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RESUM  

El present projecte es redacta amb caràcter de Projecte Final de Carrera dels 
estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica de la EUETIB. La 
seva finalitat és el disseny i el càlcul de la estructura d’un magatzem automàtic 
amb prestatgeries autoportants, així com de la resta de construccions i 
instal·lacions necessàries per al seu funcionament. 

La primera part del projecte es centra en l’anàlisi estructural i el predimensionat 
de diversos elements de la estructura de l’edifici. Un cop finalitzat el 
predimensionat, s’ha realitzat la comprovació i el dimensionat òptim de la 
estructura mitjançant el programa de càlcul estructural CYPE. També es 
descriuen les característiques de la resta d’elements constructius. 

En la segona part s’ha realitzat el càlcul de les diferents instal·lacions bàsiques 
de l’edifici, com ara la instal·lació contra incendis, la fontaneria, la ventilació, la 
il·luminació i la instal·lació elèctrica. El càlcul d’aquestes instal·lacions s’ha 
realitzat mitjançant fulles de càlcul i totes s’ajusten a les normatives vigents. 

RESUMEN  

El presente proyecto se redacta con carácter de Proyecto Fin de Carrera de los 
estudios de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Mecánica de la EUETIB. 
Su fin es el diseño i el cálculo de la estructura de un almacén automático con 
estanterías auto portantes, así como el resto de construcciones y instalaciones 
necesarias para su funcionamiento. 

La primera parte del proyecto se centra en el análisis estructural y el 
predimensionado de distintos elementos de la estructura del edificio. Un vez 
finalizado en predimensionado, se ha realizado la comprobación y el 
dimensionado óptimo de la estructura mediante el programa de cálculo 
estructural CYPE. También se describen las características del resto de elementos 
constructivos. 

En la segunda parte se ha realizado el cálculo de las diferentes instalaciones 
básicas del edificio, como la instalación contra incendios, la fontanería, la 
ventilación, la iluminación y la instalación eléctrica. El cálculo de éstas 
instalaciones se ha realizado mediante hojas de cálculo y todas se ajustan a las 
normativas vigentes. 
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ABSTRACT 

The present project has been written as a Final Project of the “Enginyeria Tècnica 
Industrial especialitat en Mecànica” degree of the EUETIB. It is aimed at the 
design and calculation of the structure of an automated clad-rack warehouse, 
and also its supplementary buildings and basic installations by his correct 
running. 

The first part of the project is focused in the structural analysis and the 
predimensioning of some parts of the building structure. Finished the 
predimensioning, the checking and the optimum dimensioning of the structure 
has been carried out with the computer program called CYPE. Also the features 
of the rest of the other constructive elements are described. 

The second part is focused in the calculation of the main installations of the 
building, like the security in case of fire, plumbing, ventilation, lighting and 
electrical installation. The calculation of these installations has been done using 
spreadsheets and has been carried out complying current regulations. 
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CAPÍTOL 1: 

DESCRIPCIÓ DEL 

PROJECTE 

Aquesta memòria és de tipus descriptiu i constructiu. Totes les justificacions i 
càlculs realitzats per l’obtenció dels resultats mostrats en aquest document es 
troben al document annex de Càlculs. Aquesta memòria pretén informar sobre el 
procés de disseny i càlcul seguit, així com els criteris que s’han seguit per arribar 
a la solució final. 

1.1. Objecte del projecte 
L’objecte del present projecte és el disseny i el càlcul de la estructura dels edificis 
que componen un magatzem automàtic amb prestatgeries autoportants, 
complint amb el Codi Tècnic de la Edificació. 

També es realitzarà el càlcul de les diferents instal·lacions necessàries per al 
correcte funcionament de l’edifici, com ara les mesures de protecció contra 
incendis, la fontaneria, la ventilació, la il·luminació i la instal·lació elèctrica; 
complint totes amb les normatives vigents. 

1.2. Normativa d’aplicació 

1.2.1. Codi tècnic de l’edificació (CTE-2006) 

Durant la realització del projecte s’ha tingut en compte tots el següents 
documents, els quals pertanyen al codi tècnic de l’edificació: 
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- DB-SE-AE: Seguretat estructural. Accions en l’edificació. 

- DB-SE-C: Seguretat estructural. Fonaments. 

- DB-SE-A: Seguretat estructural. Acer. 

- DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

- DB-SU: Seguretat d’utilització. 

- DB-HS: Salubritat. 

1.2.2. Normatives referents al disseny i utilització de prestatgeries 
metàl·liques. 

- Norma UNE-EN 1990. Eurocódigos – Bases de cálculo de estructuras. 

- Norma UNE-EN 1991. Eurocódigo 1 – Acciones en estructuras. 

- Norma UNE-ENV 1993. Eurocódigo 3 – Proyecto de estructuras de acero. 

- Instituto nacional de seguridad y higiene en el trabajo – NTP 618: 
Almacenamiento en estanterías metálicas. 

- FEM 10.2.02 - RACKING DESIGN CODE - The Design of Static Steel Pallet 
Racking . 

- FEM 10.2.03 - SPECIFIER'S CODE - Guidelines for Specifier's of Static 
Steel Racking and Shelving. 

- FEM 10.2.04 - USER'S CODE - Guidelines for the Sale Use of Static Steel 
Racking and Shelving. 

- FEM 10.3.01 -ADJUSTABLE BEAM PALLET RACKING (APR) -Tolerances, 
Deformations & Clearances. 

1.2.3. Altra normativa aplicada 

- Norma EHE-CTE (Espanya) i EPFHE. 

- Normativa urbanística de l’ajuntament de Sant Just Desvern referent al 
polígon del Sud-Oest. 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), reial decret 840/2002 del 
2 de novembre de 2002 i les corresponents instruccions tècniques. 

- Reglament d’Instal·lacions contra incendis en edificis industrials (RSCIEI).  

- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). 

- Normes bàsiques de l’edificació NBE-96. Condicions de protecció contra 
incendis. 

