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RESUM  

En el present projecte s’ha dissenyat un establiment industrial dedicat a la 
manufactura de material de PVC destinat principalment al sector del moble. 

Per això s’han dimensionat els elements estructurals, les instal.lacions de 
protecció contra-incendis, la ventilació, la climatització i la il.luminació 
convencional i d’emergència, a més de la distribució de la planta i tots els 
equipaments necessaris per realitzar la tasca. 

 

RESUMEN  

En el presente proyecto se ha diseñado un establecimiento industrial dedicado a 
la manufactura de material de PVC destinado principalmente al sector del 
mueble. 

Para esto se han dimensionado los elementos estructurales, las instalaciones de 
protección contra-incendios, la ventilación, la climatización y la iluminación 
convencional y de emergencia, además de la distribución de la planta y todos sus 
equipamientos necesarios para realizar la tarea. 

ABSTRACT 

In the current project an industrial establishment has been designed dedicated to 
manufacturing PVC material mainly for furniture. 

With this in mind, I have designed the structural elements, the fire extinguishing 
systems, the ventilation, air conditioning, conventional and emergency lighting, 
and also the layout distribution and the necessary equipments to carry out the 
task. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte del projecte. 
 

El projecte a realitzar té com a objectiu el disseny i construcció d’una nau 
industrial dedicada a la manufactura de material de PVC. Per això caldrà dur a 
terme els càlculs pertinents per la realització de l’estructura, les instal.lacions 
contraincendis, d’il.luminació, ventilació, climatització, etc., seguint en tot 
moment les reglamentacions i normatives vigents.  

 

1.2. Descripció de l’activitat. 
 

L’activitat industrial que es durà a terme en aquesta nau pertany al sector de la 
indústria del moble, fusteria, decoració, etc., en concret a la transformació i 
distribució de material de PVC utilitzat principalment per l’elaboració de cantells 
de mobiliari divers.  

L’empresa rebrà com a matèria primera bobines de PVC de diferents colors, 
textures i gruixos que mitjançant el procés de transformació convertirà en el 
perfil i longituds sol.licitades pel client. També es realitzarà el preencolat de les 
bobines en cas de que així es requereixi. Finalment aquestes bobines seran 
paletitzades i retractilades per tal de ser entregades. 
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1.3. Ubicació. 
 

La nau industrial es troba situada al polígon industrial Nord-Est de  Sant Andreu 
de la Barca (Barcelona) entre els carrers de la indústria, on es troba l’entrada a 
la instal.lació,  i  el passatge de la tècnica. La parcel.la on està ubicat 
l’establiment té unes dimensions de 57x92 metres i la nau de 36.2x60.6 metres. 

 

 

Figura 1.1 Imatge aèrea del solar 

 

El motiu d’aquesta elecció correspon als següents factors: 

 

1. Disponibilitat de mà d’obra:  aquest factor és fàcilment assequible ja que els 
requeriments per la realització de les tasques que es duen a terme a la 
instal.lació no requereixen mà d’obra altament qualificada, de manera que es 
podrà disposar fàcilment de mà d’obra de baixa-mitja qualificació ja que ens 
trobem en una zona de llarga tradició industrial. A més es disposa de diverses 
empreses de treball temporal pròximes a la zona que en cas de necessitat 
aporten fàcilment treballadors d’aquest nivell i amb un cert grau de garanties.  

2. Disponibilitat d’allotjament: ens trobem en una zona on fàcilment podem 
trobar una vivenda  relativament assequible, tot i que si no fos així, diverses 
poblacions properes amb bons accessos disposen d’allotjaments encara més 
assequibles. 
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3. Disponibilitat de serveis: aquesta localitat ofereix gran part dels serveis 
necessaris per tal de no haver de desplaçar-se per realitzar les tasques 
bàsiques per la vida. Disposa de grans supermercats, teatre, servei de bici, 
restaurants, instal.lacions esportives, cinema, CUAP, etc. Molt importen és la 
línia d’autobusos i de FGC que comunica la població amb la ciutat de 
Barcelona i rodalies. 

Aquesta localitat no ofereix servei de  transport interurbà a motor ja que les 
seves reduïdes dimensions permeten arribar a qualsevol zona en pocs minuts. 
Sí que ofereix un servei bicing que surt per poc més de 25 euros l’any, tot i 
que encara necessita certes millores. 

4. Disponibilitat de transport:no hi ha cap impediment en aquesta secció ja que 
el transport de les matèries primeres com les ja manipulades  a la nau no 
requereixen d’un transport especial com podria ser vaixell, avió, camions de 
gran tonatge…   

Aquest polígon queda molt ben comunicat ja que a escassos metres es troba 
la sortida directa a la A-2, i actualment es troba en construcció un pont d’unió 
directe de la A-2 a la AP-7, evitant així haver d’anar fins a Molins de Rei. 
També es troba molt propera la sortida a la AP-2.  

 

 

Figura 1.2 Vista accessos polígon Nord-Est 

 

5. Disponibilitat de materials: les empreses subministradores de les matèries 
primeres es troben properes a la zona. 

6. Disponibilitat d’espai per estacionament: la pròpia planta disposa de zona 
d’aparcament per treballadors i clients. En el cas dels camions que per algun 
motiu  hagin d’esperar tota una nit per a fer l’entrega, el polígon disposa 
d’una zona d’aparcament tancada, controlada per càmeres de seguretat i 
vigilant. El cost d’aquest aparcament té un cost relativament assequible. 
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7. Fluïdesa de la circulació: la circulació en aquesta zona no suposa grans 
inconvenients. Es generen algunes retencions a primera hora del matí a la A-
2 en sentit Barcelona a partir del poble de Pallejà que està situat a 2 km de 
Sant Andreu de la Barca. 

8. Disponibilitat d’infraestructura: els cinc serveis públics principals que cal 
considerar (gas, electricitat, aigua, drenatge i recollida de basura) queden 
totalment coberts ja que no necessitem cap servei especial de cap d’ells.  

9. Conveniència del terreny i del clima: el terreny no genera cap problema en la 
construcció. Les càrregues que haurà de suportar són relativament reduïdes. 
El clima suau permetrà no haver de fer grans inversions en aïllament i 
climatització. De totes maneres un clima advers no afectaria al procés de 
manufactura ni l’emmagatzematge. 

10. Reglaments locals de construcció  i  plantejament: no suposen cap problema. 

 

Taula 1.1 Justificació urbanística 

 NORMATIVA PROJECTE 

SUPERFÍCIE SOLAR 5244 m2 5244 m2 

EDIFICABILITAT NETA MÀX. 0.55 m2 sostre/m2 sòl 

(2884.2 m2) 

2282.15 m2 

OCUPACIÓ MÀX.PARCEL.LA 50% (2622 m2) 2193.72 m2 

ALÇADA REGULADORA MÀX. 10 m 9.80 m 

ALINEACIONS DE L’EDIFICACIÓ A vials públics: 10 m 

A límits veïns: 6 m 

A vials públics: 25.05 m 

A límits veïns: >6 m 

 

 

11. Espai per ampliacions:es disposa d’aquest espai. A més, com explicarem més 
endavant, mostrarem com guanyar espai en cas de creixement de l’empresa 
amb una redistribució de les prestatgeries i l’adquisició d’un nou sistema de 
manutenció. 

12. Requeriments de seguretat:aquesta planta no representa cap perill ni cap risc 
potencial per la zona. 

13. Cost de l’emplaçament: tenint en compte la zona en la que es troba és 
relativament barat. 

14. Situació política: no representa cap perjudici per cap motiu. 

15. Concessions especials:l’ajuntament aporta una borsa de treball per la 
integració  de les quals es poden beneficiar les empreses col�laboradores. 
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1.4. Disseny de la planta 
 

Per decidir quin tipus de nau construirem tindrem en compte els factors que 
afecten al disseny d’una unitat de producció: 

1. Mida 

2. Altura requerida dels sostres 

3. Càrregues a suportar 

4. Accés 

5. Il.luminació 

6. Ventilació i calefacció 

7. Serveis 

8. Eliminació de deixalles 

9. Requeriments especials dels processos 

10. Número de pisos 

 

Així que cada una de les decisions que s’han pres a l’hora de dissenyar la present 
nau han estat analitzades rigorosament atenent a cada un dels factors anteriors. 

El factor 10.número de pisos s’explica a continuació. Tots els altres apartats es 
tenen en compte en apartats posteriors. 

Amb l’elecció de construir  un edifici d’un sol pis ens beneficiarem en: 

 

1. Menor termini de construcció, encara que actualment els mètodes 
constructius permeten reduir considerablement el temps de construcció 
d’edificis de diverses plantes. 

2. Menors costos de construcció. Igual que en l’apartat anterior aquests costos 
s’estan reduint en el cas d’edificis de diverses plantes. 

3. Possibilitat d’utilització màxima de la llum natural utilitzant a part de les 
finestres, els finestrals/lluernaris del sostre. 

4. Ventilació més fàcil, ja que es pot realitzar fàcilment a través del sostre, 
evitant conductes de ventilació costosos. 

5. Aïllament més fàcil en cas que algun procés ho necessiti. 

6. Pèrdua mínima d’espai per tal de proporcionar mitjans de circulació com 
ascensors, escales,etc. 
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7. Transport intern més simple. 

8. Major flexibilitat. En un edifici d’un pis probablement no hi haurà restriccions 
a la reubicació de càrregues i màquines pesades. 

9. Màxim espai lliure. Al no haver-hi tantes càrregues a suportar el número de 
columnes serà menor i per tant no ocuparan espai i no influiran en la 
distribució de la planta. 

10. Supervisió general més fàcil. 

 

1.5. Descripció del procés productiu 
 

A continuació es detalla quin és el procés productiu desenvolupat a l’establiment 
industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Control de qualitat 

Ubicar material          
(zona 

emmagatzematge) 

Treure mostra 
del material  

 Producte  
catalogat? 

Recepció de 
comanda 

Recollida de material  (zona 
emmagatzematge) i subministrament 

(zona producció) 

Recepció bobines PVC 
(moll entrada) 

Sí No 
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Tallat de la bobina  i fleixat 

Paletitzat producte 
acabat, retractilar i 

pesar 

Emmagatzematge a la zona 
d’espera de preencolat 

Preencolar? 

Preencolat i fleixat 
de la bobina 

Col.locar palet a la zona 
d’emmagatzematge de 

producte acabat 

Recollida material acabat de la 
zona d’emmagatzematge  

Entrega de material (moll sortida) 

Recepció ordre de 
recollida 

Sí 

No 
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Per començar ens trobem amb un moll d’entrada amb rampa per on es realitzarà 
la descàrrega de les bobines de PVC amb el sistema de manutenció adequat per 
a tal funció. Una vegada descarregat el material al moll d’entrades es realitzarà 
una inspecció visual del producte confirmant que es tracta de la quantitat, 
qualitat i referència de la comanda realitzada. 

A continuació es confirmarà una ubicació pel material mitjançant un programa de 
gestió d’stock i l’encarregat de l’emmagatzematge procedirà a la posterior 
col.locació del producte a la prestatgeria assignada. En el cas de que el material 
sigui un nou model, anteriorment al seu emmagatzematge, se n’extraurà una 
mostra per tal d’incorporar aquest nou tipus als mostraris. Aquest procés es durà 
a terme a la zona de producció en una màquina per a tal fi. 

Una vegada es realitza una comanda per part d’un client, l’encarregat de 
magatzem rep un full de comanda on s’indica l’ubicació del material que ha de 
proporcionar a la zona de producció. És aleshores on comença el procés de 
manufactura del material de PVC: els encarregats de producció seguint el full de 
comanda realitzaran el tallat de la bobina corresponent amb el perfil i longitud 
que es sol.liciti. Una vegada realitzada la comanda en el cas de que la bobina no 
hagi de passar un procés de pre-encolat, es paletitzarà, retractilarà manualment 
i es pesarà el conjunt a la bàscula. D’aquesta manera el palet tornarà a ser 
ubicat a la zona d’emmagatzematge de producte acabat, esperant la seva 
posterior recollida. En el cas que la bobina hagi de passar per un posterior pre-
encolat, aquesta quedarà a la zona d’emmagatzematge d’espera per ser 
encolada. Una vegada hagi passat pel procés, com en el cas anterior, es 
paletitzarà, retractilarà i pesarà. És aleshores quan aquest palet ja podrà ser 
col.locat a la ubicació indicada a l’espera de ser recollit. 

