superfícies interiors seques s’acullin a la classe 1, les humides a la classe 2 i els 
sòls propicis a recollir agents en general que redueixin la resistència al lliscament, a la classe 3. Les solucions 
escollides es recullen a la Taula III.2.2. 
 
 
 

 
 
Discontinuïtats en el paviment 
Els diferents paviments projectats s’atendran als punts detallats a la Taula III.2.3. 

 
 
Desnivells 
S’ha previst protegir els desnivells existents segons les següents limitacions de la Taula III.2.4. 
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Escales 
Les escales, ja siguin d’ús restringit (pas esperat de 10 persones o menys) o general (pas esperat de més 
de 10 persones), s’adaptaran a les disposicions de la Taula III.2.5. 
 

 
 
Neteja dels vidres exteriors 
Es preveu la neteja dels vidres de façana des de l’exterior mitjançant equips especialitzats penjats en gòndoles, amb 
el que no caldrà adaptar el disseny de la fusteria metàl·lica a la facilitat de neteja des de l’interior. Tot i així, caldrà 
preveure uns punts fixos d’ancoratge a la façana que garanteixin la resistència adequada per a que els operaris s’hi 
puguin lligar. 
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Seguretat en front el risc d’impacte o atrapament 
Impacte 
Es minimitzarà el risc d’impacte adaptant l’edifici a les següents disposicions: 

 
 
Atrapament 
Per evitar situacions d’atrapament amb elements mòbils, les portes i mecanismes automàtics disposaran 
de dispositius de protecció, complint amb les especificacions tècniques pròpies. Es mantindrà una 
distància major a 200 mm fins qualsevol element fix. El punt més crític de l’edifici per situacions 
semblants d’atrapament són les portes corredisses de grans dimensions que es col·locaran al magatzem 
de matèries primeres, les quals compleixen dita limitació. 
 

Seguretat en front l’empresonament en recintes 
La força d’obertura de les portes de l’edifici (sense tenir en compte les portes ràpides i seccionals) serà 
com a màxim de 150 N i disposaran de sistema antiblocatge exterior. S’ha adaptat la distribució dels 
petits recintes tancats, com és el cas dels sanitaris, per permetre la maniobrabilitat i l’accionament del 
sistema d’obertura de les portes a usuaris de cadires de rodes, limitant la seva força d’obertura a 25 N. 
D’aquesta manera s’acompleixen les disposicions del DB-SU3 aplicables al projecte. 
 
Seguretat en front el risc causat per il·luminació inadequada 
La present exigència bàsica atén a l’enllumenat mínim i el sistema d’il·luminació d’emergència, aspectes que 
depenen de les instal·lacions de l’edifici i, per tant, surten fora de l’abast d’aquest projecte i no es tractaran. 
Seguretat en front el risc causat per situacions d’ alta ocupació 
L’actual secció té com a àmbit d’aplicació els edificis o recintes amb una ocupació màxima prevista major a 3000 
individus de peu, amb el que no s’aplicarà a l’edifici projectat. 
Seguretat en front al risc d’ofegament 
No es seguirà l’exigència considerada ja que no existeix previsió de pous ni dipòsits oberts que comportin risc 
d’ofegament per part dels usuaris de l’edifici. 
Seguretat en front el risc causat per vehicles en m oviment 
Aparcament exterior 

La zona d’aparcament exterior a l’edifici disposa d’una vorera d’amplada major als 800 mm marcats per la norma, 
per facilitar així l’accés als vianants. A causa de la seva capacitat per més de 200 vehicles es preveu senyalitzar els 
recorreguts peatonals interiors mitjançant una pintura de Classe 3 atenent a la seva relliscositat. 
Maquinària de movimentació 
Tot i que el disseny de la maquinària de movimentació surt fora dels límits del projecte, es recomana tancar els 
recorreguts fixes que realitzen els transportadors automàtics de la planta baixa mitjançant baranes de 1100 mm 
d’alçada, ja que les velocitats que aquests adquireixen al movimentar els barrils comportaran un ritme continu d’una 
unitat cada menys de 4 segons. Per contra, no caldrà posar barreres laterals als transportadors de llauna de la 
primera planta degut a que tenen un ritme de pas de menys d’un palet per minut, molt inferior al del barril. A més, al 
ser un sistema guiat per làser no existiran camins prefixats pel transport que es puguin tancar. 
 
Seguretat en front el risc causat per l’acció del l lampec 
La tipologia constructiva de l’edifici i la seva posició en vers altres edificis o elements pròxims són aspectes 
rellevants per calcular la freqüència esperada d’impactes de llampec. Així, es comprovarà si l’edifici necessita una 
instal·lació parallamps específica, tot i que el posterior disseny d’aquestes instal·lacions no entra dins el camp del 
present projecte. La construcció requerirà un sistema de protecció específic si la freqüència esperada d’impactes Ne 
supera el risc admissible Na. La freqüència esperada es calcula com: 
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Així, la freqüència esperada d’impactes supera el risc admissible i conseqüentment es farà necessària uns 
instal·lació parallamps. 
 
DB-HS. Salubritat 
El Document Bàsic de Salubritat busca portar a terme el requisit bàsic d’“Higiene, salut i protecció del medi 
ambient”. Aquest consisteix a reduir fins límits acceptables el risc que els usuaris, dintre dels edificis i en condicions 
normals d'utilització, pateixin molèsties o malalties, 
així com el risc que els edificis es deteriorin i que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a 
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
Per que s’acompleixi dit requisit caldrà justificar l’adequació de l’edifici a les exigències HS1- HS5. Notis que totes 
les disposicions i requeriments detallats als següents punts es compleixen en el projecte i queden justificades tant 
en els presents apartats com especialment als plànols i amidaments del projecte. 
HS1. Protecció en front la humitat 
La present exigència bàsica busca limitar el risc previsible per la presència inadequada d'aigua o humitat en l'interior 
dels edificis i en els seus tancaments. Aquests agents poden ésser conseqüència de l'aigua procedent de 
precipitacions atmosfèriques, vessaments, aigües del terreny o condensacions, amb el que es disposaran mitjans 
que impedeixin la seva penetració o, si escau, permetin la seva evacuació sense producció de danys. Es verificarà 
aquesta exigència en la vessant que atén a l’obra civil comprovant els punts detallats a continuació. 
 Sòls 
Segons l’article 2.1.1 de la norma, la presència d’aigua al sòl es classifica com a baixa pel fet de que la cara inferior 
de la solera en contacte amb les terres es troba per sobre el nivell freàtic. Així, essent conservadors, la norma 
imposa un grau d’impermeabilitat mínim del sòl igual a 2, el que requereix que el projecte compleixi amb les 
següents disposicions: 

 
 
Façanes 
Segons l’alçada del coronament de façana, la zona eòlica, el grau d’exposició al vent, la classe d’entorn de l’edifici i 
la zona pluviomètrica de promitjos, la norma imposa un grau d’impermeabilització de la façana igual a 3. Amb això, 
el tipus de tancament utilitzat (placa prefabricada alveolar pretesa) haurà de complir amb els requeriments de la 
Taula 3.2. 

 
 
Cobertes 
Condicions de les solucions constructives 
La norma requereix que la coberta plana projectada tipus Deck disposi dels elements detallats a la Taula 3.3. 



 

147 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 Capítol 5 – Anàlisis mediambiental 

 
 
Productes i condicions de construcció. Manteniment.  
Les condicions específiques dels materials i la seva execució es defineixen al Plec de Condicions del present 
projecte (veure Annex D). En el mateix document es detallen les accions a prendre en el manteniment i conservació 
de sòls, façanes i cobertes. 
 
HS2. Recollida i evacuació de residus 
La present exigència s’aplica en edificis de vivendes de nova construcció, amb el que l’edifici industrial considerat no 
s’acollirà a aquesta secció. 
HS3. Qualitat de l’aire interior 
Aquest apartat només s’aplica en edificis de vivendes, magatzems de residus, trasters, aparcaments i garatges, 
amb el que la nau projectada tampoc s’acollirà a aquesta secció. 
 HS4. Subministrament d’aigua  
Aquest apartat regula el disseny i dimensionat dels contadors, xarxes d’aigua calenta i freda, dipòsits, bombes, 
reductors de pressió, etc. Dites instal·lacions de fluids surten fora de l’abast  del projecte, amb el que únicament es 
preveurà la seva existència pel disseny de l’edifici. 
 HS5. Evacuació d’aigües 

La present exigència bàsica dóna les condicions a seguir en el disseny i dimensionat de tuberies, arquetes, pots 
sifònics, bombes, etc.; així, de la mateixa manera que HS4, aquesta queda fora dels objectius del projecte. Tot i així 
s’ha dimensionat segons HS5 el sistema de baixants i col·lectors d’aigües pluvials, que sí que s’inclouran en 
projecte. 
Amb una superfície de coberta de 20.191 m2 en planta i un baixant cada 8 m, cada albelló haurà de servir a 306 m2 
de coberta. Tot i així caldrà corregir el la superfície anteriorment obtinguda amb el factor i 100 , on i és el règim 
pluviomètric de la zona. Segons l’Apèndix B del DB HS s’observa que a la localitat del Prat li correspon la isoyeta 
(línia que uneix punts d’igual precipitació per unitat de temps) de 50 mm/h i la zona pluviomètrica B, amb una 
intensitat pluviomètrica i de 110 mm/h. Així, la superfície corregida servida per cada albelló serà 

 
Amb aquesta superfície s’obtenen de la taula 4.8 del DB-HS uns baixants circulars ø110 mm. Tot i així, per 
experiència es creu més convenient utilitzar uns baixants de com a mínim ø120 mm , condició recollida al Plec de 
Condicions per expressa voluntat de la direcció facultativa. Els col·lectors que recolliran les aigües dels baixants es 
calcularan a secció plena i en règim permanent, escollint-los d’un pendent de l’1% per no tenir diferències d’alçada 
excessives al llarg dels 265 m de façana lateral de l’edifici. Cada tram de col·lector entre conductes de desguàs rep 
l’aigua de tres baixants (vegi’s plànol d’urbanització a l’Annex M), amb el que segons la taula 4.9 del DB-HS i el 
règim pluviomètric s’obté un diàmetre nominal ø200 mm . 
 
DB-HE. Estalvi d’energia 
L'objectiu del requisit bàsic “Estalvi d'energia” consisteix a aconseguir un ús racional de l'energia necessària per a la 
utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part d'aquest 
consum procedeixi de fonts d'energia renovable, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment. El DB-HE es divideix en les exigències bàsiques HE1-HE5. 
HE1. Limitació de la demanda energètica 
Generalitats 
Els edificis disposaran d'una envolupant de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica 
necessària per a arribar a el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l'ús de l'edifici i del règim d'estiu i 
d'hivern. També es regularan les seves característiques d'aïllament i inèrcia, permeabilitat a l'aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d'aparició d'humitats de condensació superficials i intersticials que puguin perjudicar les 
seves característiques. A més, es tractaran adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de 
calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos. 
Àmbit d’aplicació 
Cal dir que la present exigència bàsica no inclou en el seu àmbit d’aplicació les instal·lacions industrials, però tot i 
així es creu convenient aplicar-la als altells de la zona de serveis per l’ús que tindran i les condicions tèrmiques 
particulars que s’hi requeriran (oficines, vestuaris, menjador, laboratoris, etc.). No serà d’aplicació tampoc a la part 
de planta baixa i primera que queda dins la zona de serveis pel fet d’albergar l’expedició de residus, els tallers de 
manteniment i els magatzems de llauna i matèries primeres, zones d’ús purament industrial. 
Notis que, al no ésser d’obligada aplicació, s’ha decidit no seguir la present secció a la zona de producció degut 
principalment als següents punts: 
· Ineficàcia de les mesures aplicades, ja que l’edifici comptarà amb diversos accessos  oberts quasi permanentment 
per la contínua arribada i marxa de camions. 
· Excessiu sobrecost, ja que les mesures s’haurien d’aplicar a milers de metres quadrats de façana i coberta, 
centenars de metres quadrats de finestres, etc. 
· Pocs beneficiaris, degut a que els trens d’envasat necessiten molt poc personal per ésser operats (3-4 persones 
per tren) i els operaris destinats a la logística dins els magatzems s’elevaran fins a només 8 en el pitjor dels casos 
(estat d’aspiració). 
 