1.3. Situació i emplaçament 

1.3.1. Antecedents 

En la parcel·la en qüestió no s’hi ha construït cap edifici industrial, ni tampoc se li 
ha donat cap ús del mateix tipus. Per tant, no es disposa d’antecedents 
constructius a tenir en compte, ja que el projecte és de nova obra. 
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Degut a un increment de les millores de les infraestructures i a l’encariment del 
preu del sòl a l’àrea metropolitana de Barcelona en aquests últims anys, les 
empreses opten per situar-se en punts perifèrics del nucli metropolità, ja que 
això els hi permet aconseguir parcel·les més grans i a un preu per m2 més barat 
que en el cas de situar-se dins d’aquest.  

Si per algun motiu això no és possible, la premissa bàsica per reduir els costos 
del projecte constructiu és edificar en el mínim de superfície possible. En el cas 
de les empreses de tipus logístic o les que tenen un gran volum de distribució de 
productes, la solució dels magatzems automatitzats amb prestatgeries de gran 
alçada és un gran avanç, ja que permeten un volum edificable (m3/m2 superfície) 
molt superior als magatzems de prestatgeries convencionals. 

1.3.2. Situació i emplaçament de la parcel·la 

Sant Just Desvern està situat al Sud-Oest del parc de Collserola, a la comarca del 
Baix Llobregat. Està situada a una alçada aproximada de 122 m sobre el nivell 
del mar, i a només 4 km de la ciutat de Barcelona. El municipi delimita amb els 
termes de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat. 

 

Figura 1. Situació de la parcel·la 

 

Figura 2. Emplaçament de la parcel·la 
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Figura 3. Vista aèria de la parcel·la 

1.3.3. Entorn urbanístic 

La parcel·la en qüestió està situada a l’avinguda de la Riera 3 i 5 del polígon 
industrial Sud-oest del municipi de Sant Just Desvern, província de Barcelona.  

Limitada pel nord-oest amb terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, situada 
entremig de parcel·les veïnes, i tocant al sud-est amb l’avinguda de la Riera, la 
seva superfície total és de 12.385,30 m2. 

Disposa d’una ràpida connexió amb la ciutat de Barcelona, ja sigui mitjançant la 
carretera N-340 o bé mitjançant l’autopista B-23. La bona connexió amb la B-23 
també permet la una ràpida comunicació amb els municipis que conformen l’àrea 
metropolitana de Barcelona, ja sigui gràcies a la connexió amb l’autopista AP-7 i 
l’autovia A-2, o bé mitjançant les rondes de la ciutat comtal (B-10 i B-20). 

La connexió amb Barcelona en transport públic, tot i no disposar d’estació de 
rodalies de Renfe, és bastant bona ja que dins el municipi tenen parades vàries 
línies que connecten diversos municipis del Baix Llobregat, així com algunes 
línies d’autobús urbà de Barcelona (TMB). També disposa de 3 estacions de la 
xarxa de Tramvia (TramBaix). 

1.3.4. Descripció de la parcel·la 

La parcel·la té una forma poligonal, aproximadament rectangular, amb una 
façana orientada al sud-est de 69,02 m i que comunica amb l’avinguda de la 
Riera. Les dues façanes laterals de la parcel·la comuniquen amb edificacions 
veïnes ja existents, amb una longitud de 114,44 m i amb orientacions nord-est i 
sud-oest. La part posterior de la parcel·la està orientada al nord-oest i delimita 
amb una altra parcel·la sense edificar, la qual ja pertany al terme municipal de 
Sant Feliu de Llobregat, amb una longitud de 81,62 m. 
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Segons indica la normativa urbanística referent al polígon industrial Sud-oest, la 
parcel·la té una superfície total de 12.385,30 m2, essent per tant considerada 
una indústria de tipus III segons aquesta. 

Fins a l’actualitat no s’hi ha assentat cap construcció, conseqüentment es troba 
un terreny amb petites irregularitats, sense cap edificació i ple de vegetació 
baixa. El terreny és bastant consistent i en la part central de la parcel·la no 
s’aprecien desnivells destacables, mentre que en la seva part posterior sí que 
existeix un desnivell considerable de 4 m en forma de terraple. 

1.3.5. Activitat de l’empresa 

El complex logístic dissenyat en el present projecte final de carrera es dedica a 
l’emmagatzematge i distribució de productes farmacèutics, ja sigui en forma de 
palets o bé en forma de caixes unitàries procedents d’un palet de picking. 

Les activitats desenvolupades dins el complex logístic les podem classificar 
segons la CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) 2010, tal i com 
exposa el Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, BOE 28/4/2007, en: 

Sección H: Transporte y Almacenamiento 

- 4939 Transporte de mercancías por carretera 

- 5210 Depósito y almacenamiento 

- 5224 Manipulación de mercancías 

1.4. Compliment de la normativa urbanística 

1.4.1. Paràmetres urbanístics 

Degut a l’emplaçament de la parcel·la i d’acord amb la normativa urbanística del 
polígon industrial del Sud-oest, es consideraran les restriccions referents a una 
classificació urbanística de tipus 22A.  

La seva superfície total és de 12.385,30 m2, sobrepassant àmpliament el llindar 
dels 5.000 m2 i per tant, és considerada una indústria de categoria III. 

Taula 1. Classificació segons la superfície de la parcel·la. 

TIPUS DE PARCEL·LA 

  Tipus I          Parcel·la de entre 1.000 i 2.500 m2 

  Tipus II         Parcel·la de entre 2.500 i 5.000 m2 

  Tipus III        Parcel·la superior als 5.000 m2 

 

Com podem apreciar a la següent taula, segons els criteris urbanístics, la 
parcel·la respon al tipus A-Aïllada: 
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Taula 2. Classificació segons el tipus d’implantació de la parcel·la. 