Una vegada ja tenim tot el producte manufacturat i emmagatzemat només falta 
rebre l’ordre de recollida. Una vegada rebut aquest ordre l’encarregat de 
magatzem prepararà les comandes conforme el full de comanda proporcionat, on 
se li indicarà la ubicació de cada un dels palets que han de ser enviats. Així anirà 
col.locant el material corresponent al moll de sortides i a la vegada s’anirà 
carregant el camió que finalment s’endurà la mercaderia. 

A continuació es mostra la maquinària que ha intervingut en el procés de 
manufactura: 

 

*Més endavant es mostraran altres elements que intervenen en el procés d’abastiment i 

emmagatzematge del material. 
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1.6. Maquinària 

1.6.1. Talladora i rebobinadora de bobines 

 

Màquina que talla i rebobina les bobines de PVC en diferents amplades i 
diàmetres segons les especificacions del client. El tall es realitza per mitja de 
ganivetes degudament afilades per a tal funció. 

 

                     

 

Figura 1.3 Màquina talladora i rebobinadora 

 

1.6.2. Talladora de mostres de bobina 

 

Màquina que talla i forada porcions de bobina  per obtenir mostres de cada una de 
les referències per fer un mostrari pels clients.  

                       

 

 

Figura 1.4 Talladora de mostres 

 



Jordi Altirriba Claramunt  

 - 16 - 

1.6.3. Pre-encoladora Model PR25P-DV 

 
Pre-encoladora de bores automàtica amb cola calenta de simple manteniment, 
pel pre-encolat de materials tals com: tires de laminats plàstics, o de fusta, tires 
d’estratificats, bores de PVC, bores de melanina ABS o polièster i bores de xapa 
de fusta. Permet l’encolat automàtic de canto, pel seu ús posterior en aplacat de 
bores pre-encolades, o en màquines encoladores d’aire calent de qualsevol tipus. 
Disposa de control termoelèctric de la temperatura; posada en marxa i parada 
automàtics del motor d’alimentació en funció de la temperatura de la cola i d’un 
precís mecanisme de dosificació que dispensa la quantitat justa de cola per 
obtenir la densitat necessària. 

Incorpora un debanador automàtic que permet el desenrotllat de la bobina 
original i el seu posterior enrotllat una vegada encolat, de forma automàtica i 
sense perill d’enganxar-se gràcies a la unitat de secat que incorpora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Pre-encoladora de bores PR25P-DV 

 

1.6.4. Balança per palets PCE-TP 1500U  

 

Gràcies a les dimensions de la balança es poden pesar de forma ideal els palets 
EU que són els que utilitzarem en el nostre cas. Les dades de pesatge es poden 
llegir fàcilment a la pantalla externa. La pantalla es pot situar sobre una taula o 
sobre un trípode. A més el port RS-232 permet la transferència de dades a un 
PC. També es pot obtenir una impressora de labels que permet imprimir 
directament l’etiqueta amb les dades obtingudes. 
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Figura 1.6 Balança PCE-TP 1500U 

 

 

1.6.5. Fleixadora semiautomàtica 

  

Màquina fleixadora semiautomàtica d’altes prestacions amb sistema electrònic 
d’ajustament per la tensió, soldadura i llançament del fleix.  

Permet la subjecció de les bobines per evitar que puguin desenrotllar-se durant 
el seu transport/manipulació. 

 

 

                          

Figura 1.7 Fleixadora 

 

 

 

Per més informació relacionada amb les màquines cal consultar els catàlegs a 
l’annex corresponent. 
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1.7. Distribució de la planta i equipaments 
 

Aquests són els espais que es troben distribuïts per la planta de la manera més 
eficient possible i que han seguit criteris que més endavant es detallen: 

 

1.7.1. Administració 1 

 

Es troba situada entre els dos molls dels que disposa l’establiment. El motiu 
d’aquesta ubicació es deu a la necessitat de tenir un bon control de tot el 
moviment d’entrada i sortida de material a més del que es realitza a la zona 
d’emmagatzematge. Per això aquesta zona disposa d’accessos directes a la zona 
de càrrega/descàrrega  i al magatzem, a més  de  finestrals per tenir un control 
visual de tota la zona.  

A l’interior es troben ubicats dos lavabos amb una pica per les necessitats del 
treballadors d’aquesta zona. 

 

1.7.2. Magatzem 

 

Situat a la part anterior de la nau, és la zona amb més ocupació superficial de 
l’establiment. En aquesta zona es duu a terme l’emmagatzematge de les bobines 
de PVC.  El control d’aquest material es realitza amb sistema informàtic de 
control d’stock, sent aquest ubicat en prestatgeries  per a tal ús, amb la 
identificació necessària. 

 

1.7.3. Producció 

 

La zona es troba situada a la part posterior de la nau i és la segona amb major 
ocupació d’espai i la primera en ocupació de treballadors. En aquest espai es 
realitza la manufactura de les bobines de PVC, tant el tall com el pre-encolat en 
cas de que sigui necessari. Té accés directe amb la zona de vestidors/lavabos 
/menjador/zona descans i les oficines. 

 

1.7.4. Vestidors/lavabos/menjador/zona descans 

 

Aquesta part es troba situada a la part posterior dreta de la nau comunicada amb 
la zona de producció i sota la zona d’oficines. La funció principal d’aquest 
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emplaçament és cobrir les necessitats personals dels treballadors de totes les 
dependències. Els vestidors disposen de lavabos, dutxes, piques,taquilles,etc.  El 
menjador, a més de disposar de taules i cadires, disposa d’un microones i una 
nevera. Finalment a la zona de descans s’han col.locat butaques, cadires , taules 
i TV. 

 

1.7.5. Oficines 

 

Ubicades sobre la zona de vestidors/lavabos/menjador/zona descans. Aquesta 
estança es troba dividida en quatre parts: 

-Sala reunions: 20.1 

-Sala del cap: 14.9 

-Zona administrativa 2: 40.5 

-Lavabos:  6.6 

 

Taula 1. Resum superfícies/ocupació 

Zona Superfície (m2) Ocupació (persones) 

Administració 1 28 2 

Magatzem 1368 1 

Producció 655.2 4 

Oficines 82.1 3 

Vestidors 41.7 - 

Menjador 28.7 - 

Zona descans 13.2 - 

 

 

Per la bona distribució de la planta utilitzarem alguns criteris de gran importància 
que nombrarem a continuació: 

 

1. Flexibilitat màxima: una bona distribució es pot modificar ràpidament per 
afrontar les circumstàncies canviants. En aquest context  cal  presentar 
particular atenció  als punts d’abastiment, els quals han de ser amplis i de 
fàcil accés. Més endavant veurem amb més detall aquest apartat. 

2. Coordinació màxima: la recepció i enviament  a qualsevol departament cal 
plantejar-se de la manera més convenient pels departaments remitents o 
receptors. La distribució cal considerar-la com un conjunt i no per àrees 
aïllades. 
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3. Utilització màxima del volum: sobretot en el cas de magatzems, on la 
mercaderia  pot apilar-se a altures considerables sense cap mena 
d’inconvenient, especialment si s’empleen carretilles elevadores modernes. 
Aquest factor és de gran importància en el nostre cas ja que es requereix una 
gran zona d’emmagatzematge per a bobines de PVC. Així que el sistema 
aplicat s’explica a continuació: 

 

El sistema convencional de prestatgeries per paletització  de Mecalux representa 
la millor resposta per aquells magatzems en que és necessari emmagatzemar 
productes paletitzats amb gran varietat de referències. Els avantatges més 
destacables són: 

 

a) Facilitar la retirada de les mercaderies,  ja que es pot accedir directament 
a cada palet sense la necessitat de moure’n d’altres. 

b) Perfecte control d’stocks. Cada espai es un palet. 

c) Màxima adaptabilitat a qualsevol tipus de càrrega, tant per pes com per 
volum. 

 

La distribució es realitza generalment  mitjançant prestatgeries laterals d’un 
accés i centrals de doble accés. La separació entre elles i l’altura depenen de les 
característiques de les carretilles o mitjans d’elevació  i de l’alçada del 
magatzem. En el nostre cas l’alçada és de poc més de 6 metres tenint en compte 
l’alçada del palet superior. 

 

Figura 1.8 Representació distribució prestatgeries 

 

En el cas de les prestatgeries optarem per l’emmagatzematge de tres palets 
entre bastidors (barres blaves), ja que així estalviarem espai ocupat per 
bastidors. D’aquesta manera haurem de col.locar un travesser de 2700 mm 
(barra taronja), i un fons de bastidor de 1100 mm que ens permetran  la 
correcta manipulació de la mercaderia. 
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Figura 1.9 Detalls travessers i bastidors 

 

Per definir el passadís lliure entre càrregues és necessari saber el tipus i model 
de carreta elevadora. En el nostre cas tindrem un ample de passadís de poc més 
de 3 metres que és el necessari per tal de facilitar al màxim la manipulació 
evitant possibles accidents. 

 

També col.locarem els sistemes adequats per protegir les prestatger¡es dels 
impactes que es puguin produir a ras de terra, evitant danys en els elements 
verticals. Aquests elements són la protecció puntal-bastidor, protecció 
cantonada, protecció lateral i reforç puntal. Per consultar més informació al 
respecte cal consultar el catàleg Mecalux de paletització. 

 

Figura 1.10 Proteccions prestatgeries 
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Un sistema que també és molt important és el topall i la reixa que impedeix que 
les paletes sobresurtin per la part posterior de les prestatgeries, evitant possibles 
accidents. Els topalls s’utilitzen bàsicament per evitar que en la manipulació de 
les paletes aquestes puguin caure, colpejar o empènyer altres situades a la part 
del darrere. 

 

 

Figura 1.11 Topall i reixa anticaiguda  

 

Per raons de seguretat, la instal.lació pot necessitar passos inferiors a través de 
les prestatgeries com a sortida d’emergència. En el nostre cas aquest sistema és 
necessari per complir amb la normativa (RSCIEI) i per això s’ha tingut en compte 
pel disseny de la zona d’emmagatzematge. Aquests passos tindran una amplada 
mínima d’un metre i una alçada de 2.5 metres. Un dels passos  tindrà unes 
dimensions majors per tal de permetre la sortida de la carreta a l’exterior a 
través d’una de les portes. 

 

 

Figura 1.12 Passos inferiors prestatgeries 
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La instal.lació  d’aquestes prestatgeries es farà seguint les instruccions del 
fabricant  Mecalux. 

També cal tenir en compte al dissenyar la planta deixar marge d’adaptació de 
l’establiment per un possible creixement futur de la producció. Com hem dit 
anteriorment al ser la nau d’una sola planta tindrem una gran flexibilitat a l’hora 
de redistribuir-la.  

 

A continuació es detalla una manera de guanyar espai amb una fàcil 
reestructuració: 

 

-En el cas que l’empresa tingués un creixement simplement amb una 
redistribució de les prestatgeries i un nou sistema de manutenció solucionaríem 
la possible falta d’espai. Tenim dos casos de possibles solucions que no 
requereixen grans inversions: 

 

a) Sistema convencional de doble fons: aquest sistema permet 
emmagatzemar un palet davant d’un altre a cada banda del passadís. 
Aquest sistema requereix màquines elevadores amb forquilla telescòpica 
de doble fons. D’aquesta manera aconseguirem emmagatzemar més 
quantitat de palets amb el mateix espai ja que reduirem l’espai ocupat per 
passadissos. També podrem guanyar espai en cas que sigui necessari per 
a la zona de producció, o bé una combinació de les dues coses.  

 

Figura 1.13 Sistema doble fons 

 

b) Sistema de passadís estret: aquest sistema permet reduir l’ample de 
passadís de forma considerable. Les seves avantatges són el bon 
aprofitament del volum i l’accés directe als palets. Per manipular les 
unitats  s’utilitzen carretilles elevadores tipus torre o transelevadors. 
Aquestes carretilles necessiten anar guiades per l’interior dels passadissos 
de càrrega per mitja de sistemes mecànics (guies) mitjançant perfils 
apropiats a cada costat i fixats a terra o bé per un sistema magnètic.  

Com que fora dels passadissos els elevadors tipus torre tenen una 
maniobrabilitat lenta aquestes màquines solen estar recolzades per altres 
de més convencionals que dipositen o recullen els palets dels extrems de 
les prestatgeries. 
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Figura 1.14 Sistema pas estret 

 

4. Visibilitat màxima: tota persona i material ha de ser fàcilment observable en 
tot moment. No hi ha d’haver amagatalls on s’hi puguin extraviar objectes o 
material. 