Tot i així, en els casos que fos necessari podrien col·locar-se instal·lacions de climatització en determinades 
localitzacions particulars per acomplir amb les condicions tèrmiques requerides en els llocs de treball segons el R.D. 
486/1997 (temperatures de treball entre 17ºC i 27ºC). De la mateixa manera, s’intentarà utilitzar elements 
constructius que no comprometin de sobre manera les condicions energètiques de la zona de producció. 
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Dades prèvies 
Per verificar el seu compliment s’optarà per utilitzar el mètode simplificat que recomana la norma, basat en el control 
indirecte de la demanda energètica dels edificis mitjançant la limitació dels paràmetres característics dels 
tancaments i particions interiors que componen la seva envolupant tèrmica. La comprovació es realitza a través de 
la comparació dels valors obtinguts en el càlcul amb els valors límit permesos. L’anomenat mètode simplificat es pot 
utilitzar si s’acompleixen simultàniament els següents requisits: 
· El percentatge de forats a cada façana sigui inferior al 60% de la seva superfície (s’acompleix sobradament). 
· El percentatge de lucernaris sigui inferior al 5% de la superfície de la coberta (s’acompleix segons II.9.6). 
Es dades de partida que cal conèixer per l’aplicació del mètode simplificat són les següents: 
· La localitat del Prat de Llobregat es classifica dins la zona climàtica C2 segons l’Apèndix D de l’exigència HS1. 
· Els altells de la zona de serveis es classifiquen com habitables degut a la permanència contínua de personal al seu 
interior. 
· Es consideren els espais com d’alta càrrega interna per la quantitat de calor que s’hi genera a causa de la 
il·luminació, instal·lacions, etc. 
· La zona de producció es classificarà pel seu excés d’humitat interior segons EN ISO 13788:2002 com 
d’higrometria 4 (es preveu una alta producció d’humitat), mentre que la zona de serveis serà de classe 3 (no es 
preveu una alta producció d’humitat). 
· L’envolupant tèrmica estarà formada per tots els tancaments que separen els espais habitables dels no habitables 
o l’exterior. Així, aquesta estarà formada per les façanes i tancaments de la zona de serveis que pertanyin als altells 
1, 2 i 3, així com la coberta sobre l’altell 3 i els forjats de l’altell 1 i 3. S’inclouran també les particions verticals entre 
dits altells i la zona de producció degut a les diferents condicions tèrmiques que hi existiran a banda i banda. Els 
volums que tanca dita envolupant es detallen. 
 
Càlcul de les transmitàncies tèrmiques 
A continuació, i segons els procediments de l’Apèndix E de l’exigència HE1, es calcularan els paràmetres 
característics de la demanda energètica dels tancaments i particions interiors. Es calcularà la transmitància tèrmica 
[W/(m2·K)] de cada element com 

 
 
Façana 
Segons dades del fabricant (Span-Deck), les plaques alveolars P-20 farcides d’arlita que conformaran la façana 
tenen una transmitància tèrmica Upf=1,30 W/(m2·K). Amb això, la seva resistència tèrmica serà: 

 
Amb la finalitat de reduir la transmitància de la façana i a més millorar l’acabat interior de la zona de serveis, es 
disposarà un panell Pladur Term XPS composat per una placa Pladur base d’espessor epl=12,5 mm (λpl=0,18 
W·m/K) i un aïllament de poliestirè amb un gruix epo=30 mm (λpo=0,027 W·m/K). La resistència del revestiment en 
conjunt és: 

 
Per paraments verticals, les resistències superficials queden determinades segons HE1 com Rse=0,04 m2·k/W i 
Rsi=0,13 m2·K/W. Amb això es tindrà una transmitància del conjunt de façana de la zona de serveis 

 
 
Tal com s’ha vist a la memòria constructiva, encara que no requereixi regulació de l’exigència HE1, a la façana de la 
zona de producció també es tancarà amb plaques amb els alvèols farcits d’arlita per reduir l’alta transmitància que 
aporta la placa buida (Upf=3,31 W/(m2·K)) i oferir un confort tèrmic acceptable als operaris que hi treballen. 
Així, amb les plaques escollides però sense trasdossats interiors, la façana de la zona de producció es 
caracteritzarà per una transmitància 

 
que redueix a més de la meitat la que aportarien les plaques sense farciment d’arlita. 
 
Particions verticals entre la zona de producció i l ’envolupant tèrmica 
S’estudiarà el comportament tèrmic de les mitgeres entre la zona de serveis i la zona de producció al conformar una 
partició interior en contacte amb una zona no habitable. Notis que no s’estudien les particions presents a la planta 
baixa i primera ja que aquestes no pertanyen a l’envolupant tèrmica definida a la Figura III.4.1. Segons el CTE, la 
transmitància de les particions considerades vindrà donada per l’expressió 
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DB-HR. Protecció contra el soroll 
Condicions Acústiques als Edificis”. 
Tot i així, les mesures preses per afavorir la protecció contra el soroll en el present projecte 
s’acolliran al nou CTE DB HR  
Cal dir que el DB-HR no inclou els edificis industrials dins el seu camp d’aplicació, amb el que 
el seu seguiment no serà obligatori a les zones de producció de l’edifici projectat. Tot i així es 
decideix aplicar-lo tant a les zones de producció com a les de serveis on sí és d’obligada 
aplicació (oficines, menjadors, etc.) per d’aquesta manera aconseguir atenuar els sorolls de la 
maquinària i instal·lacions i reduir la seva transmissió a altres estances. 
A més, també caldrà complir les limitacions de la “Ordenança reguladora del Soroll i les 
Vibracions” de l’Ajuntament , extreta a la seva vegada de la “Llei de 
Protecció contra la Contaminació Acústica” (DOGC 3675, del 11/7/2002). 
 

5.1.19 COMPLIMENT CTE DB HE (ESTALVI D’ENERGIA) 
 

El document bàsic DB té com objecte establir regles i procediments que permeten complir les exigències 
bàsiques d’estalvi d’energia. 
Les parts de compliment del DB es corresponen amb les establertes de HE1 a HE5.  
 
Article 15. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia  (HE) 
 
L’objectiu és aconseguir l’ús racional de la energia necessària per a la utilització als edificis, reduint a límits 
sostenibles el seu consum i aconseguir que una part d’aquest consum vingui de fonts d’energia renovable, 
com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per a satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i mantindran de forma que 
es compleixin les exigències bàsiques que s’establiran en els apartats següents. 
 
El Document Bàsic “DB HE Estalvi d’energia” especifica paràmetres objectius i procediments que el seu 
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat 
propis del requisit bàsic d’estalvi d’energia. 
 
 
 
 
 
 
 

15.1. Exigència bàsica HE 1: limitació de demanda e nergètica 
 
Els edificis disposaran d’un embolcall de característiques que limitin adequadament la demanda energètica 
necessària per assolir el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del regim 
d’estiu i d’hivern, així com les seves característiques d’aïllament d’inèrcia, permeabilitat de l’aire i exposició a 
la radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que puguin 
agreujar les seves característiques i tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar les pèrdues o 
guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos. 
 
15.2. Exigència bàsica HE 2: Rendiment de les insta l·lacions tèrmiques 
 
Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic 
dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, aquesta exigència es 
desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i la seva 
aplicació queda definida en el projecte de l’edifici. 
 
15.3. Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació 
 
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la 
vegada eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la 
ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, 
en les zones que reuneixin unes determinades condicions. 
 
15.4. Exigència bàsica HE 4: Contribució solar míni ma d’aigua calenta sanitària 
 
En els edificis, amb previsió de demanda d’aigua calenta sanitària o de climatització de piscina coberta, els 
que així s’estableixi en el CTE, una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d’aquesta 
demanda es cobrirà mitjançant la incorporació en els mateixos de sistemes de captació, emmagatzematge i 
utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar global del seu emplaçament i a 
la demanda d’aigua calenta de l’edifici. Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració 
de mínims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les administracions competents i que 
contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial. 
 
15.5. Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltai ca mínima d’energia elèctrica 
 
En els edificis que així s’estableixi en el CTE s’incorporaran sistemes de captació i transformació d’energia 
solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o subministrament a la xarxa. Els 
valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració de mínims, sense perjudici de valors més 
estrictes que puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, 
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial. 
Per a la aplicació de la normativa existent estudiarem cadascun dels punts indicats en el CTE DB HE i 
establirem les mesures a adoptar. 
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HE 1- LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 
 
1.1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta secció és d’aplicació en: 
 
Edificis de nova construcció. 
 
S’exclouen del camp d’aplicació: 
 
a) edificacions que per les seves característiques d’utilització hagin d’estar obertes. 
b) Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o en raó del seu particular 

valor arquitectònic o històric, quan el compliment d’aquestes exigències pugui alterar de manera 
inacceptable el seu caràcter o aspecte. 

c) Edificis utilitzats com a llocs de culte i per activitats religioses. 
d) Construccions provisionals amb un termini previstos d’utilització igual o inferior a dos anys. 
e) Instal·lacions industrials,  tallers i edificis agrícoles no residencials. 

 
En el nostre cas les instal·lacions industrials estan excloses, pel tant, NO és necessari aplicar la limitació de 
demanda energètica. 
 
 
 
HE 2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic 
dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. 
Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis RITE i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici. 
 
 
HE 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D ’IL·LUMINACIÓ 
 
1.1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta secció és d’aplicació a les instal·lacions d’il·luminació anterior en: 
Edificis de nova construcció 
 
S’exclouen de l’àmbit d’aplicació: 
 
a) edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, qual el compliment de la secció pugui 

alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte. 
b) Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a 2 anys 
c) Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials 
 
En el nostre cas les instal·lacions industrials estan excloses, pel tant, NO és necessari aplicar directament  
la secció d’eficiència energètica en instal·lacions d’il·luminació.. 
 
 
HE 4. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANI TÀRIA 
 
1.1. Àmbit d’aplicació 

 
Aquesta secció és aplicable als edificis de nova construcció i rehabilitació d’edificis existents de qualsevol ús 
en els que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària. 
 
2.1. Contribució solar mínima: 

La contribució solar mínima anual és la fracció entre les valors anuals de la energia solar aportada exigida i 
la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels valors mensuals. 
 
En les taules incloses número 2.1 i 2.2 s’indiquen, per cada zona climàtica i diferents nivells de demanda 
d’aigua calenta sanitària (ACS) a una temperatura de referència de 60ºC, la contribució solar mínima anual, 
considerant-se els següents casos: 
 
a) general: suposant que la font energètica de recolzament sigui gasòleo, propà, gas natural o d’altres 

 
Demanda total de ACS 
Per a poder determinar la contribució que ha de tenir l’edifici industrial dependrà de les següents dades: 
 
A) Càlcul de la demanda 
Per a poder valorar les demandes es prendran valors unitaris que apareixen en la següent taula (demanda 
de referència a 60ºC). 
 

 
 
 
Tenim 35 persones per torn, amb les dades de la taula de 15 l/dia = 525 litres  
 
B) Zona climàtica 
 
Cerdanyola del Vallès està situada en la zona II de la província de Barcelona  
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En el gràfic 3.1 i en la taula 3.2 es marquen els límits de zones homogènies a efectes de la exigència 
bàsica. Les zones s’han definit, tenint en compte la Radiació Solar Global mitjana diària anual sobre la 
superfície horitzontal (H), prenent els intervals que es relacionen per a cadascuna de les zones, com s’indica 
a continuació: 

 
 

 
  

 Tenint en compte totes les dades anteriors exposades s’obté la contribució solar mínima necessària per a 
nau industrial en la zona de Cerdanyola (zona II): 
 
 

 
 
La aportació diària serà d’un 30% dels 525 litres n ecessaris : 158 litres 
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HE 5. CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈ CTRICA 
 
1.1. Àmbit d’aplicació 
 
Els edificis dels usos indicats, als efectes d’aquesta secció, en la taula 1.1 incorporaran sistemes de 
captació i transformació d’energia solar per procediments fotovoltaics quan superin els límits d’aplicació 
establerts en la taula. 
 