TIPUS D’IMPLANTACIÓ EN LA PARCEL·LA 

 TIPUS DE PARCEL·LA       1.000 a 2.500 m2       2.400 a 5.000 m2       més de 5.000 m2 

  Aïllada “A”                              A-I                        A-II                          A-III 

  Compartida “B”                       B-I                         B-II                         B-III 

  Agrupada “C”                 Fora d’ordenació        Fora d’ordenació               C-III 

 

Un cop la parcel·la ha sigut classificada segons els criteris urbanístics vigents, 
aquests mateixos defineixen les característiques de la parcel·la:  

Taula 3. Restriccions del pla urbanístic de Sant Just Desvern per a 
parcel·les catalogades com a 22A i de tipus III-A. 

POLÍGON INDUSTRIAL DEL SUD-OEST cat. III-A 

  Edificabilitat màxima                                               2,0 m2st/m2s 

  Ocupació màxima                                                         60% 

  Ocupació mínima                                                      1.000 m2 

  Retrocés de façana                                                       6 m 

  Retrocés de laterals i part posterior                                  4 m 

  Alçada màxima                                                   20 m1 (PB + 4 PL) 

  Façana mínima                                                            25 m 

  Previsió de places d’aparcament                      1 per cada 2002 m2 sup. útil 

  Nº màx. d’establiments                                                   1 

  Soterranis i semisoterranis                         No superiors al 70% sup. parcel·la 

  Construccions auxiliars                              No superiors al 10% sup. parcel·la3 

  Alçada màxima de les tanques                         1 m4 sobre rasant del carrer 

 
 

 

 

1 20 m màxim en el cas dels carrers amb més de 15 m d’amplada. Per a 
amplades inferiors consultar la normativa urbanística. 
2 La normativa urbanística permet una plaça per cada 200 m2 en cas d’activitats 
destinades a magatzem. En la resta d’edificis industrials s’exigeix una plaça per 
cada 100 m2. 
3 L’alçada màxima d’aquestes construccions no excedirà de 3,5 m d’alçada, ni 
tampoc s’ubicaran a menys de 3,5 m de l’edifici principal. 
4 L’alçada del mur no serà superior a 1m per sobre la rasant del carrer, però 
sobre aquest es podran col·locar elements calats o transparents, com xarxes 
metàl·liques, baranes, etc; sense que el conjunt sobrepassi l’alçada de 2m. 
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1.4.2. Afectació del pla urbanístic 

Tenint en compte totes les limitacions que marca la normativa urbanística del 
polígon, un cop aplicades a la parcel·la observem que aquesta compleix amb tots 
els requisits: 

Taula 4. Aplicació del pla urbanístic de Sant Just Desvern a la parcel·la 
situada al carrer de la Riera nº 3-5. 

POLÍGON INDUSTRIAL DEL SUD-OEST cat. III-A 

                                                                 Valor màxim                 Valor en el projecte 

Edificabilitat màxima                                    24.770,6 m2st                       3.800 m2st 

Ocupació màxima                                          7431,18 m2                         3.800 m2 

Ocupació mínima                                            1.000 m2                                             3.800 m2 

Retrocés de façana                                           6 m                                   20 m 

Retrocés de laterals i part posterior                     4 m                                    4 m 

Alçada màxima                                          20 m (PB + 4 PL)                 20 m (1 PB) 

Façana mínima                                               25 m                                 43,5 m 

Previsió de places d’aparcament            1 per cada 200 m2 sup. útil                    10 

Nº màx. d’establiments                                         1                                      1 

Soterranis i semisoterranis                No superiors al 70% sup. parcel·la      No es projecten 

Construccions auxiliars                     No superiors al 10% sup. parcel·la      No es projecten 

Alçada màxima de les tanques               1 m sobre rasant del carrer                0,5 m 

Com es pot apreciar en l’anterior taula, el present projecte compleix amb totes 
les característiques que estipula la normativa urbanística del polígon industrial 
del Sud-oest. 

1.4.3. Quadre de superfícies 

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA 12.385,30 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 4.039,5 m2 

    Oficines:  

            P. Baixa 128 

            TOTAL 128 

    Nau:  

            Magatzem 2.200 

            Zona de transportadors i picking 1.711,5 

            TOTAL 3.911,5 
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ALÇADES TOTALS I ÚTILS 

    ALÇADA TOTAL ALÇADA ÚTIL 

   Oficines 5 m 3,5 m 

   Magatzem 20 m 17,6 m 

   Zona de transportadors i Picking 5 m 3,5 m 

 

1.5. Fitxa tècnica del magatzem 

Longitud de les prestatgeries 78,89 m 

Amplada de les prestatgeries 22,3 m 

Alçada de les prestatgeries 17,05 m 

Nº de passadissos 5 

Nº de prestatgeries 10 

Nivells de càrrega 10 

Unitat de càrrega Palet de 800 x 1.200 x 1.450 mm 

Càrrega màxima 1.000 kg/palet 

Capacitat total 6.900 palets 

Llocs d’entrada 1 

Transelevador 5 

 

1.6. Descripció de l’edifici 

1.6.1. Modificacions i reorganització respecte el PFC 1. 

Una de les principals característiques dels magatzems automatitzats és la seva 
modularitat, ja que els sistemes de transport i emmagatzematge existents 
permeten descriure pràcticament qualsevol disseny de circuit. 

Aquesta característica implica que el disseny dels circuits de transport automàtics 
de mercaderies pot ésser tant complicat com desitgi el seu projectista. Per 
aquest motiu, i com que aquest projecte es tracta d’un projecte final de carrera i 
no d’un projecte real s’ha optat per simplificar al màxim el disseny en planta del 
sistema de transport. 

A continuació es mostren les modificacions i consideracions realitzades sobre el 
document del PFC 1: 



Guillem Jutglar Rovira  

 - 18 - 

• Supressió de les idees d’implantar un elevador i/o carro llançadora de 
palets, adoptant d’aquesta manera un disseny del circuit amb entrades i 
sortides del magatzem al mateix nivell. 

• El sistema estarà únicament compost pels següents elements de transport: 

o Transportador de corrons. 

o Transportador de cadenes. 

o Transportador elevador de corrons. 

o Transelevador. 