5. Accessibilitat màxima: tots els punt de servei i manteniment deuen tenir un 
accés fàcil. 

6. Distància mínima: cal evitar moviments innecessaris o circulars. 

7. Manipulació mínima: cal reduir al màxim el desplaçament fent servir 
transportadors, muntacàrregues, rampes, carretilles… El material que 
s’estigui treballant cal que estigui a l’alçada de treball, i mai col.locar-se al pis 
s’hi s’ha d’aixecar després. 

A continuació es mostra la carreta elevadora seleccionada per la manipulació dels 
palets  que compleix amb els requeriments de la instal.lació adoptada: 

 

 

Figura 1.15 Carreta retràctil Jungeinrich ETV 114 
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L’elecció d’aquesta màquina s’ha fet seguint els següents criteris: 

• Capacitat 

• Confiabilitat: la marca jungeinrich és una marca de reconegut prestigi i 
aporta les suficients garanties.  

• Servei postvenda: aquesta marca disposa d’un bon servei postvenda, 
enviant mecànics de la casa a la pròpia empresa en cas d’avaria i vehicles 
de substitució en cas d’una reparació que ocupi un període relativament 
llarg.  

• Facilitat de manteniment: es pot contractar un servei de manteniment 
periòdic que realitza la pròpia marca. 

• Preparació: només el temps de càrrega de les bateries. 

• Seguretat: aquesta màquina aporta les últimes novetats en tema de 
seguretat. 

• Classificació del personal: en cas de ser necessària la formació aquesta 
empresa ofereix un programa de classes pràctiques i teòriques per la 
conducció de les seves màquines  i el manipulat segur de càrregues. 

• A més cal tenir en compte que al ser un vehicle propulsat amb motor 
elèctric evitarà la contaminació de l’aire com sí que es produeix amb els 
vehicles amb motor de combustió. 

*Aquests criteris s’han tingut en compte també en l’elecció de tota la maquinària restant. 

Per veure més característiques de la carreta cal consultar el catàleg 
corresponent. 

 

 

Figura 1.16 Porta seccional Hörmann 

Pel tancament dels molls optarem per instal.lar portes seccionals. En concret es 
col.locarà el model SPU 40 de la casa HÖRMANN (figura 1.16) amb nucli de 
poliuretà i recobriment de xapa d’acer galvanitzat. Les seves dimensions seran 
de 2.5m d’amplada i 3m d’alçada. 
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Aquest sistema ofereix un bon aïllament, a més de robustesa i durabilitat. 
Disposa també de finestrals que permeten l’aprofitament de la llum i la 
possibilitat de tenir un control de la zona exterior. 

Per consultar més dades sobre aquest producte cal consultar el catàleg 
corresponent de portes seccionals Hörmann de l’annex. 

 

Per la comunicació dels elements transportadors (en el nostre cas la carreta, 
amb els sistemes d’abastiment i recollida de les bobines de PVC (camions, 
furgonetes, etc.), s’ha optat per la col.locació de rampes anivelladores amb 
pestanya retràctil tant al moll d’entrada com en el de sortida. Les 
característiques més importants s’expliquen a continuació: 

Les rampes anivelladores Hörmann són solucions elaborades per compensar 
exactament la diferencia d’altura entra les superficies de càrrega dels diferents 
camions i els molls de càrrega. D’aquesta manera es pot introduir o treure la 
càrrega del camió amb un sol moviment horitzontal. La robusta construcció 
d’acer, amb plataforma resistent a la torsió, compensa sense problemes inclús 
inclinacions laterals del camió en cas de càrrega desigual. 

 

Disposa d’un sistema hidràulic amb dos cilindres elevadors i un cilindre per la 
pestanya retràctil. A més té un sistema d’auto bloqueig per evitar que en cas que 
el camió abandoni la zona de càrrega amb la rampa encara carregada no  es 
produeixi un descens d’aquesta.  

 

Aquesta plataforma ja porta incorporat el cablejat i es subministra amb un cable 
de connexió del quadre de maniobra i del sistema hidràulic. 

 

Per la longitud de la rampa caldrà tenir en compte 3 factors: 

 

• Altura de la superfície de càrrega del camió. 

• Altura del moll. 

• Angles d’inclinació permissible pels mitjans de transport empleats. 

 

Quant més llarga sigui la rampa anivelladora, millor resulta l’angle d’inclinació. 

En concret el model seleccionat és l’ HTLV-2 amb pestanya retràctil que es 
caracteritza per un avanç de la pestanya retràctil de 500 o 1000 mm. La 
pestanya retràctil s’extén sense esglaonaments, amb precisió, permetent 
l’aprofitament màxim de la superfície de càrrega. Això és important en el cas de 
vehicles que van carregats al màxim, en els que només és possible un 
recolzament mínim de la pestanya. 

A més aquesta rampa disposa de pestanya retràctil de 3 peces indicada tant per 
camions com per vehicles de menor dimensions. Així en el cas de que sigui 
necessari l’amplada de la rampa es limita mitjançant una simple commutació, als 
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1000 mm de la peça central com es veu a la figura 1.17. El motiu d’aquesta 
elecció es deu a que es realitzen subministraments de material a petits 
comerciants. 

 

 

Figura 1.17 Pestanya retràctil de 3 peces 

 

En el nostre cas tenint en compte els màxims desnivells que haurem de salvar i 
el sistema de manutenció que s’utilitzarà hem escollit una rampa amb una 
llargada de 3000mm i una amplada de 2100mm. La seva alçada d’obra serà de 
645mm. Aquestes dades es poden veure a la taula que apareix a continuació: 

 

 

Figura 1.18 Detalls rampa HTLV-2 
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Caldrà tenir en compte el sistema d’instal.lació de la rampa ja que això definirà 
els requeriments necessaris per la construcció del seu emplaçament.  

 

 

Figura 1.19 Sistema instal.lació rampa 

 

8.Incomoditat mínima: cal que la il.luminació, temperatura, olors, vibracions, 
etc. siguin les adequades, ja que pel contrari es generen fatigues innecessàries 
que redueixen el rendiment del treballador. Alguns d’aquests apartats seran 
estudiats i calculats posteriorment seguint les normatives adequades a tal fi, per 
tal de complir aquest apartat. 

Un clar exemple, i que suposa un cost mínim, el trobem amb  les alfombres 
antifatiga 3M que redueixen el cansament general, el mal d’esquena i les 
molèsties del tren inferior, ja que facilita la circulació sanguínia, sent ideal en 
llocs on el personal es manté moltes hores de peu. A més redueixen el perill de 
relliscades. Per tant en el nostre cas el col.locarem a la zona de producció, en 
concret al voltant de les màquines, que és on els treballadors es troben situats 
durant pràcticament la jornada completa.  

 

 

Figura 1.20 Alfombra antifatiga 3M 
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A més el paviment de la nau, en la seva part més superior, estarà format per 
una capa de rodament d’alta resistència indicada per terres industrials amb 
trànsit rodat intens i resistent a l’abrasió de la marca Rocland, model qualitop. 

 

 

Figura 1.21 Paviment Qualitop 

 

Aquest paviment compleix amb  algunes de les característiques desitjables que 
es recomanen, tot i que no serà mai possible reunir-les totes per complet.  

Aquestes característiques són: 

 

-Els diversos edificis tots a un mateix nivell. 

-Suficientment fort per suportar els equips i la maquinària. 

-Barat. 

-Que estigui immediatament llest pel seu ús. 

-Resistent al xoc i l’abrasió, aïllant del calor i vibracions. 

-No deslliçant. 

-Silenciós i absorbent del soroll. 

-Atractiu a la vista. 

-Amb diversitat de colors disponibles. 

-Que no li afecti la temperatura ni la humitat, i els productes àcids, sals, etc. 

-Inodor i higiènic. 

-Suficientment elàstic perquè sigui tou sota el peu. 

-Que sigui fàcil de fixar i amarrar al mateix les màquines i equips. 

-Dissipador d’electricitat estàtica. 

-Fàcil de mantenir net. 

-Fàcilment re movible i reemplaçable. 

 

9.Seguretat inherent: cal evitar tot perill en la mesura del que sigui possible. Per 
això caldrà una formació de tot treballador en aquest àmbit, aplicació de tots els 
elements de seguretat  tant actius com passius… 
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10.Seguretat màxima: s’han d’incloure proteccions contra focs (com veurem en 
capítols següents), humitats, robatori i deteriorament general, fins on sigui 
possible, en la distribució original, en lloc d’afegir posteriorment barreres, portes 
i gàbies 

11.Flux unidireccional: no s’han de creuar les rutes de treball amb les de 
transport. 

12. Rutes visibles: s’han de definir rutes de recorregut, i de ser possible marcar-
se clarament. No s’han de fer servir passadissos per emmagatzemar material.  

13.Identificació: per tal de tenir controlat el material ubicat a les prestatgeries i 
tenir-ne una fàcil identificació, utilitzarem la nomenclatura següent: 

 

• Numeració de passadissos: retolació als extrems de cada passadís i al 
terra amb una pintura adequada i fàcilment visible del número de passadís 
corresponent.  

• Numeració de posició: numerarem amb nombres imparells començant per 
l’1 les posicions on s’ubiquen els palets de l’esquerra del passadís (en el 
nostre cas l’esquerra mirant des de l’entrada de mercaderies de la nau cap 
endins), i amb nombres parells les posicions de la dreta. El motiu d’això és 
evitar retrocessos durant la manipulació. 

• Numeració de pis: numerarem cada pis de la prestatgeria segons el nivell 
en el que es trobi començant pel 0 en el cas del nivell de terra. 

 

A continuació mostrem una representació gràfica i un exemple explicatiu: 

 

 

Figura 1.22 Sistema identificació d’ubicació 

 

 



 Nau industrial dedicada a la manufactura de material de PVC 

 - 31 - 

Un palet ubicat al punt blanc de la imatge rebria la següent nomenclatura:  

-passadís 1 

-posició 5 

-pis (segons nivell) 

Per tant 01-05-00, en cas d’estar a terra, 01-05-03, en cas d’estar al tercer 
nivell, etc. 
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CAPÍTOL 2:     

ELEMENTS 

ESTRUCTURALS 

 

2.1. Objecte 
 

En aquest apartat es defineixen cada un dels elements estructurals que 
composen l’establiment industrial  i que han estat dissenyats tenint en compte la 
normativa aplicable per garantir la seguretat de la instal.lació. 

Els càlculs justificatius de cada element es troben a l’annex corresponent. 

 

2.2. Elements estructurals 
 

Per començar cal dir que s’han col.locat 11 pòrtics de formigó amb una llum 
aproximada de 36 metres, una alçada útil de 7 metres i una separació de 6 
metres entre si. 

Les dimensions finals de la nau amb tots els elements estructurals instal.lats és 
de 36.2 metres d’amplada i 60.6 metres de llargada. La seva alçada total és de 
9.8 metres. 
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2.2.1. Coberta 

 

Per la coberta utilitzarem un panell tipus sandvitx model GM PANEL CUBIERTA TJ 
de la casa IRONLUX GROUP 2003 S.A.-GRUPO GLASSMETAL. 

Aquest panell esta format principalment per un recobriment de xapa i un nucli 
aïllant d’espuma expansionada. 

Algunes característiques d’aquest element es mostren a continuació. 

 

 

Figura 2.1 Coberta lleugera 

 

Per consultar més dades i sistema d’instal.lació cal consultar la fitxa tècnica a 
l’annex corresponent. 

 

2.2.2. Coberta/lluernari 

 

Col.locarem de forma intercalada amb els panells de xapa, lluernaris de 
policarbonat de la mateixa casa, model Thermopanel E per tal d’aprofitar la llum 
exterior i així reduir el consum elèctric. Aquest panell ofereix la resistència i 
l’aïllament tèrmic adequat. 

Per la seva instal.lació cal seguir els passos indicats a la fitxa tècnica que es 
troba a l’annex corresponent. 

 

Figura 2.2 Lluernari policarbonat 
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2.2.3. Corretges 

 

S’instal.len corretges de 6 metres amb una separació de 3 metres entre elles. 
Per la seva fabricació s’ha utilitzat HA-25 i acer B 500S, obtenint unes 
dimensions de 20x25cm i una armadura constructiva a la zona de compressió de 
2 12∅  i una armadura de 2 20∅  per la zona traccionada.  

Per l’armadura transversal s’han col.locat estreps de 6∅  amb una separació de 
15 cm. 