 
 
En el nostre cas, la nostra nau industrial té menys de 10.000 m2 d’emmagatzematge i pel tant, no seria 
necessari la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
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5.2 IMPACTE AMBIENTAL
 
Es vol que la fabrica dugui a terme una producció sostenible amb el medi ambient, per aquest motiu es treballaran 
amb productes que contaminin el menys possible i es pendràn
subproductes generats no contaminin el medi ambient.
Durant el procès de es produeixen runes que es dipositaran en eles contenidors específics i segons la tipologia de 
material. Els metalls es dipositaran e
metall es separan  en un contenidor especific estanc, els retalls aniran als contenidors normals i  mitjançant un client 
extern es procedirà al seu processament.
Pel que fa la cromatització, tots els residus que e sgenerin seran tractats coma residuus perillosos ja que el crom é 
sun metall pessat ii el seu bessament pot rovocar catastrofes.
Els esmalts bassats en materials pessats com el plom, cadmi i estronci s’intentaran evitar
sempre s’ussaran pintures amb base aquosa o plastificacions per a als elements a pintar. I les neteges de les portes 
s’efecturan amb aigua, de manera que s’eviti l’ús de disolvents.
 
A demès dels residus procedents dels processos de fa
que s’intentarà reduïr mitjançant facturacions electroniques, caixes amb continguts, compres a l’engròs i el que sigui 
necessari per tal de reduïr els residus i els costos que aquests originen.
Llicencia ambiental 
 Regims de permisos ambientals
 Solicitud de la llicencia ambiental
 Informacio i contingut del projecte
 Contingut d ela llicencia ambiental
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6 Definició  de la planta prevista 

6.1 Normativa d’aplicació 
 

Des de 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 (NTE) i les solucions homologades de l’edificació (SHE). No 
obstant, el passat 26 de març de 2006 es va publicar al BOE el real decret 214/2006 pel qual s’aprovava 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. 

 

Altres normatives que aplicarem son 

 

 

 

 

 

 

6.2 Estudi  de la mobilitat i accessos 
 

EL solar escollit per l’ implantació de la fabrica, té l’avantatge de que el polígon s’està urbanitzant de nou. 
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Circulacions Esquema 

Densa  

Intensa  

Normal  

Fluixa  

 

 

Com podem veure en el gràfic, els carrers que rodegen el nostre solar són carrers que tindran un tràfic fluix, el tràfic 
d’aquests carrers serà de vehicles pesats ( camions i tràilers) i la quantitat d’aquests dependrà de la tipologia d ela 
industria que s’implanti i de la quantitat de fabriques dels solars. 

En el nostre cas, l’ample del solar serà per executar la fabrica pel que monopolitzarem l’illa, i per tant els 4 carrers 
que perimetralment la rodegen. 

Prioritzarem l’entrada pel carrer Eslovènia ja que és al sortida de la carretera, i en facilitarà que els camions no es 
perdin pel polígon. 

Posteriorment prioritzarem la sortida pel carrer Bèlgica, ja que sembla que acabarà resultant un accés cap a la 
carretera, des de la qual es pot agafar l’autopista. 

I l’entrada de vehicles per la Ronda Jean Monet, ja que és el carrer més pròxim a la zona poblacional, i així 
facilitarem tant l’accés a peu com en vehicle privat. Les probabilitats de  que al futura parada de transport urbà de 
Sabadell ( del autobús) recaigui en el carrer esmentat és molt més gran que recaigui en els altres carrers, ja que 
aquests no creuen el polígon, i la ronda si que la creua, resultant una via principal, tan per la nostra empresa com 
per al polígon. 

 

 

 

6.3 Definició d’accessos 
 

Com hem comentat en els punts superiors, tindrem 3  tipologies d’accessos. 

La primera tipologia que comentarem serà l’entrada de camions i /o tràilers, aquest accés estarà  a peu de fabrica, 
no obstant respecte el terra del camió estarà a una alçada de 1,20m, que ens garantirà la descàrrega dels vehicles 
mitjançant una rampa o no cap a una alçada de 5cm inferior a l’alçada de la caixa, fet que facilitarà que els toros 
puguin agafar les mercaderies, així com si les mercaderies duen rodes es puguin desplaçar fàcilment de la caixa del 
camió. 

 

  

Entrada camions 

Sortida 
camió 

Entrada/sortida 
peatonal 
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6.4 Definició de la zona de carrega i descàrrega 
 

En contraposició a la solera interior de l’edifici, aquesta haurà de rebre el continu i repetit  trànsit de camions de gran 
tonatge que carregaran les portes plens per fer l’expedició cap als diferents magatzems i fabriques  al llarg del 
territori. A més, també s’hi preveu l’emmagatzematge ocasional d’una part de producte final pel cas de petites 
comandes en les que no és necessari que el camió ocupi un moll sencer (carregarà directament amb carretons). 

Aquesta serà una zona apta per l’actuació dels bombers en cas d’incendi, amb el que segons el disposat aquest 
paviment haurà d’ésser capaç d’absorbir les càrregues concentrades i repartides que tipifica el CTE en el seu 
Document Bàsic de Seguretat en front l’Incendi (DB SI). 

Així, considerant les necessitats del paviment en termes de resistència i fatiga, es decideix optar per una solució de 
solera de formigó armada amb fibres d’acer. A més, al tenir una superfície de moderades dimensions en front les de 
l’edifici, el major preu de les fibres no suposarà cap impediment. Les característiques d’aquesta tipologia de solera 
s’han presentat anteriorment. 

El dosatge necessari de fibres en front les accions considerades, obtenint-se un valor de 44 kg de fibres per cada 
m3 de formigó abocat. 

D’aquesta manera s’executarà la solera segons les següents especificacions: 

· Graves tipus Z-2: Sobre la plataforma de treball s’estendran i compactaran al 98% del P.M. en un gruix de 15 cm, 
actuant com a subbase. 

· Làmina de polietilè: Sobre la capa de grava es disposarà una doble làmina aïllant  de polietilè galga 400. 

· Capa drenant: Al estar a l’aire lliure i preveure’s la possible filtració d’aigua a través de les juntes de la solera, es 
disposarà sobre la làmina una capa de 5 cm de terres seleccionades compactades al 98% del P.M. que actuaran 
com a capa drenant. Si no  es disposés l’esmentada capa, la membrana no permetria que l’aigua arribés a la capa 
inferior de graves i quedaria retinguda al formigó. 

· Formigó: La solera s’executarà amb formigó HA-25/B/20/llIa degut a la seva exposició  a l’aire lliure i pel fet 
d’estar en un ambient molt proper al mar (existència de clorurs). 

Després d’abocar els 44 kg/m3 de fibres es procedirà al vibrat i fratassat mecànic. 

Així el paviment quedarà a la cota -1.20, no coincidint amb el nivell interior de la fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resta de superfície 

El paviment exterior de l’edifici rebrà un continu trànsit de vehicles, preveient-se l’estacionament d’aquests en punts 
prefixats tal com ocorria a la zona de molls. 

Conseqüentment es pren la decisió de col·locar un paviment flexible, que aporta un bon comportament en front el 
pas de vehicles i és més econòmic que un sistema basat en llosa de formigó. El sistema, que s’acull a les 
especificacions del PG-3, es basa en la superposició de les següents capes sobre la plataforma de treball definida : 

· Graves tipus Z-2: Compactades al 98% P.N., actuarà com a subbase de 25 cm. 

· Regat asfàltic d’adherència: S’estendrà amb raó de 1,5 kg/m2 MC-0, gruix negligible. 

· Mescla bituminosa tipus S-20: Disposat com a capa intermitja en un gruix de 10 cm. 

· Regat d’imprimació: Amb raó de 2 kg/m2 MC-4, gruix negligible. 

· Mescla bituminosa tipus D-12: Capa de rodadura de 5 cm amb àrid granític. 

Així el paviment quedarà a la cota +0.00, coincidint amb el nivell interior de l’edifici. 

 

  



 

159 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 Capítol 6 – Memoria 

 
 
 

 
 
 

 

6.5  Definició d’aparcament 
 

L’aparcament de la nau haurà de tenir la capacitat de guardar tant cotxes com treballadors té la fabrica, amb un 
escreix per les possibles ampliacions d ela fabrica, se li requerirà que tingui ombra per a tots els cotxes, simés no 
per a una gran majoria, i que les places estiguin numerades i assignades a cada treballador, per tal d’evitar 
problemes, i ser un incentiu el tenir una plaça més a prop de l’entrada  peatonal, també s’haurà de menester places 
per a minusvàlids, tant interns com externs. 

La norma ens indica que serà necessària una plaça d’aparcament per cada 100m2 de fabrica construïda, pel que 
tenint una fabrica de 4800m2 necessitaríem 48 places de cotxes. Realment s’han deixat 45 places de vehicles al 
cantó del ballat i 35 places més al cantó de  la fabrica, incloent  places per a motos, tant per de baixa cilindrada i 
menor tamany com per a motos més grans, amb l’opció de que també es puguin aparcar quads, en total s’han 
deixat  34 places. No s’han realitzat diferenciacions entre les places de minusvàlids i les de vehicles normals, així 
com tampoc s’ha assignat un número, ni nom, a les places, ja que la filosofia de la fabrica no contempla les places 
d’aparcament com a incentius. 

Per tal de que els vehicles en les èpoques estivals no estiguin tot el dia amb  asolellament s’ha col3locat tot un 
arbrar entorn de les places, per tal de que els vehicles, tant motos com cotxes, puguin romandre a l’ombra 

 

 

 

La norma també ens indica un ample mínim  de circulació de  7,2 m, que en el nostre cas es deixa de 8m per tal de 
que els vehicles més llargs puguin fer maniobres. L’aparcament en bateries és l’idoni per tal de minimitzar l’espai 
d’aparcament i aprofitar el màxim l’espai útil de darrera la fabrica. 

 

 

 

 

6.6 Definició de l’ urbanització 
 

L’ es situa en 4 indrets clarament destacats, tal i com es pot veure en el plànol esquemàtic. 

 

El requadre en blau indica la zona d’accés al recinte d ela fabrica a on es situa vegetació amb alçades inferiors a 
40cm, per tal de que des de la casseta de vigilància es tingui accés a poder visualitzar tota la zona d’accés, aquí 
mateix, trobem la porta d’accés, única, a la fabrica, per on accedeixen els vehicles pesats i els vehicles de menys 
tamany, i la bifurcació dels vials, un per als camions que dóna  a la part davantera de la fabrica i un per als cotxes 
que dóna a la part de darrera d ela fabrica, així mateix hi ha  l’accés peatonal delimitat per un camí asfaltat que dóna 
accés a una zona empedrada de descans per empleats, al lateral de la fabrica.  

Al deixar aquesta zona només amb gespa, flors i arbustos permet que la part d ela fabrica amb finestrals tingui més 
visibilitat  de l’espai. 

Cal destacar que parlem de la zona nord del nostre solar i serà per tant la més humida en principi. 

Al requadre verd veiem l’accés de vehicles pesats a la fabrica, a on destaquen les dues rampes, que descendeixen 
un desnivell de 1,20m, per tal de que la caixa dels camions quedi a la l’alçada de la fabrica, aquesta zona està 
completament asfaltada amb asfalts resistents al transit rodant de gran tonelatge. 

El següent requadre, el de color vermell, ens indica la part posterior de la fabrica a on podem veure l’aparcament 
dels vehicles y una petita zona peatonal amb bancs i il·luminació, pel descans dels empleats. 