• S’ha eliminat la zona i el circuit de paletització i apilament de palets. 

• Estructuració dels molls de càrrega perquè en tot moment hi hagi entrades 
i sortides simultàniament en el magatzem. 

• Reubicació de la zona d’oficines des de la capçalera del magatzem cap a 
l’edifici adjunt. 

• Simplificació de la zona de picking, utilitzant tant sols un transportador de 
corrons en línia recta. 

• Inversió del sentit de circulació dels palets, passant de horari a antihorari, 
per tal d’evitar colls d’ampolla. 

• Implantació, dins el circuit de circulació de palets de la capçalera del 
magatzem, de dos punts d’extracció de palets per a picking de caixes. 

• Degut a la consideració de distàncies de seguretat i toleràncies entre 
prestatgeries, supressió d’un passadís i d’una unitat de transelevador, 
passant de 6 a 5. 

1.6.2. Distribució en planta 

Tal com ja s’ha explicat en anteriors apartats, l’activitat del magatzem serà la 
distribució logística (emmagatzematge i distribució) de productes farmacèutics. 
Pràcticament la totalitat del procés logístic es realitzarà de forma automàtica 
mitjançant tota la maquinària que es descriu detalladament a l’apartat 1.7.3. 

L’edifici té una planta poligonal, amb unes dimensions màximes de 105 x 43,5 m 
i ocupa una superfície total de 4.039,5 m2. 

L’edifici es divideix en 3 subedificis o zones: 

• 

Aquesta zona allotjarà les prestatgeries autoportants juntament amb els palets 
emmagatzemats en aquestes, a més dels transelevadors. 

Edifici del magatzem:  

Les dimensions de l’edifici seran 80 x 27,5 m. 

• 

Aquesta zona allotjarà part del circuit de transportadors que permetran la 
circulació de palets des dels molls de càrrega cap als transelevadors i al revés, a 
més del circuit de recirculació de palets. També allotjarà la zona de picking 
dinàmic de caixes i preparació de comandes entregades en mà o en caixa. 
També s’hi ubicarà la sala de instal·lacions tècniques, com ara alguns quadres 

Edifici de capçalera del magatzem: 
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elèctrics, el sistema de proveïment d’aigua contra incendis així com també el 
generador de ACS. 

Les dimensions de l’edifici seran 25 x 27,5 m. 

• 

Aquesta zona allotjarà l’altra part del circuit de transportadors, a més dels molls 
de càrrega i descàrrega dels palets. També allotjarà la zona de control de gàlib i 
pes, identificació i expedició dels palets. També s’hi ubicarà la zona d’oficines, en 
la qual hi haurà dues sales d’oficines, dos lavabos i un vestíbul de recepció. 

Edifici adjunt al magatzem: 

Les dimensions de l’edifici seran 72 x 16 m. 

1.7. Magatzem automàtic autoportant 
Els magatzems autoportants estan constituïts essencialment per prestatgeries de 
gran alçada dissenyades, calculades i desenvolupades en el seu conjunt per tal 
de suportar les accions derivades dels agents meteorològics i sísmics de cada 
zona, pes màxim de les unitats de càrrega, esforços dinàmics produïts pels 
transelevadors o altres equips de manutenció en els seus desplaçaments així 
com el pes del sostre i tancaments laterals de la pròpia estructura. 

 

Figura 4. Imatge del muntatge d’un magatzem automàtic. 

La adaptació dels autoportant a tot tipus d’unitats de càrrega i sistemes 
operatius, comença per la seva pròpia fase de disseny, en la qual es contemplen 
les variables dels diferents sistemes d’emmagatzematge més utilitzats; càrrega 
manual, paletitzada i miniload: 

• En el sistema de càrrega manual, el moviment de treball interior es 
realitza de forma manual a través de passadissos, escales i 
muntacàrregues. 
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• Per a la càrrega paletitzada, estan previstos diferents sistemes 
d’emmatgatzematge: 

o Selectiu a gran alçada (simple o doble profunditat): Proporciona 
un lloc específic per a cada referència. 

o Compacte (drive-in): Càrrega acumulada en profunditat i alçada 
(últim palet en entrar, primer palet en sortir). 

o Dinàmic: Lliscament de la càrrega per gravetat sobre corrons 
(primer palet en entrar, primer palet en sortir). 

• El sistema denominat Miniload, permet l’emmagatzematge i la 
classificació de components i petites peces en safates de forma 
automàtica. 

El disseny d’un magatzem automàtic de Rack Selectiu Autoportant, admet 
càrregues paletitzades de simple o doble profunditat: 

• Simple profunditat: Accés directe al lloc específic de cada referència. 

• Doble profunditat: Les forquilles telescòpiques del transelevador 
dipositen el palet en el nivell més profund, de manera que el següent el 
situï contigu al passadís. Aquest sistema permet accedir des d’un sol 
passadís al doble de càrrega, augmentant considerablement l’espai 
d’emmagatzematge i disminuint a la meitat el nombre de transelevadors. 

 

Figura 5. Imatge virtual d’unes prestatgeries de simple profunditat. 

En el present projecte s’ha decidit la implementació d’un sistema de 
prestatgeries autoportants amb el sistema de Rack Selectiu i de simple 
profunditat, ja que al no tractar-se d’un magatzem de dimensions excessivament 
grans, no s’ha cregut convenient adoptar la solució de les prestatgeries de doble 
profunditat. 

1.7.1. Càlcul i disseny de les prestatgeries autoportants 

Les estructures autoportants s’han de calcular aplicant les lleis de la resistència 
de materials, a partir de potents i sofisticats programes i algoritmes de càlcul. 
S’ha de tenir sempre en compte la càrrega que s’haurà d’emmagatzemar 
(dimensions, pes, distribució), així com el pes propi de l’estructura i les accions 
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externes, tals com el vent (pressió o succió), la neu, els sismes o d’altres 
sobrecàrregues. 

Tots aquests condicionants de càlcul venen fixats en diferents normes i lleis, que 
solen recollir-se en els anomenats Codis Tècnics de la Edificació, normalment 
diferents a cada país. 