Les seves característiques compleixen amb els requeriments exigits més 
endavant per la normativa de protecció contra incendis. 

Per més detalls constructius cal consultar l’annex corresponent. 

2.2.4. Delta T-3 

 

S’ha col.locat una jàssera prefabricada de 36 metres de la casa TRUMES per 
salvar totalment la distància entre pilars i així evitar la col.locació de pilars 
intermitjos que perjudicarien la distribució de la planta. 

Aquest element compleix amb els requeriments exigits a la normativa contra 
incendis. 

 

Figura 2.3 Jàssera Delta T-3 

Es poden consultar les dades tècniques a l’annex corresponent. 

 

2.2.5. Pilars 

 

S’han dissenyat pilars amb HA-25 de secció 50x60cm i alçada útil de 7 metres 
amb una armadura longitudinal de 8 12∅ d’acer B500S i estreps de 6∅  amb una 
separació de 15 cm. 

El seu disseny garanteix la resistència al foc que cal aplicar. 

Per més detalls cal consultar l’annex corresponent. 
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Per la unió entre la jàssera Delta T-3 i el pilar utilitzarem un recolzament 
elastòmer de la casa YAYA Materiales S.L.U. 

 

 

Figura 2.4 Recolzament elastòmer 

 

2.2.6. Sabates 

 

Per la correcta subjecció dels pilars ha calgut dissenyar sabates amb HA-25 i 
acer B500S  de 200x200x40cm amb una armadura 7 16∅ en ambdues direccions. 

Aquestes sabates es troben recolzades sobre un pou de 4.5 metres  de 
profunditat per donar l’estabilitat necessària tal i com s’indica a l’estudi geotècnic 
de l’annex. 

Més detalls constructius a l’annex corresponent. 

 

2.2.7. Biga de lligat 

 

S’han unit els pilars amb bigues de lligat de secció 40x40 cm. 

Per més detalls cal consultar l’annex. 

 

2.2.8. Façana 

 

Per la totalitat de la façana col.locarem panells tipus sandvitx de la casa 
IRONLUX GROUP 2003 S.A.-GRUPO GLASSMETAL. 

El model en concret és el GM PANEL FACHADA TO (Tornillo Oculto) i es 
caracteritza per estar format per xapes metàl�liques amb nucli aïllant de 
poliuretà.  
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Figura 2.5 Panell façana  

 

Per la protecció contra impactes de la coberta i així evitar-ne el deteriorament 
utilitzarem proteccions com les utilitzades en el cas de les prestatgeries. 

 

  

Figura 2.6 Proteccions façana 

 

Per l’acabat de la coberta/façana a més instal.larem els elements que es mostren 
a continuació: a)cumbrera encunyada, b)remat pinyó, c)canaló 1 pendent, 
d)recull-aigües i e)remat L. 

 

 

Figura 2.7 Acabats façana/coberta 
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Finalment per la zona d’oficines/vestidors/menjador/sala de descans optarem per 
la instal.lació d’un mòdul prefabricat a mida de manera que aquesta estructura 
quedarà totalment aïllada de l’estructura principal de la nau. D’aquesta manera 
facilitarem una possible redistribució de l’establiment en el futur en cas de que 
fos necessari.  

L’empresa encarregada de la fabricació i instal.lació d’aquest mòdul serà 
l’empresa Consmetal.  

A continuació veiem una instal.lació similar a la que es col.locarà a la nau. 

 

 

Figura 2.8 Oficines prefabricades 

 

La zona d’administració 1 serà d’obra. 
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CAPÍTOL 3: 

INSTAL.LACIÓ DE 

VENTILACIÓ 

 

3.1. Objecte 
 

Amb la finalitat de garantir les condicions de salubritat de l’aire de l’establiment 
es disposarà d’una instal.lació de ventilació que mantindrà l’ambient en les 
condicions òptimes pel confort dels treballadors de la instal.lació. 

Aquesta instal.lació únicament té per objecte  renovar l’aire existent per 
circulació d’aquest sense modificar-ne les seves característiques tals com la 
humitat, temperatura, etc. 

 

3.2. Sistemes aplicats 
 

3.2.1. Producció 

 

La recomanació de renovacions d’aire per fàbriques en general és de 5 a 10 
renovacions del volum d’aire per hora. Tenint en compte que en el nostre cas 
només es du a terme la manipulació de bobines de PVC i no es generen fums, 
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residus tòxics, etc. optarem per renovar el volum d’aire unes 6 vegades per 
hora. 

Per l’extracció instal.larem 4 aparells del model ABC 570-6 amb un cabal de 8400 
m3/h que ens extrauran un volum d’aire total de 33600m3/h. 

Aquest sistema de ventilació és de l’empresa FUTURVENT. El sistema en concret 
s’anomena Sèrie Cilíndrica ABC (Adapted Base Cylindrical) i s’instal.la sobre la 
coberta de la nau. Com podem comprovar aquest aparell té un nivell sonor de 64 
dB, que a l’anar instal.lat sobre la coberta de la nau a més de 7.5 metres 
quedarà bastant atenuat a nivell de terra on es troba el personal. 

 

 

 

Figura 3.1 Campana extracció ABC 570-6 

 

Es tracta d’un equip de ventilació amb deflector esfèric i base cilíndrica auto 
ajustable,  i dinàmic mitjançant motor elèctric. 

Es garanteix el compliment de la normativa en Prevenció de Riscos Laborals 
sobre la renovació d’aire i/o el tractament de recirculació segons R.D 486/1997 
(Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en llocs de treball). 

 

Algunes de les característiques d’aquest sistema es detallen a continuació: 
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1. Disposa d’un registre de tancament motoritzat i un mòdul de comporta per 
evitar fugues quan es requereixi. 

2. Base de subjecció a coberta de geometria  cilíndrica que s’adapta a la coberta 
amb el sistema de cambra de descompressió. 

3. Tot el disseny dels components de l’aparell fan que s’aconsegueixi la 
canalització de l’aire en espiral (principi de l’efecte huracanat), sense pèrdues 
de càrrega al no tenir elements de fre en el seu disseny estructural, 
optimitzant així el cabal d’extracció i realitzant un important estalvi energètic.  

 

Per l’aportació d’aire col.locarem obertures amb reixa a la part inferior de la nau 
de manera que es produeixi un correcte escombrat de l’aire. Pel dimensionament 
d’aquestes obertures tindrem en compte que les corrents que es produeixin 
estiguin entre 1 i 2 m/s. Per tant caldrà que la suma de la superfície útil total de 
les reixes sigui de 4.7m2 aproximadament per tal que la velocitat de la corrent 
d’entrada rondi  els 2m/s. 

 

3.2.2. Magatzem 

 

En aquesta zona tenint en compte que només s’emmagatzema material de PVC, 
el qual no requereix unes condicions ambientals òptimes per la seva conservació, 
la presència de persones és reduïda i el mitjà de manipulació és elèctric optarem 
per renovar 5 vegades el volum d’aire per hora. A més en aquesta zona cal 
deixar obertures per l’evacuació de fums i gasos de la combustió en cas d’incendi 
de manera que també hi haurà part de ventilació natural. 

L’obertura puntual de les portes seccionals dels molls de càrrega i descàrrega 
també influirà en la renovació de l’aire interior. 

 

Instal.larem 7 aparells a la coberta del model ABC 570-6 amb un cabal de 8400 
m3/h que extrauran un volum total de 58800m3/h. Com hem comentat 
anteriorment aquest aparell no serà perjudicial ja que el seu nivell sonor a nivell 
de terra quedarà suficientment atenuat. 

 
Per l’aportació d’aire instal.larem reixetes repartides a la part inferior de la nau 
per tal de fer un correcte escombrat de l’aire. La suma de la superfície útil total 
de les reixes serà aproximadament 8.2m2 per tal de tenir una velocitat d’entrada 
de 2m/s aproximadament. 

 

3.2.3. Sala manteniment 

 

Utilitzarem el mètode D del RITE amb una qualitat de l’aire IDA2.  
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Col.locarem, per tant, el model SILENT-100 de la casa S&P amb sortida directa a 
l’exterior que superarà les necessitats d’aquesta estança. Per l’aportació 
instal.larem una reixeta d’alumini també comunicada amb l’exterior. Les 
característiques tècniques de l’aparell es mostren a continuació: 

 

 

Figura 3.2 Extractor Silent-100 

 

 

Aquí es mostra la reixeta d’admissió amb filtre de la casa PFANNENBERG. 

 

 

Figura 3.3 Reixeta Pfannenberg 
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3.2.4. Menjador 

 

Utilitzarem el mètode D del RITE amb qualitat de l’aire IDA 2. En aquesta zona 
no es disposa de cuina de manera que no caldrà ventilació localitzada amb 
campana. A més es disposa de finestra amb comunicació exterior directa en cas 
de necessitats de ventilació extra.   
Per tant en tindrem suficient amb un extractor SILENT-100 de la casa S&P amb 
sortida directa a la zona de producció i unes reixetes d’entrada d’aire amb filtre 
amb connexió directa amb l’exterior de la casa PFANNENBERG. 

 

3.2.5. Sala de descans 

 

Utilitzarem el mètode D del RITE amb qualitat de l’aire IDA 2.  

Per tant en tindrem suficient amb un extractor SILENT-100 de la casa S&P amb 
sortida directa a la zona de producció i una conducció de succió d’aire 
connectada directament amb l’exterior.  

S’evita crear una ventilació en comú entre el menjador i la zona de descans per 
tal d’evitar al màxim la transferència d’olors entre aquests espais. 

 

3.2.6. Lavabos i dutxes 

 

S’instal.larà en cada un dels lavabos i dutxes que hi ha a la nau industrial un 
extractor SILENT-100 CDZ de la casa S&P. La principal característica, i que el 
diferencia del model SILENT-100, és el detector de presència per infrarojos que 
activa automàticament l’aparell quan detecta moviment. 

 

 

Figura 3.4 Extractor Silent-100 CDZ 
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3.2.7. Vestidors 

 

En aquest espai realitzarem el càlcul amb el mètode D del RITE amb una qualitat 
de l’aire IDA 2. 

Per tant instal.larem 2 extractors SILENT-100 de la casa S&P amb connexió 
directa a l’exterior. L’entrada d’aire es realitzarà mitjançant reixetes 
PFANNENBERG amb filtre també connectades directament amb l’exterior de la 
nau. A més aquesta zona disposa de finestres que permeten una ventilació extra 
en cas de necessitat. 

Cal tenir en compte que en aquest espai també s’hi han instal.lat 5 extractors 
més del mateix model amb sensor de presència ubicats a cada un dels lavabos i 
dutxes. 

 

3.2.8. Sala reunions 

 

En aquest espai realitzarem el càlcul amb el mètode D del RITE amb una qualitat 
de l’aire IDA 2. 

 
Així que amb un extractor SILENT-100 de la casa S&P amb extracció a la zona de 
producció n’hi haurà suficient per una correcta ventilació. L’aportació d’aire es 
farà per mitjà d’una reixeta PFANNENBERG amb filtre connectada amb l’exterior. 

En cas de necessitat extra de ventilació aquesta estança té una finestra que 
connecta directament amb l’exterior. 

 

3.2.9. Administració 1 

 

En aquest espai s’hi trobaran normalment dues persones treballant durant tota la 
jornada amb un sistema de climatització en constant funcionament. 

Per tant aplicarem el mètode A amb qualitat de l’aire IDA 2.  

Així que instal.larem 2 aparells de la casa ECOVENT model KWL EC60 amb 
recuperació de calor amb programació a 45 m3/h (velocitat 3). 

A continuació es mostren les principals característiques de l’aparell esmentat. 
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Figura 3.5 Recuperador de calor KWL EC60 

 

• Aquest aparell disposa de filtre d’aire que assegura un aire totalment pur i 
net. 

• Les seves persianes elèctriques segellen l’entrada d’aire quan l’equip està 
aturat. 

• Té un sistema d’evacuació de condensacions directament a l’exterior. 

 

3.2.10. Sala cap  

 

En aquest espai degut a que la instal.lació de climatització estarà en 
funcionament durant la major part del temps instal.larem un aparell de ventilació 
amb recuperació de calor per tal d’evitar al màxim les pèrdues d’energia i així 
aconseguir el posterior estalvi energètic.  

Per tant aplicarem el mètode A amb qualitat de l’aire IDA 2. 