Finalment l’última zona que ens queda per comentar es la zona de l’esquema groga, a on ens queda la part del 
solar per possibles ampliacions d ela fabrica, a on hem realitzat una rotonda perquè els vehicles puguin donar la 
volta, i hem deixat el solar completament amb sorra i sense asfaltar, exceptuant d ela zona que dóna  ala fabrica 
que s’ha deixat de sorra, ubicant-hi bancs i arbrets , porteries de futbol, etc, per l’esbarjo dels empleats. 
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6.6.1 Definició  del  paisatgisme 
 

 

 

6.6.2 Zona enjardinada 
A la cantonada nord i voltants de la zona d’aparcament es disposarà una àrea verda on s’hi realitzarà un jardí 
mediterrani utilitzant solucions de xerojardineria, basades en escollir espècies que requereixin molt poca aigua per 
sobreviure i aconseguir així una zona verda que consumeixi una quarta part de l’aigua que necessita un jardí 
normal. S’utilitzaran espècies autòctones per la seva millor adaptabilitat i resistència al medi, escollint principalment 
boix (Buxus sempervirens), espígol (Lavandula officinalis), adelfa (Nerium Oleander), romer (Rosmarinus officinalis) 
i viburn (Fragant viburnum). Tots són de fulla perenne i altament resistents als ambients amb poca aigua i propers al 
mar. Sabent que la gespa és l’element que consumeix pràcticament el 70% d’aigua d’un jardí, s’escollirà herba de 
Sant Agustí (Stenotaphrum secundatum), d’arrel profunda i resistent a les sequeres. 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  Definició de la tipologia d’edificació 
 

La tipologia de l’edifici adoptada parteix del segon layout projectat, junt amb l’estudi del disseny de les fabriques 
realitzades en l’actualitat. 

Tot seguit adjuntem fotografies de fàbriques actuals que han inspirat el projecte final. 

 

Arq.:Justiniano&Meyer,san bernardo,santiago 

 

Arq.:Guillermo Hevia, Santiago de Chile 
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Arq.: Roig Garcia, castellón 

 

 

Arq.:Roig i assossiats, Alacant 
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Arq.:Roig i assossiats, Alacant 

 

 

Arq.:Guillermo hevia Chile 
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Fotos:werner Hutmacher 
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Ficoba. Irún. (Foto: Jose Javier Fernandez Altuna) 

6.8 Definició de l’estructura adoptada 
 

Pel que fa el projecte i l’arquitectura del procés i la fabrica es requeria d’una estructura lleugera i diàfana, així com 
de ràpida execució, pel que s’optà per fer-la metàl·lica. 

6.8.1 Criteris per a l’elecció  de l’estructura 

 

Les avantatges de les estructures metàl·liques resideix en 

Avantatges Inconvenients 

Procés industrialitzat Corrosió 

Producte homogeni No té bon comportament davant la calor 

Estructura més elàstica No té bon comportament davant del foc 

Distribucions més lleugeres Oscil·lació elàstica 

Seccions més petites  

Més rapidesa de construcció i material reciclable  

 

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. 
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· 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. Els tractaments antioxidants a aplicar es detallen tant a l’Annex B com als Amidaments del Projecte. 

· 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 que augmentaran ostensiblement el seu cost. Tot i així, la zona de producció de l’edifici 
es classifica com de risc baix (nivell 1) pel Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials 
(veure Annex B), amb el que els requeriments per l’estructura no seran gaire exigents. Dit fet ha ajudat en l’elecció 
de l’acer com a material per l’estructura d’aquesta part de l’edifici. 

· 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.). 

 

Normatives que s’apliquen 

Normatives d’aplicació 

NBE EA 95 

DB SE /SEGURETAT ESTRUCTURAL 

DB SE A ACER 

DB SE AE / ACCIONS A L’EDIFICACIÓ 

NC SE 94 NORMA ESPANYOLA SISMORESISTENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2 Cimentació 
Bases 

les bases són els elements que tenen per objecte fer que la transició entre l’acer i el formigó sigui la correcte i que 
en cap punt les tensions admissibles es sobrepassin. 
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6.8.3 Forjats 
Per a les estructures metàl·liques els forjats que millor s’adapten són els forjats de xapa grecada més llosa de 
formigó- Són lloses que s’aconsegueixen usant xapa grecada en comptes d’encofrat, com a base i formigó armat. 
Les modernes xapes grecades d’acer perfilat amb ressalts o emboticions actuen coma  encofrat permanent durant 
el formigonat i com una armadura contra la tracció un cop endurit el formigó. Accelerant així el procés de 
construcció, poguent usar formigons més lleugers i disminuir el pes propi del forjat. La seva classificació es basa 
segons el tipus de xapa metàl3lica i el tipus de connexió entre elles. 

 

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 primera i 
tècnica serà de 30 kN/m2 i 4 kN/m2 respectivament, mentre que als altells es fixarà segons el CTE DB SE-AE en 3 
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. 

 Requeriments tèrmics 

La zona de producció haurà de recollir unes bones condicions per treballar i mantenir el producte en bon estat. Es 
busca assolir un estalvi energètic, garantir el confort tèrmic dels usuaris i millorar la durabilitat de l'edifici 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 seguiran els objectius comentats 

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. 

 

Requeriments de protecció contra incendis 

Segons el Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials (R.D. 2267/2004), l’estructura 
portant com els forjats haurà de tenir una estabilitat al foc EF-30 (estabilitat al foc durant 30 minuts) a la zona de 
producció. A diversos sectors de la zona de serveis s’aplica el DB-SI, que arriba a requerir unes estabilitats entre 
EF-60 i EF-180 segons el sector considerat. Dites especificacions es justifiquen l’apartat contra incendis. 

Forjat amb xapa grecada 

Aquest tipus de forjat comporta les següents avantatges: 

· Ideal per a edificis en alçada, on és possible avançar amb el muntatge de l'estructura sense necessitat de 
formigonar forjats, només disposant la xapa nervada fixada a les bigues, que fins i tot aporta una adequada 
capacitat d’arriostrament a efectes horitzontals, tant en l'etapa d'execució com en la de servei. 

· La xapa estesa, premuntada i degudament subjecta, resulta ser una plataforma segura de treball, per facilitar el 
moviment de les persones i per a la provisió dels materials. 

· Pot no necessitar la col·locació d'apuntalaments o sotaponts per suportar el pes del formigó abans de l'enduriment 
del mateix, permetent execucions molt ràpides. 

· Per la forma de la pròpia xapa aquest tipus de forjats permet, amb la col·locació d'elements complementaris, 
introduir instal·lacions evitant en ocasions la necessitat de disposar falsos sostres o falsos terres de magnituds 
importants. 

· És molt adequat per a oficines, on és precís tenir flexibilitat en la disposició del mobiliari i per tant en els punts de 
connexió elèctrica, de dades, etc. 

Tot i així, també presenta els següents inconvenients: 

· Té limitades generalment les seves llums fins els 4-5 metres, llevat d'aplicacions molt particulars. 

· Usualment s’ha de tapar o revestir la seva cara inferior a efectes estètics i de protecció contra incendis. 

· És necessari utilitzar personal especialitzat per al muntatge del mateix, havent de cuidar-se molt les condicions de 
neteja. 

· Han d'existir plànols de muntatge, ja que habitualment no permet la improvisació. 
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6.8.4 Resum 
El sostre (coberta) es resol mitjançant una estructura metàl·lica formada per pòrtics principals HEB-400 i corretges 
secundàries (IPE-240). Aquesta estructura serveix de suport a la coberta de xapa col·laborant tipus Eurocol 60 de 
6+6 cm de cantell. 

Els sostres de l’escala es resol mitjançant una llosa massissa de formigó armat de 15 cm de gruix i una armadura 
bàsica #1Ø8c/15 en ambdues cares. 

La tria d’aquesta solució estructural respon a les següents consideracions: 

És una solució econòmica que no requereix personal excessivament especialitzat, i que es pot considerar com una 
tipologia “habitual”. 

És adequada per a les llums existents en el projecte així com per les càrregues i sobrecàrregues del programa 
funcional. 

COBERTA 

   Forjat:     Xapa plegada col·laborant 

   Gruix de la xapa:   1 mm. 

   Xapa:     Eurocol 60 

   Pes propi:   225+50 kg/m2 

   Sobrecàrrega d’ús:  100 kg/m2 

   Càrregues permanents:  240 kg/m2 

   Sobrecàrrega de neu:      40 kg/m2 

   TOTAL    655 kg/m2 

 

COBERTA ESCALA 

   Forjat:     Llosa massissa  

   Cantell:    15 cm. 

   Pes propi:   375 kg/m2 

   Càrregues permanents:  240 kg/m2 

   Sobrecàrrega d’ús:  100 kg/m2 

   Sobrecàrrega de neu:      40 kg/m2  

   TOTAL               755 kg/m 2 

 

FORMIGÓ COBERTA 

  Formigó: HA-30 / B / 12 / IIa (Col.laborant)   (Segons article 39 EHE-08) 

  Resistència característica als 28 dies = 30 N/mm2 

  Resistència característica als  7 dies =  16,25 N/mm2 

   Ciment: CEM II/A-D 42,5 R 

   Àrids: Classe: Rodats 

    Grandària màxima: 12 mm. 

  Additius:  No s’admetran sense l’autorització expressa de la Direcció  Facultativa. Es 
recomana la utilització de fluidificants. 

  Dosificació per metre cúbic: ( A establir per la planta elaboradora) 

    Relació màxima aigua / ciment 0,60 

    Contingut mínim de ciment 275 Kg/m3 

  Docilitat: Consistència tova. 

    Assentament en Con d’Abrams: 6-9 cm. 

  Compactació: Per vibrat normal. 

  Control del formigó: Normal. 

  Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie. 

  Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats. 

  Freqüència d’assajos: Cada unitat de formigonat. 

  Tipus de provetes: Cilíndriques de Ø 15 cm. h = 30cm. 

  Edat de trencament:  1 unitats a 7 dies 

      3 unitats a 28 dies 

      2 unitats a reserva 

  Assaig sistemàtic del Con d’Abrams: Tolerància ± 1 cm. 

  Recobriment: 35 mm. (Excepte indicació expressa als plànols d’estructura) 
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FORMIGÓ COBERTA ESCALA 

Formigó: HA-30 / B / 20 / IIa   (Segons article 39 EHE-98) 

  Resistència característica als 28 dies = 30 N/mm2 

  Resistència característica als  7 dies =  16,25 N/mm2 

   Ciment: CEM II/A-D 42,5 R 

   Àrids: Classe: Rodats 

    Grandària màxima: 20 mm. 

  Additius:  No s’admetran sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. Es recomana 
la utilització de fluidificants. 

  Dosificació per metre cúbic: ( A establir per la planta elaboradora) 

    Relació màxima aigua / ciment 0,60 

    Contingut mínim de ciment 275 Kg/m3 

  Docilitat: Consistència tova. 

    Assentament en Con d’Abrams: 6-9 cm. 

  Compactació: Per vibrat normal. 

  Control del formigó: Normal. 

  Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie. 

  Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats. 

  Freqüència d’assajos: Cada unitat de formigonat. 

  Tipus de provetes: Cilíndriques de Ø 15 cm. h = 30cm. 

  Edat de trencament:  1 unitats a 7 dies 

      3 unitats a 28 dies 

      2 unitats a reserva 

  Assaig sistemàtic del Con d’Abrams: Tolerància ± 1 cm. 

  Recobriment: 35 mm. (Excepte indicació expressa als plànols d’estructura)  

 

 

6.8.5 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. 

6.8.6 Bigues 
Les bigues es projectaran amb IPN segons els càlculs, en principi es col·locaran IPN240, a on es recolzarà el forjat 
col·laborant, així mateix s’emprarà les mateixes bigues per a les crugies, sempre restant a l’espera de càlculs 
definits en el  projecte executiu. 

 



 

 

 

6.8.7 Soleres 
Les soleres són els pisos plans dels  nostres forjats,que seran de formigó fratassat i revestit amb una capa de resina 
epoxy de 5mm de color gris fosc per a la zona de fabrica i una capa de resina epoxy de menor gruix, 3mm, per a la 
zona d’oficines amb el color vermell Ferrari per tal de continuar amb els colors corporatius en tota la fabrica. Creant 
així un paviment continuo. 