Per al càlcul i disseny, el departament d’enginyeria de cada fabricant de 
prestatgeries, utilitza els programes aplicats a sòlids (CAD), càlcul d’anàlisi 
mitjançant elements finits (FEA) i anàlisi estructural mitjançant teoria de 2on 
ordre (CAE). 

Per al disseny i càlcul de les prestatgeries, una de les principals normes que es 
tenen en compte és la Prenorma FEM 10.2.02, la qual considera els següents 
conceptes: 

• Càrrega: Pes propi i de les unitats emmagatzemades. 

• Imperfecció global: Esforços horitzontals proporcionals a la càrrega 
vertical emmagatzemada per tal de simular un fals desplomament de la 
prestatgeria. 

• Imperfecció local: Modelització dels puntals mitjançant línies corbes amb 
excentricitat per tal d’incloure els efectes de bombament local. 

• Forces d’emplaçament: Forces horitzontals situades en els punts més 
desfavorables que simulen les forces produïdes al posicionar els palets. 

• Forces d’impacte: Forces horitzontals (125 kg en longitudinal i 250 kg en 
transversal) aplicades a la part inferior dels puntals per tal d’estimar els 
efectes del impacte d’una carreta o un altre dispositiu sobre el puntal. 

• Unions semirígides (elastoplàstiques): Comportament elastoplàstic de 
les unions puntal-terra i puntal-travesser. 

• Càlcul de segon ordre: Consideració de la no-linealitat geomètrica tant 
en càlculs longitudinals com en transversals. 

• Combinació de càrrega més desfavorable: Amb l‘objectiu de 
determinar la pitjor situació de càrrega de la instal·lació s’estudien 18 
casos de càrrega diferents, 11 transversals i 7 longitudinals. Posteriorment 
es combinen entre ells (longitudinal+transversal) per obtenir la pitjor 
situació de càrrega en l’estat límit últim. 

• Descentrament de palets: Descentrament de palets respecte dels 
travessers, inferior al 12%. 

 

Els elements que componen unes prestatgeries de tipus autoportant són els 
següents: 

• Puntals 

• Peus de bastidors. 

• Plaques d’anivellament. 

• Ancoratges. 

• Travessers. 
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• Diagonals. 

• Arriostraments verticals i horitzontals. 

• Passador de seguretat. 

• Unió entre bastidors i unió a paret. 

A continuació es mostra un esquema d’unes prestatgeries autoportants amb tots 
els elements que les conformen així com els seus arriostraments: 

 

Figura 6. Imatge esquemàtica d’unes prestatgeries autoportants. 
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Figura 7. Detalls constructius de les prestatgeries autoportants. 
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Figura 8. Detall del suport per al tancament lateral. 

 

Figura 9. Detall de les diferents unions de l’estructura autoportant. 

1.7.2. Gestió informàtica del magatzem 

La funció del sistema de gestió informàtica del magatzem serà, com el seu propi 
nom indica, la gestió automàtica de la manutenció de les diferents mercaderies 
des de la seva entrada al magatzem fins a la seva ubicació i posterior retirada a 
la zona de preparació de comandes. 

Una vegada que el producte hagi sigut identificat (mitjançant codi de barres), 
serà el sistema de gestió el que, tenint en compte les normes fixades per 
l’empresa programadora, decideixi la ubicació més apropiada pel mateix. 
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Si es detecta algun problema amb la mercaderia, aquesta es farà circular a una 
zona de tractament manual per tal de corregir el possible problema. Si aquest no 
té solució, es retornarà el producte cap a la zona del molls de càrrega. 

En cas de no detectar cap error, la mercaderia passarà cap a la zona 
d’identificació, on un lector de codi de barres proporcionarà la informació 
necessària per al reconeixement del producte, i així decidir la ubicació més 
apropiada. Si es produís algun problema en la identificació, es procedirà a enviar 
el producte a la zona de tractament manual, i s’actuarà de la mateixa manera. 

A la hora de preparar una comanda, el sistema donarà les ordres oportunes als 
diferents sistemes de manipulació, per tal d’extreure les mercaderies requerides 
de determinades ubicacions. 

Totes aquestes operacions comporten contínues variacions en els nivells de 
estocs, per la qual cosa es necessita una precisa i fiable base de dades que 
reflecteixi l’estat del magatzem en tot moment. Aquesta serveix tant al sistema 
de manutenció com al sistema de gestió del propi magatzem (estocs, períodes 
d’emmagatzematge, etc). 

 

Figura 10. Esquema d’un sistema de gestió de magatzem (SGA). 

1.7.3. Sistemes de transport automàtic de palets 

Tots els elements de transport considerats dins el present projecte són de la 
marca DEMATIC SYSTEMS, la qual és una de les principals en el mercat i té una 
àmplia experiència en la implantació de sistemes de transport automàtics. 
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Les dades tècniques de cadascun dels elements de transport no es mostren en la 
memòria ni tampoc s’adjunten als annexes per petició expressa de DEMATIC per 
motius de propietat intel·lectual. 

• 

El transportador de corrons permet el transport dels palets en el sentit 
longitudinal dels patins. 

Transportador de corrons: 

És l’element més usual en els sistemes de transport intern de palets degut a la 
seva senzillesa i a la varietat de dimensions, per la qual cosa pot cobrir grans 
distàncies.  

El model instal·lat és el RAZ 89: 

 

Figura 11. Imatge del transportador de corrons RAZ 89. 

• 

Transportador de palets per al moviment en sentit transversal als patins. És el 
complement perfecte del transportador de corrons ja que la unió de tots dos 
permet descriure girs de 90º o 180º, facilitant la creació de circuits de palets 
recirculats. 

Transportador de cadenes: 

El model instal·lat és el T5: 

 

Figura 12. Imatge del transportador de cadenes T5. 
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• 

Canvi de direcció a 90º en l’avanç de les unitats de càrrega, amb entrada en el 
transportador de corrons i sortida en el de cadenes o al revés. Per dur a terme 
aquesta operació, es necessita la combinació d’un transportador de cadenes fix a 
la bancada i un transportador de corrons sobre un bastidor d’elevació excèntrica. 