Instal.larem un aparell de la casa ECOVENT model KWL EC60 amb programació a 
45 m3/h (velocitat 3). 
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3.2.11. Administració 2 

 

Aquí també s’instal.larà un sistema de climatització connectat permanentment 
durant la jornada de treball. Així que col.locarem ventilació amb recuperació de 
calor. 

Apliquem el mètode A amb qualitat de l’aire IDA 2. 

Instal.larem 2 aparells de la casa ECOVENT model KWL EC60 amb programació a 
45 m3/h (velocitat 3). 
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CAPÍTOL 4: 

INSTAL.LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ 

 

4.1. Objecte 
 

La instal.lació de climatització té per objecte modificar les condicions de l’aire tals 
com la temperatura, la humitat, etc. per tal de millorar les condicions ambientals 
i crear així un ambient de treball més agradable. 

Aquesta instal.lació s’ha realitzat tenint molt en compte l’estalvi energètic ja que 
una mala elecció dels components implica un augment de costos a curt termini. 

 

4.2. Sistemes aplicats 
 

4.2.1. Producció 

 

Pel refredament de la zona de producció utilitzarem un sistema de refrigeració 
d’aire portàtil, amb sistema d’evaporació de la marca LIFE’S COOL. El sistema en 
concret s’anomena Port a cool. Les seves característiques més importants són:  
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• Allotjament sòlid d’un sol bloc de polietilè fos. 

• Abastiment d’aigua per mànega flexible. 

• Tant el propi aparell com el tanc d’aigua són desplaçables. 

• Els costos operatius són molt inferiors als dels sistemes tradicionals d’aire 
condicionat. 

• Els seus costos de manteniment també són reduïts i la fiabilitat de la 
màquina és molt alta. 

• Respectuós amb l’ambient degut a la seva eficàcia i efectivitat energètica. 
També pot funcionar amb aire comprimit. 

• Incorpora un sistema de filtratge d’aire que purifica l’ambient. 

 

D’aquesta manera augmentarem la productivitat ja que crearem un clima de 
treball més agradable. 

Les característiques tècniques més importants es mostren a continuació: 

 

 

Figura 4.1 Sistema refrigeració PORT A COOL 

 

 

 

Per l’escalfament de la zona de producció utilitzarem calefactors hal.lògens de la 
casa S&P (model HI-300), ideals per oferir calor en grans espais industrials. 
Aquest sistema es més eficient que els d’ona llarga per escalfar a llargues 
distàncies. Proporciona calor localitzat, escalfant només a persones i objectes 
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sòlids. Com el sistema de refrigeració, aquests aparells requeriran costos de 
manteniment baixos. 

 

 

Figura 4.2 Sistema calefacció HI-300 

 

Per evitar corrents d’aire entre la zona de producció i el magatzem que 
perjudicarien la climatització i ventilació d’ambdues zones s’ha optat per la 
col.locació de portes automàtiques enrotllables de la casa LAGENFÖR S.A. El 
motiu d’aquesta decisió es deu a que aquesta instal.lació surt més econòmica 
que la col.locació de cortines de vent. L’obertura d’aquesta es realitzarà 
mitjançant un sensor fotoelèctric per evitar al màxim les pèrdues de temps en el 
transport del material.  

A continuació es mostra una imatge de la porta enrotllable i les seves 
característiques principals. 

 

 

Figura 4.3 Porta enrotllable Lagenför 
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4.2.2. Magatzem 

 

En aquesta zona de la nau prescindirem de sistema de climatització ja que degut 
a les seves dimensions i a la reduïda presència de personal la instal.lació 
d’aquest sistema suposaria uns costos massa elevats. 

 

4.2.3. Altres zones. 

 

Per la zona d’oficines i la de menjador/sala de descans/ vestidors utilitzarem el 
sistema de climatització amb bomba de calor inverter Mitsubishi Electric & 
Airzone. Aquest sistema de climatització intel.ligent permet climatitzar diferents 
habitacions o zones d’un mateix espai amb temperatures diferents, amb el 
conseqüent estalvi energètic. 

Per això cal la instal.lació d’un termòstat a cada una de les habitacions que 
analitza la temperatura d’aquesta i obre o tanca el pas de les reixetes 
intel.ligents de pas d’aire per assolir la temperatura desitjada. 

A continuació veiem una representació gràfica del sistema. 

 

 

 

 

Figura 4.4 Sistema Mitsubishi/Airzone 
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El model seleccionat serà el PEZ-400 YKA. A continuació es mostren els detalls 
tècnics més importants. 

 

 

 

Figura 4.5 Detalls tècnics Sèrie PEZ-400YKA 

 

 

Per la zona d’administració 1tenint en compte les seves reduïdes dimensions serà 
suficient amb la instal.lació d’un aparell bomba de calor inverter de la casa 
Mitsubishi Electric model MSZ-HC35VAB. 
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Figura 4.6 Detalls tècnics MSZ-HC35VAB 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL.LACIÓ CONTRA 

INCENDIS 

 

5.1. Objecte 
 

Aquesta part té per objecte establir i definir els requisits que deuen satisfer i les 
condicions que deuen complir els establiments i instal.lacions d’ús industrial per 
la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir la seva aparició i per donar 
resposta adequada, en cas de produir-se, limitant la seva propagació i 
possibilitar la seva extinció, amb la finalitat d’anul.lar o reduir els danys o 
pèrdues que l’incendi pot produir a persones i béns. 

Les activitats de prevenció d’incendis tindran com a finalitat limitar la presència 
del risc de foc i les circumstàncies que poden desencadenar l’incendi. 

Les activitats de resposta tindran com a finalitat controlar o lluitar contra 
l’incendi per extingir-lo, i minimitzar els danys que pugui generar. 
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5.2. Configuració de l’establiment 
 

S’entén per establiment el conjunt d’edificis, edifici, zona d’aquest, instal.lació o 
espai obert sota ús industrial o magatzem, segons l’establert a l’article 2 del 
RSCIEI, destinat a ser utilitzat sota titularitat diferenciada i el projecte del qual 
sigui construcció o reforma, així com l’inici de l’activitat prevista, sigui objecte de 
control administratiu. 

Els establiments industrials es caracteritzen per: 

 

c) La seva configuració i ubicació en relació amb l’entorn. 

d) El seu nivell de risc intrínsec. 

 

Ens trobem en el nostre cas amb un establiment  industrial ubicat en un edifici. 
En concret ens trobem en un edifici tipus C com podem comprovar a la figura. 
Aquest tipus d’establiment industrial ocupa totalment un edifici, i es troba a una 
distància superior a tres metres de l’edifici més proper d’altres establiments. 
Aquesta distància es troba lliure de mercaderies combustibles o elements 
intermitjos susceptibles de propagar l’incendi. 

 

 

Figura 5.1 Configuració establiment 

 

 

5.3. Càrrega de foc i nivell de risc intrínsec 
 

Els establiments industrials es classifiquen, segons el seu grau de risc intrínsec, 
atenent als criteris simplificats i segons els procediments que s’indiquen a 
continuació. 

Els establiments industrials, en general, estaran formats per una o vàries 
configuracions del tipus A,B,C,D i E. Cada una d’aquestes configuracions 



Jordi Altirriba Claramunt  

 - 54 - 

constituirà una o vàries zones (sectors o àrees d’incendi) de l’establiment 
industrial. 

Pels de tipus A,B i C (el nostre cas) es considera sector d’incendi l’espai de 
l’edifici tancat per elements resistents al foc durant el temps que s’estableixi en 
cada cas. 

El nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d’incendi s’avaluarà de la següent 
manera: 

  

1. Calculant la següent expressió, que determina la densitat de càrrega de foc, 
ponderada i corregida, de l’esmentat sector o àrea d’incendi. 

 

1

i

i i i
s a

G q C
Q R

A

⋅ ⋅
= ⋅∑

 

 

• Qs=Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea 
d’incendi, en MJ/ m2 o   Mcal/ m2 . 

• Gi= massa, en Kg, de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el 
sector o àrea d’incendi (inclosos els materials constructius combustibles). 

• qi=poder calorífic, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada un dels combustibles (i) 
que existeixen en el sector d’incendi. 

• Ci=coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat de cada un 
dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi. 

• Ra=coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per 
l’activació) inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector 
d’incendi, producció, muntatge, transformació, emmagatzematge, etc. 

Quan existeixin vàries activitat en el mateix sector, es prendrà com factor 
de risc d’activació l’inherent a l’activitat de major risc d’activació, sempre 
que dita activitat ocupi almenys el 10% de la superfície del sector o àrea 
d’incendi. 

• A=superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea 
d’incendi, en m2. 
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Figura 5.2 Taula 1.1 RSCIEI 

 

2. Com a alternativa a la fórmula anterior, la densitat de càrrega de foc, 
ponderada i corregida Qs, del sector d'incendi aplicant les següents 
expressions: 

 

a) Per activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol altra 
diferent a l’emmagatzematge: 

 

1

i

si i i
s a

q S C
Q R

A

⋅ ⋅
= ⋅∑

 

 

• Qs, Ci, Ra i A tenen la mateixa significació que en l'apartat anterior. 

• qsi=densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons 
els diferents processos que es realitzen en el sector d’incendi (i), en MJ/ 

m2 o   Mcal/ m2 . 

• Si=superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de 
foc qsi diferent, en m2

. 
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Figura 5.3 Resum taula 1.2 RSCIEI 

 

NOTA: als efectes del càlcul, no es comptabilitzen els abassegaments o dipòsits 
de materials o productes reunits per a la manutenció dels processos productius 
de muntatge, transformació o reparació, o resultants d’aquests, el consum o 
producció és diari i constitueixen l’anomenat magatzem de dia. Aquests materials 
o productes es consideraran incorporats al procés productiu de muntatge, 
transformació, reparació, etc., al que hagin de ser aplicats o del que procedeixin. 

 

b) Per a activitats d’emmagatzematge. 

 

1

i

vi i i i
s a

q C h s
Q R

A

⋅ ⋅ ⋅
= ⋅∑

 

 
• Qs, Ci, Ra i A tenen la mateixa significació que en l’apartat anterior. 

• qvi=càrrega de foc, aportada per cada m2 de cada zona amb diferent tipus. 
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi, en MJ/ m3 o   Mcal/ 
m3 . 

• hi=altura de l’emmagatzematge de cada un dels combustibles (i), en m. 

• si=superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi en m2. 

 

El nivell de risc intrínsec d’un edifici o un conjunt de sectors i/o àrees d’incendi 
d’un establiment industrial, a efectes de l’aplicació del reglament, s’avaluarà 
calculant la següent expressió, que determina la densitat de càrrega de foc, 
ponderada i corregida,Qe, de l’esmentat edifici industrial. 
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• Qe=densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici 
industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

• Qsi=densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida de cada un dels 
sectors o àrees d’incendi (i), que componen l’edifici industrial, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 

• Ai=superfície construïda de cada un dels sectors o àrees d’incendi, (i), que 
composen l’edifici industrial, en m2. 

 

 

A continuació es presenta una taula resum dels nivells de risc intrínsec de cada 
zona i del conjunt de la nau:  

 

Taula 5.1 Resum nivells de risc 

Descripció 
activitat 

Densitat 
de 
càrrega 
de foc 
(Qs)(Qv) 
(MJ/m2) 

Superfície 
(m2) 

% 
utilitzaci
ó 

Alçada 
(m) 

C Ra Densitat 
càrrega 
de foc 
(Qe) 
(MJ/m2) 

Nivell 
de risc 
intrínsec 

Zona producció 2000 852 40 - 1 2 1600 Mitjà 
(4) 

Zona 
emmagatzematge 

5900 1400 60 6.3 1 2 44604 Alt (8) 

Conjunt 
establiment 

- - - - - - 28334 Alt(8) 

 

Així veiem que en el cas de la zona de producció ens trobem amb un nivell de 
risc intrínsec mitjà (4) i per la zona d’emmagatzematge amb un nivell alt (8). 

Pel global de la nau veiem que el nivell de risc és alt (8). El motiu és el gran pes 
que representa la zona d’emmagatzematge respecte el conjunt de la nau. El 
motiu d’això és la necessitat de disposar d’una gran quantitat de material de 
diferents característiques per poder atendre a les demandes dels clients. 
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5.4. Compartimentació 
 

Cal dir que hem dividit la nau en dos sectors diferenciats d’incendi. La zona de 
producció on també està ubicada la zona d’oficines, vestidors, etc. i l’àrea 
d’emmagatzematge conjunta amb una petita zona administrativa.  