La solera que col·locarem és d eles que denominem solera pesada, i habitualment s’usa per a grans superfícies 
amb càrregues mitges i altes, es realitzen amb formigons i es moldegen 2 in situ2, generalment es moldegen en 
franges de 4-5metres d’ample i recorren tot lo llarg de l’edifici. 

Les juntes transversals per controlar les dilatacions i les retraccions de la solera es realitzen tallant amb un disc ( 
serra amb disc de diamant) les ranures a una profunditat de 2,5cm de profunditat respecte la part superior de la 
solera, dins de les 30 primeres hores del moldejat. Es faran pastilles de 10x10m2. I el seu acabat serà mitjançant 
fratassat mecànic, mentres el formigó estigui en estat plàstic, però amb al suficient resistència. 

 

A l’edifici es diferenciaran dues soleres en funció del seu ús: 

· Solera interior de la planta baixa 

· Solera exterior de la zona d’expedició 

La solera de la planta baixa rebrà les càrregues del magatzem de producte acabat, el tren encarregat de l’envasat 
de la cervesa en barril i les accions dinàmiques de la maquinària de movimentació. Dites accions es detallen i 
justifiquen a la Memòria de Càlcul del projecte. Per la seva part, la solera exterior rebrà principalment les càrregues 
dels camions que realitzen l’expedició del producte acabat i haurà de tenir unes propietats més estrictes que la 
interior. Dita solera es tracta a l’apartat Urbanització. 
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L’ús principal de la planta baixa serà de magatzem del producte acabat, amb el que segons NTE RSS-6 serà 
necessària una solera pesada de formigó. Davant les diverses tipologies de solera que s’utilitzen en magatzems, 
s’ha decidit comparar les solucions més usuals avui en dia: solera armada amb malla electrosoldada i solera 
armada amb fibres d’acer. 

• Solera armada amb malla electrosoldada 

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 
disminueix la necessitat de controls. 

· Pot donar problemes d’interferències amb sistemes de movimentació filoguiats. 

 

• Solera armada amb fibres 

 Propietats 

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'acer 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. 

 Característiques 

Les fibres aporten bones propietats mecàniques degut a la reducció de les concentracions de tensions a la 
proximitat de les microfisures, sempre existents en el formigó. Les fibres uneixen els laterals de la fissura 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. 

• Solució adoptada 

Per la solera considerada es decideix escollir finalment una solució basada en malla electrosoldada, principalment 
per no requerir-se unes propietats mecàniques tant exigents degut a la naturalesa de les sol·licitacions que rebrà. 
S’observarà a la Memòria de Càlcul que les càrregues que introdueix el producte paletitzat no són excessivament 
importants per tractar-se d’una fabrica senzilla (l’alçada màxima d’emmagatzematge no supera els 6,5 m), amb el 
que les accions més importants que rebrà seran les dels carretons elevadors que i transitaran. A més, comptant 
amb una superfície d’aplicació tant important, l’economia de la malla és un fet diferencial. 

 

• Definició de l’execució 

A partir de la plataforma de treball definida; caldrà efectuar les següents tasques: 

· S’estendrà i compactarà al 98% del P.M. una subbase de 20 cm de sahorres tipus Z-2. 

· Entre les sahorres i la solera es col·locarà una doble làmina de polietilè galga 400, permetent així el lliscament 
entre les pastilles del paviment i impedint la filtració d’aigua del formigó durant el curat. 

· La solera serà de formigó HA-25/B/20/lla de 20 cm de gruix amb superfluidificant per arribar a una relació aigua - 
ciment de 0,5. La malla electrosoldada a disposar serà del tipus ME 150.150.6.6 segons s’ha dimensionant. Cal dir 
que la pastilla executada sota la zona d’expedició de residus serà de formigó HA-35/B/20/lla amb un tractament 
antiabrasiu i antipols de quars corindó (4 kg/m2), per així millorar el seu comportament en front dels impactes 
causats pel freqüent moviment dels contenidors. 

· Les juntes de treball s’encadellaran, amb passadors de 30 cm de longitud i diàmetre 25 mm cada 50 cm enfundats 
a un costat per permetre el moviment horitzontal entre lloses. Aquests mòduls d’ 600 m2 es subdividiran amb juntes 
de retracció en pastilles d’ 25 m2 

. A la fissura induïda de les juntes s’hi col·locaran passadors de diàmetre 14 mm i 60 cm de longitud cada 750 mm. 
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6.9 Definició de la façana adoptada 
 

 Necessitats 

L’edifici projectat és de construcció aïllada i per tant les seves quatre façanes conformaran el tancament exterior.  

D’aquesta manera no es limitarà el seu disseny a un ús simplement funcional, sinó que també es projectarà amb 
una qualitat estètica representativa de l’edifici insígnia de la marca. Els principals requeriments del tancament 
exterior seran: 

��Confort tèrmic i acústic segons DB HE (Estalvi d’energia) i HR (Protecció contra soroll) 

��Impermeabilització grau 3 segons DB HS (Salubritat) 

��Complir amb la “Ordenança reguladora de l'ús dels colors, materials i altres elements en les edificacions” de la 
localitat del Prat de Llobregat. 

��Baix cost de manteniment 

��Inalterabilitat en front d’agents externs 

��Qualitat estètica 

 

La façana s’ha estructurat  amb un paral·lelepípede que sobresurt de la fabrica pel que fa a la façana, de color 
vermell Ferrari, per tal de donar la sensació de dos nuclis diferenciats, la fabrica en sí i les oficines. Es representa 
una mossegada dels serveis cap a la producció, amb un fort finestral per les zones de caps, perquè la il·luminació 
accedeixi a les oficines petites i doni la sensació de que són molt grans i amplies. 

A la part superior de les oficines, la primera planta s’ha deixat tot un espai diàfan on la llum entra i es pot visualitzar 
completament la fabrica, un espai per la relaxació dels empleats. 

I finalment s’ha deixat el badalot d’accés a la coberta plana com  a punt més àlgid de la fabrica amb unes mesures 
comparativament petites en relació al bloc de la fabrica i que ressalta el toc creatiu de l’estructura que amb línies 
rectes i combinacions de colors i contrastos dóna la sensació de ser majestuosa. 

La zona vermella dóna energia a l’estructura i la zona  gris fosc, la més gran, redueix dimensions i absorbeix calor. 

L’elecció d’aquests panells ha recaigut sobretot en la llibertat de disseny, la rapidesa de col·locació, i l’opció de ser 
fàcilment ampliables i combinables, així mateix, com per les seves altes prestacions acústiques i d’aïllament tèrmic. 
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Degut al funcionament del panell, al col·locar
sustentació, com bé es pot veure en les fotos primerament col·loquem l’estructura dels panells i desprès es pot 
col·locar l’estructura interior. Per llargues llums l’estructura de façana va arriostrada.

 

 

tudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

Degut al funcionament del panell, al col·locar-lo sobre estructura metàl·lica i de formigó no hi ha cap problema de 
sustentació, com bé es pot veure en les fotos primerament col·loquem l’estructura dels panells i desprès es pot 

ior. Per llargues llums l’estructura de façana va arriostrada.

 

lo sobre estructura metàl·lica i de formigó no hi ha cap problema de 
sustentació, com bé es pot veure en les fotos primerament col·loquem l’estructura dels panells i desprès es pot 

ior. Per llargues llums l’estructura de façana va arriostrada. 

 

 

Vista de la façana principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de els façanes laterals

Vista d ela façana posterior

 

En els esquemes que es mostren es pot veure la combinació de colors adoptada així com

Serà una fabrica que sorprendrà  en l’ambient industrial a on es situa, ja per la seva originalitat com pels seus 
colors. El manteniment de la façana es realitza només netejant i pintant i l’asolellament diari s’aguanta perfect

Tot seguit exposem el muntatge del panell:
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Vista de la façana principal 

Vista de els façanes laterals 

Vista d ela façana posterior 

En els esquemes que es mostren es pot veure la combinació de colors adoptada així com

Serà una fabrica que sorprendrà  en l’ambient industrial a on es situa, ja per la seva originalitat com pels seus 
colors. El manteniment de la façana es realitza només netejant i pintant i l’asolellament diari s’aguanta perfect

Tot seguit exposem el muntatge del panell: 

 

 

En els esquemes que es mostren es pot veure la combinació de colors adoptada així com l’estructura de la fabrica.

Serà una fabrica que sorprendrà  en l’ambient industrial a on es situa, ja per la seva originalitat com pels seus 
colors. El manteniment de la façana es realitza només netejant i pintant i l’asolellament diari s’aguanta perfect
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l’estructura de la fabrica. 

Serà una fabrica que sorprendrà  en l’ambient industrial a on es situa, ja per la seva originalitat com pels seus 
colors. El manteniment de la façana es realitza només netejant i pintant i l’asolellament diari s’aguanta perfectament. 
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La producció de panells depèn dels torns de producció de fabrica, com es pot veure  en el quadre, la comanda 
d’aquests panells es fa sota demanda i la col·locació va a càrrec de l’empresa de producció, a on triguen una 
setmana a començar la producció i fer el projecte de l’estructura de façana (5 dies), i la seva posada en obra és de 
90m2 aproximadament. Per la nostre façana que és d’ aproximadament  2000m2 de façana modulats, pel que la 
seva construcció residiria en 23 dies aproximadament, pel que en un mes i mig podríem dir que tota la façana de la 
fabrica estaria enllestida, pel que és un gran benefici per quan a temps i estètica poder realitzar aquests panells. 

 

 

El color del panell és com el de l’exemple. 
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Com es pot veure en la fotografia el panell te una portabilitat amb l’estructura metàl·lica molt bona. En el nostre cas 
el panell de façana rebassa per sobre del forjat, pel que seria igual que en la fotografia. 

 

 

 

 

 

En el següent esquema es pot veure el detall constructiu del panell, segons el DAU que té el material. 
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6.10  Transport i magatzems 
 

El sistema d’arribada de matèries primes a la fabrica, així com ala sortida es realitzaran mitjançant camió, és a dir 
transport rodat. I per l’interior de la fabrica s’usaran toros. 
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6.11 Definició de la coberta 
 

El suport resistent de la coberta 

6.11.1 Necessitats 
El sistema de coberta es projectarà segons les següents necessitats: 

· Haurà de ser practicable per accedir al seu propi manteniment i al dels equips  instal·lats a sobre. 

· Ha d’admetre un sistema de coberta plana (màxim 10% segons norma). 

· Es busca un sistema eficaç d’impermeabilització i d’evacuació de les aigües. 

· 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. 

 

6.11.2 Solució adoptada 
D’acord amb les necessitats exposades s’escollirà una tipologia de coberta plana de tipus Deck amb un pendent 
proper al 3%. 

Aquest tipus de coberta lleugera consta una base de xapa metàl·lica amb diferents capes d’aïllant i 
impermeabilitzant superposades. És practicable pel seu manteniment i té com a principals característiques les 
següents: 

· Gran impermeabilització i eliminació dels canals de recollida d’aigües. 

· Gran resistència al pas del vapor i facilitat d’entregues d’impermeabilització. 

· Lleugera però amb resistència mecànica suficient per recolzar-hi instal·lacions. 

· Gran inèrcia tèrmica a l’absorció de calor i fred de dia i nit. 

· Poc manteniment gràcies a l’eliminació d’elements metàl·lics propensos a la corrosió. 

 

  

 

 

6.11.3 Disseny del sistema constructiu 
Segons les necessitats de l’edifici i especialment les disposicions del “DB-HS. Salubritat”detallades, s’escollirà la 
disposició i composició de les diverses capes que conformen la coberta. 

· Xapa perfilada base: Segons el determinat  es disposarà un perfil metàl·lic nervat de 48 mm de cantell (tipus 
ACL-48 del fabricant Aceroid, per exemple), prelacat i amb un recobriment tipus Plastisol100 principalment per la 
cara de contacte amb l’aïllament per ser la més propensa a dipòsits humits. La xapa tindrà un gruix de 7,5 mm ja 
que l’experiència diu que les solucions de menor espessor s’abonyeguen amb facilitat. 