Transportador elevador de corrons: 

La unió de tots dos components en un sol element resulta la opció més adequada 
per salvar els canvis de direcció. 

El model instal·lat és el RH 89: 

 

Figura 13. Imatge del transportador elevador de corrons RH 89. 

• 

Els transelevadors són màquines creades per a l’emmagatzematge automàtic de 
materials mitjançant moviments mecànics automatitzats. Les entrades i sortides 
del material s’executen en un mateix moviment (cicle combinat). Això 
incrementa la productivitat de les instal·lacions al mateix temps que disminueix 
els recursos requerits per al seu funcionament. 

Transelevador: 

Per al transport de les càrregues dins el magatzem, els transelevadors poden 
realitzar tres tipus de moviments: 

1. Longitudinal: Sobre un rail al llarg d’un passadís. 

2. Vertical: Al llarg de la columna del transelevador. 

3. Transversal: O en profunditat, efectuat pels sistemes 
d’extracció sobre la plataforma de la màquina per a la extracció o 
ubicació del palet. 

Les característiques del model instal·lat són les següents: 
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Taula 5. Característiques del transelevador. 

Moviment v (m/min) a (m/s2) 

Translació 160 0,3 

Elevació 55 0,3 

Forquilles 90 2/0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Elements que componen un transelevador monocolumna. 

1.7.4. Funcionament del magatzem projectat 

Els productes farmacèutics arriben mitjançant camions convencionals o 
semiremolc i passen a ser descarregats directament als molls de descàrrega. Per 
motius tècnics, i per tal d’evitar problemes de funcionament amb els 
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transportadors i els transelevadors, ja que es tracta d’un magatzem 
automatitzat, les dimensions i pes del palet són estàndard i pràcticament no 
admeten desviacions. Les característiques de cada palet són les següents: 

- Palet de tipus “Europalet” de 1.200x800 mm. 

- Alçada màxima del palet més la unitat de càrrega de 1.450 mm. 

- Pes màxim del conjunt de 1.000 kg. 

Els camions són descarregats per mitjà de carretes elevadores, les quals van 
acumulant els palets al voltant de les diferents entrades del circuit de transport. 
Simultàniament al procés de descàrrega dels palets del camió, una altra carreta 
va recollint els palets ja descarregats del camió i els va dipositant a sobre el 
transportador de corrons. Aquests palets són transportats cap a la zona de 
control de gàlib i pes 

A la meitat de la primera línia de transportadors de cadenes es troba el punt 
d’identificació de la càrrega i de control de gàlib i pes d’aquesta. La identificació 
es farà mitjançant un lector d’etiquetes de tipus infraroig, mentre que el control 
de gàlib s’efectuarà per mitjà de bandes de medició amb fotocèl·lules. Si un palet 
no compleix amb les característiques estipulades o és rebut en mal estat, és 
retornat als molls de càrrega sense haver de recórrer tot el circuit intern de 
transport. 

Si el palet supera totes les comprovacions prèvies, serà transportat fins al cap 
del passadís que el sistema informàtic WMS (Warehouse Management System – 
Sistema de gestió del magatzem) esculli com a necessari. Si en el moment 
d’arribar el palet el cap del passadís està ocupat amb un altre palet pendent de 
ser emmagatzemat o extraient-ne un, el palet recircularà pels diferents 
transportadors fins que pugui ser emmagatzemat.  

Per a la operació inversa, s’introduiran les dades dels palets que es vulgui 
extreure, i el propi WMS donarà les ordres al corresponent transelevador i 
transportadors perquè lliurin el palet on vulgui l’operari, ja sigui als molls de 
càrrega o bé a la zona de picking de caixes. En el mateix lloc on els palets són 
identificats i inspeccionats a l’hora d’entrar, també es repeteix la operació durant 
el procés de sortida. Un cop el palet ha arribat al moll de càrrega que li pertoqui, 
serà recollit per una carreta elevadora i dipositat a dins el camió. 

El sistema logístic està preparat per la càrrega i descàrrega simultànies. Si això 
es produeix, sempre prevaldran les ordres de sortida dels palets del magatzem, 
especialment en el cas dels transelevadors, ja que d’aquesta manera s’evita una 
pèrdua de temps en el procés de càrrega i distribució de les mercaderies, reduint 
així els costos logístics.  
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CAPÍTOL 2: 

CARACTERÍSTIQUES 

DEL TERRENY 

2.1. Estudi geotècnic 

2.1.1. Caracterització dels materials 

A partir de les observacions de camps fetes pel geòleg de l’obra, dels resultats 
obtinguts de l’observació dels materials extret durant la realització dels sondeigs 
i de les consultes bibliogràfiques, s’ha pogut distingir una unitat de material: 

• Unitat A: Argila amb graves: 

Litològicament,  aquesta unitat està formada per llims sorrencs amb 
gravetes en els primer metres, en profunditat apareixen argiles que 
localment presenten carbonatació i nòduls. Es troben intercalacions de 
sorres. A mida que s’aprofundeix hi ha un augment de la mida i quantitat 
de graves de pissarra. 

 Aquesta unitat s’ha detectat des del 
seu inici i com a mínim fins a la finalització dels sondeigs i penemòmetres 
realitzats.  

Les característiques geotècniques obtingudes a partir dels assaigs de 
laboratori queden resumides en la següent figura: 
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Figura 15. Característiques geotècniques del terreny motiu d’estudi. 

2.1.2. Hidrogeologia 

En el solar d’estudi i en les dates de realització dels treballs de camp no s’ha 
detectat nivell freàtic fins a la profunditat estudiada en cap dels punts d’assaig. 

Tota la zona d’estudi està urbanitzada i no es troba prop de cap torrent o curs 
d’aigua natural, per tant no es preveuen riscos naturals associats a cursos hídrics 
ni a circulació de gran quantitat d’aigua d’escorrentia superficial en un règim 
pluviomètric normal. 