Veiem a la taula que tenim a continuació que per un sector d’incendi amb un 
nivell risc intrínsec d’incendi alt 8 en un edifici de tipus C la màxima superfície 
que pot ocupar aquest sector  és de 2000m2. Per tant no tenim problemes ja que 
la zona d’emmagatzematge no supera aquesta superfície. 

En el cas de tenir un nivell de risc mig 4, com es dona a la zona de producció, la 
màxima superfície és de 4000m2 que tampoc es supera. 

 

 

 

Figura 5.4 Taula 2.1 RSCIEI 

 

5.5. Requisits dels elements constructius 
 

 

Per començar cal dir que l’establiment objecte d’estudi compleix amb els 
requisits indicats al RSCIEI sobre façanes accessibles per tal de possibilitar i 
facilitar la intervenció dels serveis d’extinció d’incendis a més de complir les 
condicions d’aproximació de l’edifici 
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5.5.1. Requisits dels materials 

 

Productes de revestiment: els productes utilitzats com a revestiment o acabat 
superficial han de ser: 

 

• A paviments: Classe CFL-s1 (M2)  o més favorable 

• A parets i sostres: Classe C-s3 d0(M2) o més favorable 

• Els lluernaris que no siguin continus o instal.lacions per eliminació de fum 
que s’instal.lin a les cobertes seran almenys de classe D-s2d0 (M3) o més 
favorable. 

• Els materials dels lluernaris continus en cobertes seran B-s1d0 (M1) o més 
favorable 

• Els materials de revestiment exterior de façanes seran C-s3d0 (M2) o més 
favorable. 

 

Quan un producte que constitueix una capa continguda en el terra, paret o sostre 
sigui d’una classe més desfavorable que l’exigida al revestiment corresponent, 
segons l’apartat anterior, la capa y el seu revestiment en el seu conjunt, seran, 
com a mínim, El 30(RF-30). 

 

Els productes situats a l’interior de falsos sostres o terres elevats, tant els 
utilitzats per aïllament tèrmic i per condicionament acústic com els que 
constitueixin o revesteixin conductes d’aire condicionat o ventilació, etc., deuen 
ser de classe B-s3 d0 (M1) o més favorable. Els cables hauran de ser no 
propagadors d’incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda. 

Els productes de construcció petris, ceràmics i metàl�lics, així com els vidres, 
morters, formigons o guixos, es consideraran de classe A1(M0) 

 

5.5.2. Estabilitat al foc dels elements constructius portants 

 

S'entén per estructura portant d'un edifici la constituïda pels elements següents: 
forjats, bigues, suports i estructura principal i secundària de coberta. 

 

S'entén per estructura principal de coberta i els seus suports la constituïda per 
l'estructura de coberta pròpiament dita (llinda, encavallada) i els suports que 
tinguin com a funció única suportar-la, inclosos aquells que, en el seu cas, 
suportin a més una grua. 
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A aquests efectes, els elements estructurals secundaris, per exemple, corretges 
de coberta, no seran considerats part constituent de l’estructura principal de 
coberta. 

 

 

Figura 5.5 Taula 2.2 RSCIEI 

 

Com veiem al quadre 2.2 del RSCIEI els elements estructurals portants per un 
edifici tipus C amb nivell de risc intrínsec alt hauran de ser com a mínim R90 (EF-
90). És a dir que els  forjats, bigues, suports i estructura principal i secundària 
de coberta compliran amb aquesta dada. 

Com que aquests elements seran de formigó no caldrà fer cap tractament sobre 
les superfícies per arribar a aquest nivell de resistència. 

 

5.5.3. Resistència al foc d'elements constructius de tancament. 

 

La resistència al foc dels elements constructius delimitadors d'un sector d'incendi 
respecte d'altres no serà inferior a l'estabilitat al foc exigida en la taula 2.2 del 
RSCIEI, per als elements constructius amb funció portant en el nombrat sector 
d'incendi. 

Així que els elements constructius delimitadors de la zona d’emmagatzematge 
respecte la zona de producció seran del tipus R 90 (EF-90) o superior. 

En el nostre cas utilitzarem un panell tipus sandvitx de l’empresa SIC 
(Separaciones Internas y Cabinas S.A) de 75mm d’espessor nominal, constituït 
per un nucli aïllant de llana de roca volcànica incombustible en M0, intercalat 
entre dues làmines d’acer de 0.6mm d’espessor. Aquest panell posseeix una 
resistència al foc de RF-90 tal i com exigeix la norma corresponent. 

A la figura 5.6 es mostra una imatge del panell que instal.larem. 
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Figura 5.6 Panell talla-focs Sic S.A 

 

El sistema d’instal.lació és molt simple, i està basat en perfils d’arrencament, 
vores, y remats superiores i inferiors que serveixen de punt de recolzament als 
panells.  

 

Figura 5.7 Detall instal.lació 

 

A més de realitzar la instal.lació del panell caldrà protegir-lo de possibles 
impactes produïts per la carreta transportadora ja que aquest panell es troba 
entre la zona de producció i el magatzem. Per això utilitzarem les proteccions 
laterals que hem vist al primer capítol i que s’han col.locat per protegir les 
prestatgeries.  

 

Quan una mitjanera, un forjat o una paret que compartimenti sectors d’incendi 
escometi a una façana, la resistència al foc d’aquesta serà, almenys, igual a la 
meitat de l’exigida a aquell element constructiu, en una franja l’amplada de la 
qual serà, com a mínim, un metre. 

 

Com que la paret de compartimentació de la zona de producció amb la 
d’emmagatzematge escomet a la façana per ambdós cantons la solució que 
adoptarem serà la que es mostra a continuació: 
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Figura 5.8 Representació tram façana 

Encara que se’ns permet que la resistència de la franja d’1m de la façana sigui la 
meitat de l’exigida a la paret de compartimentació, col.locarem aquests tram 
amb el mateix panell que l’utilitzat per la compartimentació, de  manera que la 
resistència serà RF-90. Aquesta franja d’un metre es construirà en tota l’alçada 
de la façana. 

Quan una mitjanera o element constructiu de compartimentació en sectors 
escometi a la coberta, la resistència al foc d’aquesta serà, almenys, igual a la 
meitat de l’exigida a aquell element constructiu, en una franja l’amplada del qual 
sigui igual a un metre. Aquesta franja podrà trobar-se: 

 

• Fixada a l’estructura de la coberta, quan aquesta tingui almenys la 
mateixa estabilitat que la resistència exigida a la franja. 

 

Optarem per aquesta opció de manera que col.locarem una franja d’1 m per cada 
banda en posició horitzontal sobre la paret de compartimentació de la zona 
d’emmagatzematge amb la de producció. La resistència de la franja serà la 
mateixa que la de la paret que separa les zones (mínim RF 90). Aquesta franja 
es construirà amb el mateix material que l’utilitzat per la paret de sectorització. A 
continuació es representa una imatge similar a la que es durà a terme: 

 

 

Figura 5.9 Imatge sistema compartimentació coberta 
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Es respectaran també els següents aspectes: 

 

1. La distancia mínima, mesurada en projecció horitzontal, entre una finestra i 
un buit, o lluernari d’una coberta serà major de 2,50m quan els esmentats 
buits i finestres pertanyin a sectors d’incendi diferents i la distancia vertical, 
entre ells, sigui menor de 5m. 

2. En el cas de les portes aquestes hauran de tenir una resistència al foc, com a 
mínim, igual a la meitat de l’exigida a l’element separador dels sectors 
d’incendi quan el pas d’un a l’altre sigui directe. Com que l’element separador 
ha de tenir un mínim de resistència al foc de R 90 (EF-90), les portes que 
connecten els dos sectors hauran de tenir un mínim de resistència al foc de R 
45 (EF-45).  Col.locarem una porta  RF-60 ja que és un valor normalitzat pels 
fabricants. 

 

Així que instal.larem una porta talla focs d’una fulla amb RF-60 del model 
Ignistop de Puertas Cubells com la que es mostra a continuació. 

 

 

Figura 5.10 Porta talla-focs Ignistop 

 

En cas d’incendi (72 graus aprox.) la porta quedarà completament tancada sent 
la unió central l’encastament d’una fulla sobre l’altra. 

Cada fulla està fabricada amb dos xapes sendzimir tancada per les bores per un 
reforç d’acer galvanitzat amb perfil especial amb forma de U i aïllament intern 
format per llana mineral de 160 Kg/m3 de densitat. La guia superior s’instal.la 
sobre paret de totxanes, bloc, formigó, bigues d’acer i roldanes sobre coixinets 
de boles. La conducció per la part inferior es realitza mitjançant un patí ocult a 
l’interior del perfil. 

Normalment aquestes portes es mantenen obertes o tancades (en el nostre cas 
obertes):no són per ús intensiu. 
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Així que quan es troba normalment oberta, la porta es tancarà quan la 
temperatura sigui de 72 graus sense necessitat de corrent elèctrica.  
 
En total col.locarem dues portes que comunicaran la zona de producció amb el 
magatzem. La mida requerida serà de  2000mm d’ample i 3000mm d’alçada. El 
motiu d’aquesta elecció es deu a la mida de la carreta (alçada amb màstil 
replegat de 2300mm i amplada de 1270mm) que ha de tenir accessos fàcils per 
transportar el material d’una zona a l’altra per tal d’evitar possibles accidents i 
perdre el mínim temps possible en les maniobres. 

Com que la porta estarà ubicada en una paret tipus sandwich haurem de 
construir una petita estructura per subjectar-la, ja que en cas contrari el panell 
sandvitx no resistiria.  

 

Tots els buits, horitzontals o verticals, que comuniquin un sector d’incendi amb 
un espai exterior a ell deuen ser segellats de mode que mantinguin una 
resistència al foc que no serà menor de: 

 

a) La resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de segellats 
d’orificis de pas de manyocs o safates de cables elèctrics.  

 

Per complir amb aquesta norma col.locarem panells de llana de roca d’alta 
densitat (Ignifugacions Generals) amb RF-90, tallats i instal.lats en els buits i 
posteriorment recoberts amb massilles i resines termoplàstiques de tipus ceràmic 
o intumescent. Aquest sistema es caracteritza per ser lleuger, econòmic i apte 
per a qualsevol tipus de suport: paret de rajola, envà lleuger, etc. A més permet 
molt fàcilment la instal.lació de nous cables. 

 

 

Figura 5.11 Panell llana roca 

 

b) Un mig de la resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de 
segellats d’orificis de pas de canalitzacions de líquids no inflamables ni 
combustibles. 

 

A més com que existeixen conduccions de cables que han de mantenir el 
subministrament elèctric durant un temps en cas d’incendi com les alarmes, 
comunicacions, energia per a tancament d’equips vitals, etc., la solució que 
adoptarem serà la instal.lació del cablejat a través de plaques rígides RF-90 de la 
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casa Ignifuacions Generals, capaces de crear un sector contra incendis a l’interior 
del conducte. Aquests panells estan compostos per sil.licats càlcics, reforçats 
amb fibres inorgàniques resistents al foc. Per controlar la temperatura interna a 
causa de l’escalfor generada pels cables, es col.loquen reixetes de ventilació, 
també resistents al foc. 

 

Figura 5.11.1 Conducte RF 90 

 

c) Un mig de la resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de tapes 
de eixides d’instal.lacions. 

 

 

5.6. Evacuació dels establiments industrials 
 

Deduïm l’ocupació P amb l’expressió P=1,10p quan P<100. 

En el nostre cas tenim per p=10, aleshores P=1,10*11 

P=11 

 

L’evacuació dels establiments industrials que estiguin ubicats en edificis tipus C 
han de satisfer les condicions següents: 

 

a) Elements d’evacuació: s’indiquen als plànols corresponents. 

b) Número i disposició de les sortides:Les distàncies dels recorreguts 
d’evacuació de la zona d’emmagatzematge no superaran els 25 metres i 
es disposarà de dues sortides alternatives tal i com s’indica a la taula 
següent. Per la zona de producció es disposarà de dues sortides 
alternatives a distància inferior a 50 metres. 

 

 

Figura 5.12 Taula recorreguts evacuació RSCIEI 
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c) Disposició de les escales i aparells elevadors. 

d) Dimensionament de sortides, passadissos i escales 

e) Característiques dels passadissos. 

f) Característiques de les escales. 

g) Característiques dels passadissos i de les escales protegides i dels 
vestíbuls previs. 