· Aïllament tèrmic: Ajuda a mantenir les condicions tèrmiques requerides i, a més, pot fer el paper de barrera de 
vapor per evitar la formació de condensacions dins l’edifici. Els tipus més usuals són la llana de roca, la perlita 
expandida i el vidre cel·lular. 

 

Per la zona de producció s’escollirà un aïllament de vidre cel·lular de 120 kg/m3 degut a les seves grans propietats 
en espais d’alta higrometria, com en aquest cas serà la planta primera de la zona de producció de l’edifici. Aquesta 
solució ja ha estat anteriorment utilitzada per Cerb S.A. en altres edificis de la planta amb elevada humitat, amb el 
que, tot i el seu preu, la seva utilització queda justificada pels bons resultats oferts fins ara. Les seves principals 
propietats són les següents: 

o No desprèn gasos tòxics i actua com a barrera de vapor. 

o És rígid i té una elevada resistència a la compressió (ajudarà a la xapa a suportar les càrregues concentrades que 
tipifica el CTE DB SE-AE). 

o No és capil·lar, no es podreix i no absorbeix l’aigua. 

o És incombustible (RF-180 per un espessor de 3 cm) i té un baix coeficient de conductivitat tèrmica ( 0,040W m·K 
vc l = ). 

Es  decideix disposar un gruix d’aïllant de 40 mm a la zona de producció, tenint en compte que sota la xapa de 
coberta s’hi fixarà un sistema de panells absorbents acústics de llana de roca amb un espessor de 5 cm que també 
actuaran d’aïllament tèrmic.  

Pel que fa a la zona de serveis es decideix col·locar un aïllament de llana de roca de 80 mm d’espessor segons els 
càlculs efectuats. Tot i que en aquest cas la llana de roca no actua com a barrera de vapor, no caldrà disposar-ne 
una per haver comprovat,  la no existència de condensacions a la coberta de la zona de serveis. Cal dir que els 4 
cm de diferència en els aïllaments d’ambdues zones de l’edifici es salvaran baixant el nivell de les corretges de la 
zona de serveis, no presentant cap problema pel fet d’utilitzar sistemes estructurals independents a les dues zones. 

Cal dir que el vidre cel·lular de la zona de producció s’adherirà a la xapa mitjançant asfalt calent i el recobriment 
Plastisol d’aquesta, mentre que per la llana de roca s’utilitzaran fixacions mecàniques resistents a la corrosió. 
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· Impermeabilitzant: Per aquest tipus de cobertes es solen utilitzar impermeabilitzants bituminosos monocapa o 
bicapa fixats mecànicament o directament adherits. Segons la norma NBE QB-90 s’escollirà com a protecció 
lleugera per tot l’edifici una membrana bicapa bituminosa adherida tipus GA2, ideal per ambients amb higrometries 
altes com és el cas d’una fàbrica . La primera capa serà un enfangat oxiasfàltic tipus LOM- 40, mentre que la 
segona serà un betum asfàltic modificat tipus LBM-40/G com a acabat. Se li donarà una coloració ataronjada (color 
tipus Cerb S.A.) amb acabat mat per no produir enlluernaments al tràfic aeri de la zona. Notis que s’han seguit les 
especificacions de la derogada norma NBE QB-90 degut a que el DB-HS no especifica la tipologia de membrana 
bituminosa necessària. 

 

6.11.4 Normatives a aplicar 

 

 

6.11.5 Disseny del sistema de desguàs 
S’ha de disposar un sistema de desguàs per evitar el risc d’acumulacions d’aigua a coberta. 

Aquest es basarà en un sistema de baixants interiors a l’edifici que porten l’aigua a un col·lector comú sota el nivell 
del paviment exterior. 

Es col·locarà un baixant cada 10 m al llarg de les dues façanes longitudinals de l’edifici, seguint la modulació dels 
pilars. Amb els 80 m de longitud per façana s’obtenen 8 baixants per lateral. El dimensionat DB HS es detalla a 
l’apartat d’instal3lacions . Amb aquest dimensionat s’obtenen: 

· Baixants circulars ø120 mm. 

· Col·lectors circulars ø200 mm amb un 1% de pendent. 

 

6.12 Definició  dels paviments 
 

6.12.1 Paviments exteriors 
En les zones d’urbanització i exteriors de la nau edificada es diferencien tres tipus de paviments: 

Paviments formats per  graves artificials de 30cm d’espessor compactada al 98% PM.  

Rec asfàltic calent, mitjançant dues capes, una capa base de 6cm d’espessor tipus S-20, rec  d’adherència i capa 
de rodadura de 4-6cm d’espessor tipus D-12. 

El paviment de vorera estarà format per panot sobre subbase de formigó HM-200 de 15cm d’espessor. 

 

 

6.12.2 Paviments interiors 
La zona de fabrica de la nau tindrà un paviment antipols i antirodadura, tal i com, s’especifica en l’apartat de la 
solera.  Est .Estesa i compactat de terres de 30cm d’espessor, compactades a 98%PM. Estesa de l’amina de 
polietilè de 20micres sobre les sorres, llosa de formigó com s’indica a l’apartat solera i segons els càlculs de l’annex  
sobre estructures, s’aplicarà un recobriment de resina epòxid de color fosc, seguint la tonalitat de color de l’empresa 
i la fabrica, amb àrids extradurs de quarç, multicapa, acabat amb resina epòxid de 3-4mm 

 

  

 

En la zona de banys es preveu la col·locació de gres de 40x40cm de colors clars, antidesllitzant en la zona de banys 
i vestuaris. 
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Per a les zones d’oficines s’aplicarà una resina epòxid de 2-3mm, multicapa, amb color vermelloses per continuar 
amb els colors corporatius. 

 

A la zona d’escales aplicarem un paviment adaptat a les escales, amb el canto polit, i antidesllissant. 

6.13 Definició de la carpinteria 
 

El tancament de façana està format per diferents parts en funció de la seva ubicació i altura. 

En el costat nord es col·locaran finestres a base de perfilaria d’alumini, no vista tipus Technal MC Plus o equivalent. 
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Les portes exteriors de vidre seran del tipus Technal porta PG o equivalent, totalment adaptades amb la normativa 
contra incendis, i protegides de cops i friccions. 
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Les portes correderes tallafocs es subministraran en panells tallafocs amb ompliment d’aïllament, provist de 
penjadors superiors que es desplacen horitzontalment per una guia carril. La posició normal d’aquestes portes és 
oberta, retinguda per electroimant. Una vegada activat el tancament d ela mateixa ( una senyal de detecció 
d’incendis, tall de subministra,etc) el sistema de contrapesos provocarà el tancament d ela porta. 
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Per a les portes exteriors es col·locarà una porta ràpida amb accionament elèctric. La porta actua estalviant energia, 
amortigua les corrents d’aire i ajuda al sistema de climatització, el color serà vermell per seguir els colors 
corporatius. 

 

 

 

 

 

La marca a emprar serà les portes Novoferm o equivalent. 

 

Per a les portes batents   EI-30 en la resta de sectors de la nau. Els sistemes amb marcs reversibles seran molt 
recomanable, les portes seran de colro blanc igual que la tabiqueria dels passadissos. 
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6.14 Definició de la tabiqueria 
 

6.14.1 Necessitats 
Pel disseny de les particions interiors es requerirà el compliment de les disposicions recollides al “DB-SE-F. 
Estructures de fàbrica”, “DB-HE. Estalvi d’energia”, “DB-HS. Salubritat” i “DB-HR. Protecció contra el soroll” del CTE. 
L’elecció de cada tipologia es detalla i justifica . 

6.14.2 Solucions adoptades 

6.14.3  Parets entre zones de diferent ús 
Les parets que separen la zona de producció i la zona de serveis seran de bloc de formigó de 20 cm, estant 
aquestes revestides amb plaques de Pladur tèrmic (12,5 mm de guix més 30 mm de poliestirè) als altells 1, 2 i 3. 
Aquestes i les demés parets de bloc de formigó (tallers, magatzems, menjador, etc.) es detallen als plànols dins 
l’Annex M. Dita configuració acomplirà les disposicions del CTE, obtenint els següents paràmetres d’aïllament tèrmic 
i acústic: 

 

 

 

 

6.14.4 Tabics de compartimentació 
Els tabics que separaran zones del mateix ús (oficines, sales de reunions, arxius, etc.) seran de doble capa de 
cartró-guix de 15 mm d’espessor formant una càmera intermitja de 7 cm omplerta amb llana de roca, arribant així a 
un gruix de 10 cm. 

Dites particions no han de complir cap limitació en termes energètics pel fet de no formar part de l’envolvent tèrmica 
de l’edifici, tal com es detalla a III.4.1.3. Pel que fa als requeriments acústics s’acomplirà la limitació D 30 dBA nAT ³ 
del DB-HR pel fet de ser una solució reconeguda pel Document d’Aplicació del Codi (DAC). 

6.14.5 Mampares divisòries 
Les mampares que s’utilitzaran per separar llocs de treball i petits recintes a les zones d’oficines (sala de 
fotocopiadores, zona de cafeteres, etc) seran del tipus monopanell amb sòcols passacables i vidres monolítics de 4 
mm. 

 

6.14.6 Parets exteriors 
La paret exterior en tota la longitud de la fabrica serà de bloc de formigó. 
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6.15 Sanejament 
 

La xarxa de sanejament prevista, tal com ens indica a norma, haurà d’anar separada les aigües fecals i les pluvials. 

Per a al creació de la xarxa de sanejament es preveu una escomesa a la xarxa de clavegueram exterior. 

Es realitzen rases  per la xarxa de tuberies tant de pluvials com de sanejament, que aniran separades tal i com 
indica la norma, les arquetes seran amb formació de solera de formigó, reompliment i compactat, amb protecció de 
juntes. 

 

Les tuberies que s’usaran per a la xarxa enterrada seran de PVC tipus UD, segons norma UNE>-EN 1401-1:1998 
de rigidesa nominal SN 4 (SDR 41), de diferents diàmetres, segons càlculs a realitzar, amb unions mitjançant junta 
elàstiques. 

Les arquetes per les trobades de tuberies seran  de dimensions 510x510mm de superfície i profunditat variable, o 
d’obra amb mur aparellat de maó macis, revocat amb morter i amb angles redondejats, solera de base de formigó 
en masa per la formació de pendents. La tapa superior serà de llosa de formigó, amb armadura d’acer AE$” i 
cèrcols de perfils laminat en el cas de les no registrables, i sifòniques amb tapa de fundició en el cas de les 
registrables. 

Per al sanejament de aigües pluvials s’utilitzaran tuberies de PVC –U tipo BD,segons UNE-EN 1329-1, de diferents 
diàmetres, amb unions mitjançant junta elàstica. 

En l’exterior de la nau no caldrà situar cap depuradora pe r ales aigües residuals,. 

Per a la canalització d’aigües s’utilitzaran sistemes prefabricats en formigó polímer per drenatges. 

 

S’utilitzarà una canal de U300 amb rejilla d’acer, altura de 365 i 465mm, amb pendent de cascada, per  a la recollida 
de pluvials, en mòduls de 1m de longitud, cancel·la de seguretat CS300INOX, i es veuran les parts proporcionals de 
l’excavació. 
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6.16 Instal·lació elèctrica 
 

El recinte és una nau de forma rectangular, dividida en dues plantes, la inferior on es disposa la producció i les 
oficines i la superior on trobem una zona d’estar. 