Amb tot, no es descarta la possible presència de circulacions d’aigua subterrània 
de règim temporal en cas de produir-se èpoques d’intensa filtració. 

2.1.3. Tipus de fonamentació recomanada 

Vistes les característiques dels materials presents a la zona d’estudi i de 
l’estructura projectada, es recomana fonamentar de manera superficial 
mitjançant sabates, encastades en la unitat A, adoptant un valor de tensió de 
treball de: 

• Qt= 2.5 kg/cm2 amb un factor de seguretat inclòs, F=3. 

Els assentaments que cal preveure adoptant aquestes tensions de treball seran 
en qualsevol cas inferiors a 2.54 centímetres. 

2.2. Moviment de terres 
Es realitzarà la neteja i el desbrossament del terreny on s’ubicarà l’edifici. 

Les excavacions es realitzaran primer a través de mitjans mecànics, ajustant-se 
a les dimensions de càlcul de les fonamentacions i, a continuació, perfilant a mà 
les parets de les excavacions fins a aconseguir les dimensions que s’ajustin a les 
toleràncies màximes admissibles. 
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CAPÍTOL 3: 

ESTRUCTURA DE 

L’EDIFICI 

3.1. Estructura 

3.1.1. Motiu d’elecció de l’estructura metàl·lica 

S’ha decidit la realització de la totalitat de l’edifici mitjançant la tipologia 
estructural d’estructura metàl·lica d’acer, ja que aquesta presenta els següents 
avantatges respecte la estructura de formigó: 

- Gran resistència a tracció i compressió, la qual cosa implica unes bones 
característiques a flexió. 

- La resistència és molt major a la del formigó, amb la qual cosa seran 
necessàries seccions menors per a les mateixes sol·licitacions. 

- Molt adequades per salvar grans llums sense pilars intermitjos. 

- Admeten grans deformacions elàstiques abans d’arribar a la ruptura. 

- És l’estructura més usada en edificis industrials. 

Però alhora presenten els següents desavantatges respecte la estructura de 
formigó: 

- Tenen poca resistència a les temperatures elevades. 

- Necessiten protecció contra incendis i contra la corrosió. 

A la següent figura es mostra una comparativa entre les diferents tipologies 
estructurals més utilitzades amb els seus avantatges i inconvenients: 
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Figura 16. Taula comparativa de tipologies estructurals. 

3.1.2. Característiques de l’acer utilitzat 

Tots els nusos d’unió entre perfils s’han considerat rígids a efectes de càlcul. 

El material de tots els perfils que componen l’estructura serà acer S275, el qual 
té les següents propietats mecàniques: 

• Tensió de límit elàstic (fy):   275 N/mm2 

• Mòdul d’Elasticitat (E):    210.000 N/mm2 

• Mòdul de Rigidesa (G):    81.000 N/mm2 

• Coeficient de Poisson (ν):   0,3 

• Densitat (ρ):     7.850 kg/m3 

La resistència de càlcul, fyd, utilitzada per al dimensionament de tos els elements 
estructurals serà de: 
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3.1.3. Pòrtics 

L’edifici de capçalera del magatzem estarà format per un total de 7 pòrtics amb 
una amplada total de 27,5 m i separats entre sí una distància de 4 m, els quals 
tindran dos pilars entremitjos, separats 10 m dels pilars exteriors i 7,5 m entre 
ells. 
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L’edifici adjunt al magatzem estarà format per un total de 19 pòrtics amb una 
amplada total de 16 m i separats entre sí una distància de 4 m. En aquest edifici 
no existiran pilars interiors per tal d’afavorir el trànsit pel seu interior. 

Tots dos edificis tindran una coberta a dues aigües, amb una alçada d’aler de 3,5 
m i una alçada màxima de 5 m. 

Tots els pilars de l’edifici seran HEB-200 excepte els pilars interiors de l’edifici de 
capçalera, els quals seran HEB-120 ja que suporten càrregues petites. Els dintells 
seran IPE-220 en l’edifici de capçalera i IPE-300 en l’edifici adjunt. Les corretges 
seran perfils IPE-220. 

 

Figura 17. Pòrtic extrem de l’edifici de capçalera. 

 

Figura 18. Pòrtic central de l’edifici de capçalera. 

 

Figura 19. Pòrtic extrem de l’edifici adjunt. 
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Figura 20. Pòrtic central de l’edifici adjunt. 

3.1.4. Suport dels tancaments 

Per al suport dels tancaments en els laterals dels dos edificis existirà una línia de 
bigues laterals que uniran els pòrtics entre sí i estaran ubicades entremig de 
cadascun dels pilars exteriors, és a dir, a una alçada de 3,5 m. Els tancaments 
estaran completament recolzats sobre d’aquesta línia, mentre que existirà una 
segona línia de bigues situada també en el lateral però a una alçada de 1,5 m, on 
els tancaments senzillament estaran ancorats per tal d’evitar el moviment 
d’aquests. En les zones on existeixin forats, ja sigui per molls de càrrega o bé 
per portes de sortida d’emergència, la biga es situarà a una distància vertical de 
0,5 m per sobre del forat. Els suports dels tancaments laterals seran els 
següents: 

• Suports laterals superiors:  IPE-220 

• Suports laterals inferiors:   IPE-220 

 

Figura 21. Suports dels tancaments laterals de l’edifici de capçalera. 

 

Figura 22. Vista d’una part dels suports dels tancaments laterals de 
l’edifici adjunt. 