Els apartats c), d), e), f) i g) compleixen els requeriments especificats per la 
norma. Donat que l’ocupació de la nau és reduïda no ha calgut redimensionar 
cap dels elements esmentats en els apartats anteriors. 

 

 

5.7. Instal.lacions de protecció contra incendi 
 

5.7.1. Zona producció 

 

S’instal.laran els següents elements de protecció: 

 

1. Extintors: es col.locaran 6 extintors de pols polivalent  

2. Sistema manual d’alarma  

 

5.7.2. Zona emmagatzematge 

 

S’instal.laran els següents elements de protecció: 

 

1. Sistema de ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió. La 
ventilació serà natural ja que la façana queda oberta per totes bandes. Es 
repartiran les obertures per la part alta del sector 

2. Extintors: es col.locaran 8 extintors de pols polivalent 

3. BIE: es col.locaran 2 BIE tipus DN45mm amb autonomia de 90 minuts. 

4. Ruixadors automàtics d’aigua. 

 

La ubicació dels elements anteriorment citats es poden veure al plànol 
corresponent. 
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5.7.3. Emmagatzematges 

 

En el nostre cas ens trobem amb un sistema d’emmagatzematge manual. Les 
unitats de càrrega que s’emmagatzemen es transporten i s’eleven mitjançant 
operativa manual, amb presència de persones al magatzem. 

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

Els revestiments pintats amb espessors inferiors a 100 micres deuen ser de la 
classe Bs3d0 (M1). Aquest revestiment deu ser un material no inflamable, 
degudament acreditat per un laboratori autoritzat mitjançant assajos realitzats 
segons norma. 

Els revestiment zincats amb espessors inferiors a 100  micres deuen ser de la 
classe Bs3d0 (M1). 

Per l’estructura principal de sistemes d’emmagatzematge amb prestatgeries 
metàl.liques sobre rasant com és el nostre cas, tenint en compte que ens trobem 
amb un nivell de risc intrínsec alt, caldrà que la seva estructura principal sigui de 
material R-15 o superior 

Aquests requisits els compleixen sobradament les prestatgeries instal.lades de la 
marca Mecalux que hem vist en el primer capítol. 

També caldrà que hi hagi passos transversals entre estanteries distanciats  20 
metres per permetre una evacuació més fàcil. Les seves dimensions seran d’1 
metre d’ample com a mínim i 2.5 metres d’alçada. Un dels passos  tindrà unes 
dimensions majors per tal de permetre la sortida de la carreta a l’exterior a 
través d’una de les portes. 

 

 

Figura 5.13 Passos inferiors estanteries 

 

5.7.4. Sistemes d’hidrants exteriors 

 

Caldrà col.locar un sistema d’hidrants tal i com indica la taula 3.1 del RSCIEI i 
que veiem a continuació:  
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Figura 5.14 Taula 3.1 RSCIEI 

 

Aquesta instal.lació haurà de complir amb els següents requeriments: 

 

a) La zona protegida per cada un  d’ells és la coberta per un radi de 40 m, 
mesurats horitzontalment des de l’emplaçament de l’hidrant. 

b) Almenys un dels hidrants (situat, a ser possible a l’entrada) haurà de tenir 
una sortida de 100mm 

c) La distancia entre l’emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de 
l’edifici o zona protegida, mesurada perpendicularment a la façana, deu 
ser almenys de 5 metres. 

 

La ubicació d’aquest sistema es pot veure als plànols corresponents als sistemes 
contra incendis. 

 

Les necessitats d’aigua que requereix el sistema d’hidrants exteriors es farà 
d’acord amb el valors de la taula següent: 

 

 

Figura 5.15 Taula aigua hidrants RSCIEI 
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5.7.5. Sistemes d’abastiment d’aigua  contra incendis 

 

S’instal.larà un sistema d’aigua contra incendis (xarxa d’aigua contra incendis) 
per abastir els sistemes instal.lats d’aigua amb les condicions de cabal, pressió i 
reserva calculats. 

 

Quan una instal.lació d’un establiment industrial coex¡steixin varis d’aquests 
sistemes, el cabal i reserva d’aigua es calcularan considerant la simultaneïtat 
d’operació mínima que a continuació veiem: 

 

• Sistemes de BIE, d’hidrants i de ruixadors automàtics [1]+[2]+[3] 

 

-Suma de cabals del 50% requerit per hidrants (0,5 QH) segons la taula 7.2 del 
RSCIEI, i el requerit per ruixadors automàtics (QRA). 

-Suma del 50% de la reserva d’aigua necessària per hidrants (0,5 RH) i la 
necessària per ruixadors automàtics (RRA). 

 

 

Figura 5.16 Taula resum cabals i reserves RSCIEI 
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5.8. Senyalització 
 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així 
com la dels mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual, quan no 
siguin fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida, tenint en 
compte el que es disposa al Reglament de senyalització dels centres de treball, 
aprovat pel Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut al treball. 

 

-Senyalització d’evacuació 

 

Les sortides de recinte, planta o edifici contemplades a l’article 7 del NBE-CPI/96 
estaran senyalitzades 

És aconsellable que el número de senyals sigui l’imprescindible per satisfer les 
condicions que s’estableixen; un número excessiu de senyals pot confondre als 
ocupants. 

 

Han de disposar-se senyals indicatives de direcció dels recorreguts que han de 
seguir-se des de tot origen d’evacuació fins un punt des d’on sigui visible la 
sortida o la señal que la indica. 

 

En els punts dels recorreguts d’evacució que hagin d’estar senyalitzats en els que 
existeixen alternatives que poden induïr a error, també es disposaran les senyals 
abans citades, de forma tal que quedi clarament indicada l’alternativa correcta. 

 

En els esmentats recorreguts, les portes que no siguin sortida i que puguin induïr 
a error en l’evacuació hauran de senyalitzar-se amb la señal corresponent 
definida a la norma UNE 23 033 col.locada en un lloc fàcilment visible i pròxima a 
la porta. No es convenient col.locar la señal a la fulla de la porta ja que un cop 
oberta no seria visible. 

 

Les senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants a cada 
sortida realitzada conforme a les condicions establertes a l’apartat 7.4 del NBE-
CPI/96. Per indicar les sortides, d’ús habitual o d’emergència s’utilitzaran les 
senyals definides a la norma UNE 23 034. 
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-Senyalització dels mitjans de protecció 

 

Deuen senyalitzar-se els mitjans de protecció contra incendis d’utilització 
manual, que no siguin fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona 
protegida pel nombrat medi, de manera tal que des de tal punt la señal resulti 
fàcilment visible. 

 

Les senyals seran les definides a la norma UNE 23 033 i el seu tamany serà 
l’indicat a la norma UNE 81 501. Aquesta norma estableix que la superfície de 
cada señal, em m2, sigui almenys igual al quadrat de la distancia d’observació, 
en m, dividida per 2000. 

 

Les senyals a les que es fa referencia als apartats 12.1 i 12.2 del NBE-CPI/96 
han de ser visibles, inclús en cas de fallada en el subministrament d’enllumenat 
normal. Per això, disposaran de fonts lluminoses incorporades externa o 
internament a les pròpies senyals, o bé seran autolluminiscents, en tal cas, les 
seves característiques d’emissió hauran de cumplir el que s’estableix a la norma 
UNE 23 035 part1. 

 

 

A més l’article 4 del RD 485/1997, de 14 d’abril especifica: 

 

• Criteris per l’ús de la senyalització 

 

Sense perjudici del que es disposa específicament en altres normatives 
particulars, la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisis del riscos existents, de les situacions d’emergència 
previsibles i de les mesures preventives adoptades, posi de manifes la necessitat 
de: 

  

a) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos , 
prohibicions o obligacions. 

b) Alertar als treballladors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protección o evacuació. 

c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 
mitjans o instal.lacions de protección, evacuació, emergència o primers 
auxilis. 

d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutoria de les 
mesures tècniques i organitzatives de protección col.lectiva i haurà d’utilitzar-se 
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quan mitjançant aquestes últimes no hagi sigut possible eliminar els riscos o 
reduïr-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutòria de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut al treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nau industrial dedicada a la manufactura de material de PVC 

 - 73 - 

 

 

CAPÍTOL 6: 

IL.LUMINACIÓ 

EMERGÈNCIA 

 

6.1. Objecte 
 

La il.luminació d’emergència permetrà, en cas de fallada de la il.luminació 
convencional, l’evacuació de les persones cap a l’exterior del recinte industrial en 
unes condicions de seguretat òptimes.  

Per això ha sigut necessària la instal.lació dels sistemes d’enllumenat que es 
detallen a continuació. 

Els càlculs han estat realitzats per la zona de magatzem i producció amb el 
programa de càlcul Lux Iep, i amb el programa Daisalux per la resta de zones.  

Aquests resultats es troben a l’annex d’aquest capítol. 

La posició de cada tipus de lluminària d’emergència es mostra al plànol 
corresponent a la present secció. 
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6.2. Característiques 
 

Comptaran amb un sistema d’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació 
dels sectors d’incendi. 

 

Aquest sistema complirà amb les següents condicions: 

 

• Serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i entrarà en 
funcionament al produir-se una fallada del 70% de la tensió nominal de 
servei. 

• Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del 
moment en que es produeixi la fallada. 

• Proporcionarà una il.luminància de un lux, com a mínim, al nivell del terra 
en els recorreguts d’evacuació. 

• La il.luminació serà, com a mínim, de cinc lux en els espais que es 
defineixen a continuació: 

 

a) Els locals o espais on estiguin instal.lats quadres, centres de control o 
comandaments de les instal.lacions tècniques de serveis o dels processos 
que es desenvolupen a l’establiment industrial. 

b) Els locals o espais on estiguin instal.lats els equips centrals o els quadres 
de control dels sistemes de protecció contra incendis. 

 

• La uniformitat  de la il.luminació proporcionada en els diferents punts de 
cada zona serà tal que el coeficient entre la il.luminància màxima i la 
mínima sigui menor que 40. 

• Els nivells d’il.luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor 
de reflexió de parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que 
comprengui la reducció del rendiment lluminós degut a l’envelliment de les 
làmpades i la brutícia de les lluminàries. 

 

Si la instal.lació es realitza amb aparells o equips autònoms automàtics, les 
característiques exigibles a aquests aparells i equips seran les establertes a les 
normes UNE 20 062, UNE 20 395 i UNE-EN 60598-2-22. 
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6.3. Magatzem i producció 
 

Col.locarem la lluminària d’emergència de la casa SITECO de 2x58W a la zona de 
magatzem i a la zona de producció. En cas de fallada del subministrament 
elèctric un dels seus dos fluorescents actua com a llum d’emergència gràcies a 
una bateria que pot arribar a tres hores d’autonomia. 

El motiu d’aquesta elecció es deu a que al necessitar lluminàries de 2x58W per la 
il.luminació convencional del magatzem com per la zona de producció, 
aprofitarem aquest sistema també per la il.luminació d’emergència.  

D’aquesta manera evitarem la instal.lació d’una gran quantitat de lluminàries 
d’emergència degut a l’alçada a la qual caldria ubicar-les, reduint costos 
d’instal.lació i manteniment. 

Aquestes lluminàries es troben intercalades en les mateixes línies d’il.luminació 
de  les lluminàries de 2X58W sense sistema d’il.luminació d’emergència.  

Per més informació tècnica sobre aquests elements cal consultar l’annex 
pertinent. 

 

 

 

Figura 6.1 Lluminària convencional-emergència Siteco 
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6.4. Zones restants 
 

A continuació es mostren les característiques principals dels aparells utilitzats per 
la il.luminació d’emergència en les zones restants de la nau. Per més informació 
tècnica sobre aquests elements cal consultar l’annex pertinent. 

 

6.4.1. ARGOS N3 TCA 

 

Aquest model de la casa DAISA s’instal.larà sobre totes les sortides de cada 
estança subjectada a la paret a una alçada de 2.5 metres excepte a la zona de 
vestidors, menjador, sala de descans, sala del cap i sala de reunions on s’hi 
col.locarà un model similar però de més potència. També es col.locarà el present 
model a les sortides del magatzem i producció cap a l’exterior del recinte 
industrial i als passos inferiors de les prestatgeries. 