L’ instal·lació elèctrica ha de satisfer els requeriments plantejats per les necessitats de la industria, els quals son: 

Disposar d'una il luminació el nivell i prestacions satisfacin els usos de les diferents estances de la nau, a la 
condicions de seguretat reglamentàries.  
- Disposar de punts de presa d'energia elèctrica, monofàsica i trifàsica, en quantitat  suficient i amb les proteccions 
reglamentàries.  
- Connexions i protegir reglamentàriament els diversos aparells i màquines  receptores fixos i / o mòbils del recinte.  
- Disposar d'una distribució elèctrica ramificada i protegida amb quadre general  
propi.  
La instal lació elèctrica s'ha projectat sota les següents bases de partida i criteris de  disseny:  
- Compliment del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió vigent i les seves  Instruccions Tècniques 
Complementàries.  
- Compliment del programa de necessitats  
- Respecte a la configuració se separen les distribucions de Força i Enllumenat,  ambdues en baixa tensió a 400 V.  
- Seguretat per a les persones usuàries del sector i per als béns materials que es  troben en el mateix, per la qual 
cosa es preveu:  
� Quadres i cofres elèctrics, sota el sistema de "doble aïllament"  
� Proteccions diferencials combinades amb la Posta a Terra i selectives. 

- Modularitat i Flexibilitat. Tots els components dels Quadres (caixes, aparellades,  borns ... ) Correspondran a 
models de fabricació Standard, de qualitat i garantia  reconeguda, responent a exigències de modularitat que 
permetin realitzar  modificacions futures amb facilitat.  
- Per a preveure possibles creixements en les prestacions a atendre, els interruptors de  seccionament general i els 
embarcats disposaran, almenys, d'un marge del 20  % En el calibre seleccionat.  
- La instal lació interior tindrà el seu origen en Quadre general de comandament propi situat  la planta baixa, l'altell 
disposarà d'un subquadres alimentat d'aquest primer i en la  zona de producció es preveu la instal lació de 4 
subquadres que donen subministrament a la  maquinària en funció de la zona.  

 
ALIMENTACIÓ GENERAL DE LA INSTAL LACIÓ.  
L'alimentació d'entrada al Quadre Principal de Comandament es, durà a terme des del subministrament  
de companyia, existent, el qual està ubicat fora del recinte.  
L'escomesa de subministrament al nostre recinte estarà disposada mitjançant la instal lació de  
un CGP 9 i un mòdul de comptadors T-30 

 

 

 

 

 

 

6.17 Il·luminació 
 

La nau no compta amb lucernaris, pel que la seva il·luminació haurà de ser més intensa en la part de producció, pel 
que el consum energètic en les franges horaris diürnes serà més elevat. 

La il·luminació es resoldrà amb el següent sistema: 

6.17.1  Il·luminació oficines 

 

L’equip per l’ il·luminació de les oficines, passadissos i zona planta primera es basarà en equips d’alta eficiència de 
fluorescents, empotrats als fals sostre i penjats de les bigues en la primera  
 

6.17.2 Il·luminació de la nau industrial 
Lluminària HANGAR 65 fins a 400W Lluminària industrial pendular model HANGAR 65, amb 2 cossos d'injecció 
d'alumini lacat en color blau industrial i IP65.Con aletes per dissipació de calor, Clèmarais elèctrica de connexió 
ràpida i cànem incorporat. Amb equip elèctric incorporat, per làmpades HIT, HME, HST, HIE, HSE de fins a 400W. 
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6.18 Instal·lacions diverses 
 

En al zona d’oficines es col·locaran  els sistemes de la foto, columnes verticals i aplics laterals per tal de facilitar la 
funcionalitat dels despatxos i sales. Al no tenir paviment tècnic les arquetes registrables no tidràn sentit. 

 

 

En la zona de banys s’usaran down-lights de baix consum 

En els lavabos de planta baixa en zona de producció s'instal laran aplics de paret.  Les lluminàries previstes són 
d'alumini extrusionat lacat en blanc, disposant d'  portalàmpades estancs IP-20 i reflector. Els balastros seran de 
tipus electrònic.  
El nivell mitjà d'il luminació aconseguit sobre el pla de treball serà el següent:  
- Valor inicial 450 lux  
- Valor en servei, amb embrutiment "normal" 360 lux  
La distribució elèctrica per a aquesta instal lació s'ha fraccionat en diferents circuits, amb  encès / apagat propi, 
mitjançant els seus polsadors corresponents col locats en l'accés a  cada estança.  
Cadascun d'aquests circuits tindrà seus conductors actius (fases i neutre) i el seu conductor d'  protecció (posada a 
terra), utilitzant-conductors de coure electrolític amb aïllament per  0,611 KV, col locats en safates porta cables, 
perfil suport de les lluminàries o sota tub  protector, segons els trams.  

 
DISTRIBUCIÓ PER FORÇA PRESES  D'USUARIS (endolls).   
Per satisfer les demandes i necessitats plantejades s'ha disposat una solució consistent  a instal lar, en el perímetre 
de la planta baixa, canaletes porta cables, col locades sobre el  paviment i peces per a salvar els canvis de pla 
necessaris i els obstacles que puguin  presentar algunes canalitzacions existents. A l'interior d'aquestes safates es 
tendiran les  corresponents línies de distribució les quals disposaran de les seves respectives proteccions a  
capçalera (magnètica-tèrmica-diferencial).  
Les línies previstes seran totes elles trifàsiques amb neutre a 230/400V. 

Els conductors d'aquesta distribució elèctrica seran de coure electrolític amb aïllament XLPE  per 0,611 KV, 
mantenint constants totes les línies, sense canvis de secció en els seus  recorreguts.  
La safata utilitzada anirà tancada amb tapa i serà de PVC, d'alta resistència mecànica,  disposant de separadors per 
dividir l'espai interior, un dels compartiments es  reserva a possibles cablejat de comunicacions (veu / dades) o 
altres senyals de baixa potència.  
Les preses d'usuari endoll seran de dos tipus  
- Monofàsica (11) de 15A, 23OV, tipus "Schuko"  
- Trifàsica (111) de 15A, 40OV, tipus "Cetacean"  
Els conductors d'instal lació seran fàcilment identificats pels colors que presenten els seus  aliatges. A aquest efecte 
els colors corresponents als diferents conductors seran  
Primera fase R Color marró  
Segona fase S Color negre  
Tercera fase T Color gris  
Neutre Blau cel  
Conductor de protecció a terra Groc verd  
Tota la instal lació de la planta baixa es distribuirà mitjançant la col locació de safates perforades d' PVC  

 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA   
Atenent a la corresponent instrucció reglamentària, es projecta el necessari sistema  autònom d'enllumenat 
d'emergència amb senyalització permanent disposant per a això de  els equips corresponents, distribuïts de manera 
que s'obtingui el nivell mínim exigit i  constituint, en tot cas, una guia òptica que permeti, en qualsevol circumstància, 
identificar  les portes i vies d'evacuació del recinte. 
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Cada equip autònom tindrà la seva pròpia bateria seca, carregador - rectificador i altres  accessoris, disposant de 
làmpada fluorescent PL de 1 1 W (583 1 m / 1 16m2) i pilot de  senyalització permanent.  
El seu funcionament serà automàtic, posant-se en servei al baixar la tensió de servei normal  per sota del 70% del 
seu valor nominal.  
Tindran circuits elèctrics propis i exclusius, amb dispositius de telecomandament per posada en  servei i 
desconnexió.  
Pel que fa a la seva forma d'instal lació, aniran col locats, en general, sobre els paraments  verticals.  

 
PROTECCIÓ PER POSADA A TERRA.   
La protecció per posada a terra té per objecte dotar l'edifici de la instal lació  reglamentària, que permeti la protecció 
de les persones i béns, en qualsevol situació de  defecte en la instal lació elèctrica o en la xarxa unida a ella. 
Aquesta protecció es concreta en la  limitació de la tensió de defecte que pugui aparèixer en qualsevol punt 
normalment  accessible de l'interior.  
Per aconseguir-ho, s'ha de disposar d'elèctrodes i línies de terra de calibre adequat, així  com d'unes proteccions 
associades, el funcionament està coordinat amb el  dimensionat de la instal lació, amb la qual cosa, d'altra banda, 
disminuiran els riscos d'avaria en  els mateixos materials que la componen. 

 

6.19 Fontaneria  
 

En el cas de la nostra nau cal distingir entre els següents tipus de consum:  
• Consum específic industrial: únicament utilitzada per realitzar la neteja de components de la maquinària.  
• Consum sanitari.  
• Consum de reg.  
• Consum contra incendis.  

 
Per alimentar l'edifici es realitzarà la connexió a la xarxa pública.  
El connexionat i l'alimentació del col lector general es realitzarà mitjançant la instal lació de  canonada d'acer 
inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud amb rácors i elements de  unió en els extrems, vàlvules de pas 
tipus bola, vàlvules de retenció roscades i manòmetre  graduat amb aixeta de comprovació.  
No és necessari utilitzar un dipòsit d'acumulació degut al suficient subministrament que  existeix al polígon .  
Els materials utilitzats seran:  
- Vàlvules de papallona de PVC, per al muntatge entre brides, PN-16, amb comandament de  accionament manual 
per palanca i joc d'accessoris.  
- Vàlvules de bola de PVC, per al muntatge amb brides, PN-16, amb maneta d'accionament  manual per palanca i 
joc d'accessoris.  
- Col lector de distribució construït a base de tub de PVC pressió 16 bar amb sortides cegues  amb accessoris 
soldats i elements de subjecció.  
- Aïllament per canonades exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastòmer d'  conductivitat tèrmica menor que 
0,04 W / (mk) i de 10 mm de gruix, amb barrera de vapor.  

 
INSTAL LACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA  
L'aigua calenta sanitària (ACS) emprada en banys i dutxes s'ha de distribuir a un màxim de 40 º C.  
La producció d'ACS es planteja amb dos termos acumuladors elèctrics ubicats a la zona d’instal·lacions (200 l) . 
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6.20 Ventilació i climatització  
 

Per obtenir ventilació interior de la nau s'utilitza un sistema de ventilació natural passiu  ja que l'aire es Vicia degut a 
la respiració del personal, a la suor, a la pols, a gasos nocius  del procés industrial, a males olors, etc. A El sector 4, 
es disposarà d'un sistema de  ventilació forçat ja que s'exigeix per part de la normativa RSCIEI.  

 
La ventilació natural es produeix de dues maneres diferents:  
A) Aprofitant la diferència de densitat de l'aire entre façanes oposades. Aquesta diferència de  densitat és provocada 
per la diferència de temperatura entre la façana exposada al sol  (façana sud) i la no exposada (façana nord). Així 
doncs, l'aire entra per la façana més freda  (aire més dens) i surt per la façana més calent (aire menys dens). El 
corrent d'aire es  produeix per convecció (ventilació horitzontal). El corrent d'aire que es crea no és molesta  per al 
personal.  
B) Aprofitant la diferència de pressió entre façanes oposades. En el cas d'existir vent,  sempre hi ha una façana amb 
una pressió atmosfèrica major a una altra. Aquesta solució aprofita  aquesta diferència de pressió per introduir aire 
exterior per la façana amb més pressió i extreure  aire interior per la façana amb menys pressió (ventilació 
horitzontal). Segons la força del  vent exterior pot provocar corrents d'aire excessivament forts. 
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6.21 Valoració econòmica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS GLOBALS CONSTRUCCIÓ FÀBRICA I 
OFICINES   

Conceptes Cost 

    

moviment de terres 34.289,85 € 

ram de paleta 2.179.285,49 € 

ram de paleta ajudes industrials 14.792,06 

fusteria de fusta 2321,0552 

fusteria de taller 66.100,06 € 

fusteria metàl·lica de ferro 16.896,68 

farratges 278.376,28 € 

elements formigó armat 1.313,52 

canteria 7.425,88 

pedra artificial 5.572,92 € 

material sanitari 3.825,46 € 

vidrieria 25.970,83 € 

tancaments metàl·lics 6.651,21 € 

electricitat 62.321,82 € 

instal·lacions especials 10.418,63 

lampisteria 30.195,50 € 

fumisteria 1.865,80 

refrigeració i ventilació 56.750,17 

guixos 78.962,44 € 

estucs 13.645,37 € 

pintura 29.907,02 € 

  2.926.888,07 € 

    

seguretat i salut 58.537,76 € 

honoraris i permisos 292.688,81 € 

      

  3.278.114,64 € 
 
 

COSTOS SOLAR       

Superfície parcel·la preu / m2 Total cost 

        

12.700,00 650,00 € 8.255.000,00 € 
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6.22 Planning d’execució 
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6.23 Plànols 
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Plàno topogràfic  

6.23.1 Plànol topogràfic 
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Plàno de parcel·la  

 

6.23.2 Plànol de parcel·la 
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Plàno general d’implantació  

 

6.23.3 Plànol general d’implantació 
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Plàno general  

 

6.23.4 Plànol general 
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Plàno plantes  

 

6.23.5 Plànol de planta 
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Plàno seccions  

 

6.23.6 Plànols seccions 
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Plàno façana  

 

6.23.7 Façanes 
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Plàno coberta  

 

6.23.8 Plànol Coberta 
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Plàno de zonificació  

 

6.23.9 Plànol de zonificació 
  

   



 

203 

 Estudi i anàlisis per  a la implantació d’una fabrica d’automatismes 

 Capítol 6 – Memoria 

Plàno de circulacions  

 

6.23.10 Esquema de circulacions 
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Plàno de paviments  

 

6.23.11 Paviments 
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Esquema d’estructura  

 

6.23.12 Esquema d’estructura 
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Sectorització i recorregut CPI  

 

6.23.13 Sectorització i recorreguts CPI. 
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Instal·lació elèctrica  

 
 

6.23.14 Instal•lació elèctrica 
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Instal·lació fontaneria  

 
 

6.23.15 Instal·lació de fontaneria 
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Xarxa de terres  

 

6.23.16 Xarxa de terres 
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Sanejament  

 

6.23.17 Sanejament 
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Pluvials  

 

6.23.18 Pluvials 
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Plànols varis  

6.23.19 Varis 
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7 Conclusions 
 

7.1 Conclusions generals 
 
 
El mercat d’automatismes  per a ferrocarrils es troba concentrat en poques empreses, a més a més, no és un 
mercat de fàcil penetració, tanmateix, la nostra empresa disposa del valor afegit suficient com per introduir-se en el 
mercat i guanyar quota de mercat, tot i que, s’haurà de traspassar les barreres d’entrada, que es poden resumir en 
implantar confiança als futurs clients mitjançant, com em comentat una bona planificació logística. 
 
En la segona etapa aconseguirem guanyar quota de mercat mitjançant les avantatges competitives de la nostra 
fàbrica que es basen en un augment de la qualitat del producte, una inversió considerable en I+D i un augment 
progressiu de l’efecte de l’economia d’escala, cosa que ens permetrà reduir costos i augmentar productivitat.  
 
Una vegada el procés productiu ha estat trobat i optimitzat es  va tenir que realitzar un estudi detallat dels solars 
possibles a ubicar la industria trobant-ne un a Sabadell que proporciona tot lo que requeríem. 
 
 
Finalment podem concloure que ens trobem davant d’un projecte rentable i viable econòmicament, ja que aquest 
mostra una rendibilitat neta superior a la de mercat, una TIR del 10%, i a més a més, recuperem la inversió 
econòmica realitzada, en el primer trimestre de l’any 3. 
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7.2 Conclusions especifiques 

7.2.1 Capítol 1 
 
El mercat potencial al que la fabrica anirà destinat té perspectives internacionals, nacional i locals, com hem pogut 
extreure de l’estudi, tot i ser un sector no conegut, molt dependent de grans companyies d’àmbit internacional que 
en volum de producció no es poden comparar amb la tipologia de planta que volem implantar.  
 
Els nostres clients depenen de petites fabriques, com la nostra, per al seu subministrament de la producció, fet que 
ens beneficia i ens perjudica a la vegada ja que s’haurà de tenir un sistema de logística i comunicació molt fluït amb 
els clients i els proveïdors pertinents. 
 

7.2.2 Capítol 2 
 
El procés de fabricació d’automatismes per a ferrocarril, és un procés molt manual en què el factor humà té molta 
importància, és per això, que apostem per personal qualificat i amb formació específica, per a cada lloc de treball. 
 
La distribució de la fabrica en forma de doble U entrellaçada per les dues línies de producció, és la més òptima a 
causa de les relacions entre els diferents processos i activitats, que es duen a terme a la fàbrica, hem realitzat una 
implantació en planta en forma de U, pel que fa a la cronologia dels processos necessaris per a la fabricació 
d’automatismes per a ferrocarrils. 
 

7.2.3 Capítol 3 
 
El solar escollit s’ha situat a l’àrea de Sabadell, en un polígon de nova creació,  per als proveïdors aquest solar és 
molt òptim  i per als clients els cost de transport no ens suposa un perjudici,i ens permet poder fer posteriors 
ampliacions de la fabrica. 
 
És un solar que compleix els termes mitjos de l’estudi de mercat dels solars, té una bona comunicació i un factor de 
risc baix. 
 
S’han estudiat les àrees de producció industrial d’Europa, i s’ha descartat en l’estudi els altres indrets que podrien 
ser més viables en quan a fabricació, però molt inviables en quan implantació en el mercat.  
 

7.2.4 Capítol 4 
 
El mercat d’automatismes  per a ferrocarrils es troba concentrat en poques empreses, a més a més, no és un 
mercat de fàcil penetració, tanmateix, la nostra empresa disposa del valor afegit suficient com per introduir-se en el 
mercat i guanyar quota de mercat 
Aconseguirem guanyar quota de mercat mitjançant les avantatges competitives de la nostra fàbrica que es basen en 
un augment de la qualitat del producte, una inversió considerable en I+D i un augment progressiu de l’efecte de 
l’economia d’escala, cosa que ens permetrà reduir costos.  
Referent a l’estudi de viabilitat del projecte realitzat, podem concloure que ens trobem davant d’un projecte rentable i 
viable econòmicament, ja que aquest mostra una rendibilitat neta superior a la de mercat, una TIR del 10%, i a més 
a més, recuperem la inversió econòmica realitzada, en el primer trimestre de l’any 3. 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.5 Capítol 5 
 
Mediambientalment la fabrica que es pretén crear, complirà la normativa que s’ha indicat en el punt i no serà un risc 
mediambiental. 
No obstant el compliment del RSCEI pel que fa a la implantació de la fabrica ens ha marcat el desenvolupament del 
projecte, al només tenir un procés químic complexa, la cromatització, serà el factor clau per a la futura llicencia 
mediambiental que requereixi la fabrica, tots els altres processos són de muntatge i generen pocs residus i totalment 
controlables. 
 

7.2.6 Capítol 6 
 
La definició de la fabrica s’ha executat acuradament pensant punt per punt en el seu desenvolupament. 
Des de tots els apartats anteriors s’ha fet una profunda reflexió amb el com i ser de la futura nau industrial, 
executant una nau de pilars esvelts, amb una façana fortament contrastada i de ràpida execució.  
L’ urbanització, com l’interior de la fabrica i oficines ha seguit la filosofia de ser austers, i prioritzar les zones de llum i 
ombra. 
L’aspecte final de la fabrica és una fabrica moderna, espaiosa  i sobretot que per la seva forma i distribució quedarà 
coma  element representatiu en l’entorn a on es troba. 
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7.3 Conclusions personals 
 
En el projecte s’han tractat, si més no, la gran majoria d’assignatures realitzades a la carrera, és per aquest motiu 
que podem dir que és un projecte global, d’aprofundiment en  l’organització Industrial. 
 
Veritablement s’ha realitzat un fort esforça, de coneixement, material i sobretot temps en la dedicació del projecte, 
tant com la ideació com per l’execució.  
 
S’han dedicat aproximadament 2 hores diàries des de l’inici de l’últim quadrimestre de la carrera, fet que en s’ha 
permès poder aplicar els coneixements de les darreres assignatures, així com la recuperació del coneixement 
d’altres semestres. 
 
La realització del treball entre dues persones és un repte de compenetració personal, ja que degut a la feina, 
universitat, família i temes personals resulta molt complicat poder crear projectes de forma lineal, i d’execució 
continua.  
 
Tot i que primerament el treball es va dividir en parts per a cada integrant, finalment es va optar per la opció de la 
realització conjunta, ja que el treball en equip ens ha permès donar més cos al projecte i poder idear moltes més 
millores. 
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9.1 Definicions bàsiques urbanistiques 
 

 

 
 
 
 
 

 

9.1.1.1 Figures del planejament urbanístic 
Cada moment del procés o, millor, en cada etapa de la transformació dels usos del sòl, s’utilitzen unes figures de 
planejament determinades. Actualment, les lleis catalanes en reconeixen les següents: 

 
 

9.1.1.1.1  Plans territorials 
Els plans territorials formen part del planejament territorial, més que no pas de l’urbanístic. Això significa que atenen 
a escales territorials més àmplies que el municipi, i que el seu grau de detall és molt inferior al del planejament 
urbanístic. Tot i així, en ells s’hi estableixen directrius i orientacions que cal tenir en compte en les intervencions a 
escala  municipal. Es contemplen quatre tipus de plans territorials: 
a) Pla Territorial General de Catalunya 
És l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, el 
marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure 
l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat 
de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin21. Conté, doncs, els criteris generals de 
l’estratègia d’ordenació integral del territori català. En el cas de l’activitat econòmica, s’hi dedica una de les tres 
línies estratègiques del pla, amb el propòsit de potenciar el desenvolupament global del país i assegurar-ne la 
competitivitat, així com potenciar Catalunya com a centre de decisions econòmiques i com a centre financer. 
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b) Plans Territorials Parcials 
Són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part del territori de Catalunya (les futures vegueries) i 
el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur, 
recolzada en les estimacions de necessitats de sòl per a l’activitat econòmica previstes a llarg termini. 
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c) Plans Directors Territorials 
Són els plans que concreten les directrius generals del planejament que contenen el Pla territorial general de 
Catalunya o els plans territorials parcials per als aspectes o en les àrees sobre les quals incideixen. 

 

 
d) Plans Territorials Sectorials 
Són els plans d'incidència territorial que elaboren els departaments en àmbits temàtics de la seva competència. El 
seu àmbit d'aplicació és tot el territori de Catalunya. Aquests plans han de contenir una estimació dels recursos 
disponibles, de les necessitats i dels dèficits, territorialitzats en el sector corresponent. També han de contenir la 
determinació de les prioritats d'actuació i la definició d'estàndards i normes de distribució territorial. 
Existeixen actualment diversos plans sectorials relacionats amb les infraestructures de transport i les 
comunicacions, amb el medi ambient i l’energia. 
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9.1.1.1.2 Planejaments urbanistics 
El planejament urbanístic és el que intervé sobre el detall dels processos d’urbanització i és on, per tant, s’acaben 
de concretar els aprofitaments i el seu repartiment. També ho fa, però, a diferents escales (des de la supramunicipal 
fins a la submunicipal) i amb diferents figures. Les més rellevants són el Pla Director Urbanístic, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, les Normes de Planejament Urbanístic i, dins del planejament derivat, el Pla Parcial 
Urbanístic. 

 
a) Pla Director Urbanístic 
Segons la legislació vigent, són un instrument de planejament urbanístic de caràcter general que, de conformitat 
amb el planejament territorial i atenent les exigències del desenvolupament regional, estableixen, fonamentalment, 
les directrius per a coordinar l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal i la programació de 
polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge, que s'han de concertar amb el ajuntaments en la tramitació 
específica. 
b) Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és, d’acord amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya24, l’instrument 
d’ordenació urbanística integral del territori i pot abastar un o més d’un terme municipal. A aquest tipus de plans els 
correspon: 
a. Classificar el sòl segons si és urbà, urbanitzable o no  
b. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible. 
c. Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes per a fer-
ne el desenvolupament. 
d. Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió. 
En aquest sentit, els POUM determinen els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament 
econòmic i social del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir l’oportunitat i la conveniència de cada 
actuació, d’acord amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori (art. 58d). 
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Per a tots els sòls urbanitzables, s’exigeix unes normatives mínimes, però també es tenen deures i drets pel que fa 
als diferents tipus de solars, tal i com s’indica al quadre adjunt. 
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