 

 

 

Figura 6.2 Lluminària emergència Argos N3 TCA 

 

 

 

 

6.4.2. ARGOS-M N3 TCA 

 

Aquest model de la casa DAISA serà el que s’instal.larà per completar la 
il.luminació dels trams que així ho requereixin, com el cas de la zona 
administrativa 1 i 2, i vestidors. Aquest aparell anirà encastat al fals sostre a una 
alçada de 3 metres. 
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Figura 6.3 Lluminària emergència Argos-M N3 TCA 

 

6.4.3. ARGOS N6 TCA 

 

El model que es mostra a continuació es col.locarà a les sortides de les estances 
tals com el menjador, sala de descans, vestidors, sala del cap i  sala de reunions. 
S’instal.larà sobre les sortides a una alçada de 2.5 metres subjectada a la paret. 

Tot i que aquest model és estètica i geomètricament igual a l’ARGOS N3 TCA, es 
diferencia en la major quantitat de llum que emet. D’aquesta manera s’ha volgut 
estalviar la instal.lació d’una major quantitat d’aparells en determinades zones, 
mantenint sempre els nivells de seguretat establerts. 

 

 

Figura 6.4 Lluminària emergència Argos N6 TCA 
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CAPÍTOL 7: 

IL.LUMINACIÓ 

 

 

7.1. Objecte 
 

 

L’objecte principal de la instal.lació d’il.luminació és proporcionar el correcte 
enllumenat per a cada una de les diferents zones de la nau seguint els 
requeriments específics per a cada una d’elles. 

Aquesta instal.lació s’ha dissenyat seguint els criteris de seguretat, funcionalitat, 
estalvi energètic i manteniment. Per això s’han utilitzat fluorescents a tota la 
planta intentant homogeneïtzar al màxim les lluminàries. 

Els nivells lumínics que s’han obtingut per la realització d’aquesta part del 
projecte són els dictaminats pel Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut i higiene en l’entorn de 
treball, tal i com estableix la llei de prevenció de riscos laborals. També s’ha 
tingut en compte la norma UNE 12464.1:2003 “Norma europea sobre la 
il.luminació per interiors” i la taula de suport extreta de Edison.upc.  

A l’annex d’il.luminació es mostren els resultats obtinguts amb el programa 
LuxIep de l’empresa SIMON LIGHTING necessaris per realitzar la selecció òptima 
de les lluminàries. 

L’ubicació de cada tipus de lluminàries es mostra al plànol corresponent a 
aquesta secció. 
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7.2. Color i acabat de les superfícies 
Tenint en compte les recomanacions indicades a l’annex i que estan extretes de 
la norma UNE 12464.1:2003 “Norma europea sobre la il.luminació per interiors” 
s’ha decidit que el color i acabat de les superfícies siguin els següents: 

 

1. Pel magatzem i la zona de producció 

 

Taula 7.1 Color sup. Magatzem i producció 

 COLOR FACTOR DE REFLEXIÓ(%) 

Sostre Blanc 80 

Parets Gris 60 

Terra Gris fosc 40 

 

2. Per la resta de zones 

 

Taula 7.2 Color sup. Resta de zones 

 COLOR FACTOR DE REFLEXIÓ(%) 

Sostre Blanc 80 

Parets Blanc 80 

Terra Gris fosc 40 

 

 

Cal evitar que els sostres i parets tinguin acabats brillants per evitar 
enlluernaments i altres molèsties. Així que els acabats d’aquestes superfícies 
seran preferentment mats. 
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7.3. Il.luminació  
 

7.3.1. Producció 

 

Per arribar a una correcta il.luminació de la zona de producció s’han hagut 
d’instal.lar 18 lluminàries de 2x58w a una alçada de 4 metres per la zona de 
circulació i 20 de 2x58w justament sobre la zona de màquines que és el punt de 
major necessitat lumínica. En aquesta última secció les lluminàries s’han col.locat 
suspeses a una alçada de 3 metres per tal de  treure el màxim rendiment als 
fluorescents. A la zona de circulació l’alçada de 4 metres és necessària per evitar 
col.lisions de la carreta amb les lluminàries. 

Entre aquestes 38 lluminàries es troben intercalades 6 lluminàries de la casa 
SITECO que actuaran com a il.luminació d’emergència, però que a la vegada 
realitzen la il.luminació convencional amb 2 fluorescents de 2x58w. 

Tal com recomana la norma la diferència entre la quantitat de llum de la zona de 
circulació i la zona de producció pròpiament dita no supera el valor establert. 
D’aquesta manera aconseguim evitar canvis molt bruscos de nivell de llum que 
causarien fatiga per la readaptació constant de la vista. 

En aquesta zona s’ha utilitzat el model SLIM de la casa QBO ILUMINACIÓN tenint 
en compte que es el més barat i requereix costos de manteniment mínims. 

 

7.3.2. Manteniment 

 

Amb un promig de 150 lux amb 4 lluminàries de 1x58w serà suficient per una 
zona de poc ús com aquesta. 

El model, com en el cas anterior, és l’SLIM pels mateixos motius. 

 

7.3.3. Administració 2 

 

En aquesta secció s’han col.locat lluminàries encastades a un fals sostre a una 
alçada de 3 metres. S’han requerit 10 lluminàries de 2x36w per aconseguir 
arribar a un nivell aproximat de 600 lux ja que aquesta zona té unes necessitats 
d’il.luminació altes. 

El model utilitzat s’ha escollit tenint també criteris estètics a més de funcionals. 
Així s’ha instal.lat el model LINER de la casa QBO ILUMINACIÓN. 
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7.3.4. Sala cap 

 

En aquesta zona ronden els 500 lux a tota l’estança excepte damunt la taula de 
treball on els valors són lleugerament superiors i s’acosten als 600 lux. Per això 
s’han instal.lat 4 lluminàries de 2x36w model LINER que aniran encastades al fals 
sostre a una alçada de 3 metres. 

 

7.3.5. Sala de reunions 

 

Per arribar a una correcta il.luminació han fet falta 6 lluminàries de 2x36w, 
model LINER encastades al fals sostre. S’arriben a uns valors generals superiors 
a 550 lux i en concret sobre la taula de reunions els valors ronden els 700 lux.  

 

7.3.6. Vestíbul lavabos 

 

S’ha optat per la col.locació d’una lluminària de 2x18w, model LINER, encastada 
al fals sostre  que dona uns nivells d’il.luminació de 150 lux. Aquest valor és més 
que suficient per una zona amb requeriments visuals baixos. 

 

7.3.7. Lavabos (excepte lavabos de vestidors) 

 

La instal.lació és la mateixa que en el cas anterior, obtenint uns valors similars i 
suficients. 

 

7.3.8. Menjador 

 

Amb la instal.lació de 8 lluminàries d’1x36w, model LINER, encastades al fals 
sostre a 3 metres n’hi ha hagut prou per arribar a uns valors òptims per a una 
zona de requeriments visuals baixos. 

 

 

7.3.9. Sala de descans 

 

Aquí per assolir uns valors pròxims als 300 lux s’han col.locat 4 lluminàries de 
2x38w, més que suficients per una zona de requeriments visuals mitjos-alts. 
Com en la majoria de casos la instal.lació de les lluminàries es realitza per 
encastament al fals sostre. 
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7.3.10. Vestidors 

 

En aquesta zona de requeriments visuals baixos s’han col.locat 5 lluminàries 
d’1x58w. Per evitar possibles accidents i un deteriorament accelerat dels aparells 
s’ha decidit col.locar lluminàries estanques subjectades al fals sostre. 

Per això el model escollit en aquest cas és l’ACQUA. 

 

7.3.11. Dutxes i lavabos vestidors    

 

La quantitat de llum assolida és la mateixa que en el cas del lavabos amb una 
lluminària de 2x18w, tot i que en aquest cas per motius evidents també 
s’instal.laran lluminàries estanques ACQUA com en el cas anterior. 

 

7.3.12. Magatzem 

 

Aquesta zona degut a la seva superfície i l’alçada a la que s’han ubicat les 
lluminàries consumeix gran part de l’energia destinada a la il.luminació de la nau 
industrial juntament amb la zona de producció. S’han necessitat 32 lluminàries 
de 2x58w del model ACQUA  i 14 de 2x58w de la casa SITECO que actuaran a la 
vegada com a il.luminació d’emergència per arribar a uns valors de 150 lux 
aproximadament. El motiu pel qual les lluminàries són de tipus estanca es deu a 
que per la seva part superior hi haurà una instal.lació de ruixadors automàtics 
d’aigua que en cas de fuga o activació podrien causar problemes elèctrics. 

 

7.3.13. Administració 1 

 

7 lluminàries de 2x36 del model LINER s’han ubicat al fals sostre per arribar a 
uns nivells que voregen els 550 lux i que compleixen amb els requeriments 
visuals d’una zona amb necessitats altes. 
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A continuació es mostra una taula resum dels apartats anteriors: 

7.4. Resum lluminàries 
 

Taula 7.3 Resum lluminàries 

Sector 
magatzem 

Lux 
min./rec./òptim 

Numero 
lluminàries 

Model 

Magatzem 100/150/200 46 2x58w 
Acqua/Siteco 

Administració 1 450/500/750 7 2x36w Liner 

Vestíbul lavabo 100/150/200 1 2x18w Liner 

Lavabo 5 100/150/200 1 2x18w Liner 

Lavabo 6 100/150/200 1 2x18w Liner 

Sector 
producció 

Lux 
min./rec./òptim 

Número 
lluminàries 

Model 

Producció 450/500/750 38 2x58w 
Slim/Siteco 

Manteniment 100/150/200 4 1x58w Slim 

Administració2 450/500/750 10 2x36w Liner 

Sala cap 450/500/750 4 2x36w Liner 

Sala reunions 450/500/750 6 2x36w Liner 

Vestíbul lavabo 100/150/200 1 2x18w Liner 

Lavabo 1 100/150/200 1 2x18w Liner 

Lavabo 2 100/150/200 1 2x18w Liner 

Menjador 100/150/200 8 1x36w Liner 

Sala descans 200/300/500 4 2x18w Liner 

Vestidors 100/150/200 5 1x58w 
Acqua 

Lavabo 3 100/150/200 1 2x18w 
Acqua 

Lavabo 4 100/150/200 1 2x18w 
Acqua 

Dutxa 1 100/150/200 1 2x18w 
Acqua 

Dutxa 2 100/150/200 1 2x18w 
Acqua 

Dutxa 3 100/150/200 1 2x18w 
Acqua 
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7.5. Model de les lluminàries 
 

Els models utilitzats per la il.luminació de l’establiment industrial i que es 
mostren a continuació són de la marca QBO iluminación. 

 

7.5.1. LINER 

 

El model que es mostra a continuació és el que s’ha utilitzat per la il.luminació de 
totes les zones excepte vestidors, zona de producció, magatzem i dutxes. La 
instal.lació d’aquests aparells, com hem mencionat anteriorment, és per 
encastament al fals sostre. L’elecció d’aquest sistema es deu bàsicament a 
motius estètics. 

 

 

 

Figura 7.1 Lluminària Liner 

 

 

7.5.2. ACQUA 

 

El model acqua que veiem a continuació és el que ha servit per il.luminar el 
magatzem i els vestidors. La seva característica més important i que la diferencia 
de les altres és el sistema d’estanqueïtat que evita l’entrada d’aigua i humitats. 
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Figura 7.2 Lluminària Acqua 

 

 

7.5.3. SLIM 

 

Finalment veiem el model slim que s’ha instal.lat a la zona de producció. La seva 
característica més important és el baix cost de l’aparell i la facilitat de substituir 
els fluorescents ja que no porta cap tipus de guarniment ni protecció. 

 

 

 

Figura 7.2 Lluminària Slim 
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8.2. Pàgines web 
 

www.daisalux.com      il.luminació emergència 

www.siteco.com      il.luminació emergència 

www.qboiluminacion.com      il.luminació 

www.solerpalau.es      sistemes ventilació i climatització 

www.futurvent.com      sistemes ventilació 

www.metmann.com      sistemes ventilació 

www.mitsubishielectric.com     sistemes climatització 

www.port-a-cool.com      sistemes climatització 

www. jungheinrich.es      carreta retràctil 

www.mundoembalaje.com     fleixadora 

www.virutex.com      pre-encoladora 

www.pce-iberica.es      balança palets 

www.hormann.es      porta seccional i rampa nivelladora 

www.rocland.es      paviment 

www.puertascubells.es      porta talla-focs 

www.mecalux.es      prestatgeries 

www.yaya.es       elastòmer 

www.ironlux.com      tancaments 

www.trumes.es      jàssera  

www.sic-sa.com      panell sectorització 

www.consmetal.es      mòduls prefabricats 

www.icc.es       plànols de situació 

www.googlemaps.com     plànols de situació 

 

 