En les façanes davanteres i posteriors dels dos edificis, existirà un perfil 
horitzontal que unirà els pilars que formen cada pòrtic, a una alçada de 3,5 m, i 
sobre del qual aniran recolzats els tancaments de la façana. Com en el cas dels 
tancaments laterals, també existirà una altra línia de bigues horitzontals en les 
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quals els tancaments aniran ancorats, amb excepció de les zones on existeixi 
alguna porta o finestra, on el perfil estarà situat a una alçada igual a la del forat 
més 0,5 m. Els perfils seran del tipus IPE doble en caixó soldat, ja que al ser 
perfils amb una llum entre pilars bastant gran, els perfils simples no compleixen 
les condicions de resistència i deformació màxima. Per a l’edifici adjunt, els 
suports dels tancaments frontals i posteriors seran els següents: 

• Suports frontals/posteriors superiors:  2 x IPE-360 

• Suports frontals/posteriors inferiors:  2 x IPE-160 

Per a l’edifici de capçalera, els suports dels tancaments frontals i posteriors seran 
els següents: 

• Suports frontals/posteriors superiors:  2 x IPE-220 

• Suports frontals/posteriors inferiors:  2 x IPE-220 

3.1.5. Corretges  

Les corretges tindran totes una longitud de 4 m i estaran separades entre elles 
una distància de 1 m en un pla de projecció horitzontal. Totes les corretges 
tindran un perfil IPE 220. 

3.1.6. Arriostraments 

Es disposaran arriostraments entre cada pòrtic extrem i el següent. Això dona 
com a resultat la presència de les també anomenades Creus de Sant Andreu 
entre el primer i segon pòrtic dels dos edificis, entre el sisè i el setè i entre el 
divuitè i dinovè pòrtic. 

Els perfils dels tirants que formen les creus seran circulars de Ø6 mm. 

3.1.7. Plaques d’ancoratge 

Com que la tensió de treball del formigó de la fonamentació és molt inferior a de 
l’acer, és necessari realitzar l’assentament mitjançant plaques d’ancoratge. 
Aquestes plaques han de repartir els esforços de tal manera que la pressió sobre 
el formigó no sobrepassi la seva tensió màxima admissible de treball. 

El material que s’utilitzarà per a les plaques d’ancoratge serà l’acer S275, mentre 
que per als perns s’utilitzaran barres d’acer corrugat del tipus B 400S. 

 

Figura 23. Dimensions d’una placa de tipus 1. 
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S’ha decidit optar per utilitzar només dos tipus diferents de plaques d’ancoratge, 
ja que així es redueixen els costos. El primer tipus (Tipus A) s’utilitzarà per a tots 
els pilars exteriors tant de l’edifici de capçalera com l’edifici adjunt, ja que tots 
aquests pilars estan formats per perfils HEB-200. El segon tipus s’utilitzarà 
només per als pilars interiors de l’edifici de capçalera, ja que aquests pilars són 
del tipus HEB-120. 

Les característiques de les plaques d’ancoratge utilitzades són les següents: 

• 

Taula 6. Característiques de les plaques d’ancoratge de tipus 1. 

Tipus 1 

DESCRIPCIÓ 

Referència Placa base Disposició Enrigidors Perns 

N1, N2, N3, 
N4, N5, N6, 
N7, N8, N9, 

N10, N11, N12, 
N13, N14, N15, 
N16,N17, N18, 
N19, N20, N21, 
N22, N23, N24, 
N25, N26,N27, 
N28, N29, N30, 
N31, N32, N33, 
N34, N35, N36, 
N37, N38, N53, 
N54, N55, N56, 
N57, N58 i N59 

Ample X: 450 mm 

Ample Y: 450 mm 

Gruix: 18 mm 

Posició X: 
Tancada 

Posició Y: 
Tancada 

Paral·lels X: 
- 

Paral·lels Y: 
2(100x0x14

.0) 

8Ø20 mm 
L=65 mm 

Prolongació 
recta 

 

• 

Taula 7. Característiques de les plaques d’ancoratge de tipus 2. 

Tipus 2 

DESCRIPCIÓ 

Referència Placa base Disposició Enrigidors Perns 

N39, N40, N41, 
N42, N43, N44, 
N45, N46, N47, 
N48, N49, N50, 

N51 i N52 

Ample X: 350 mm 

Ample Y: 350 mm 

Gruix: 15 mm 

Posició X: 
Tancada 

Posició Y: 
Tancada 

Paral·lels X: 
- 

Paral·lels Y: 
2(100x0x6.

0) 

4Ø16 mm 
L=40 mm 

Prolongació 
recta 
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3.1.8. Soleres 

Hi haurà dos tipus de soleres: 

• Solera zona magatzem: Aquest tipus especial de solera s’utilitzarà 
únicament a la zona on anirà ubicat el magatzem automàtic amb les 
prestatgeries, ja que es tracta d’una zona amb presència de càrregues 
molt elevades i que té que presentar unes deformacions extremadament 
petites. Degut a aquestes especificacions, s’ha optat per escollir el sistema 
BASETEC de l’empresa RINOL. Aquest sistema està format per quatre 
capes: 

1. 1a capa: Estarà constituïda per sorra de riu amb un gra de com 
a màxim 0,5 cm, formant una capa d’espessor de 10 cm, sobre 
el terreny net i compactat. Un cop compactada, s’enrasarà. 

2. 2a capa: Làmina de polietilè per tal d’evitar filtracions d’aigua. 

3. 3a capa: Per a la segona capa s’utilitzarà formigó del tipus HA-
25/B/IIa, de 25 MPa, armat amb fibres d’acer del tipus Twinplate 
50-100 de Rinol. L’espessor de la capa serà de 20 cm.  

4. 4a capa: L’acabat superficial de la llosa serà del tipus Qualiroc 
de Rinol, el qual és un enduridor de superfície compost per 
granulats minerals de gran duresa i un lligant hidràulic enriquit 
amb additius reactius.  

 

Figura 24. Esquema de les diferents capes del paviment. 

• Solera estàndard: Aquest tipus de solera s’utilitzarà a tot l’edifici excepte a 
la zona del magatzem, ja que en aquestes zones no s’exigeix una 
planimetria tant exacta i en canvi sí que es necessita un paviment 
resistent al desgast provocat pel trànsit de vehicles. Estarà formada per 
quatre capes: 

1. 1a capa: Estarà constituïda per sorra de riu amb un gra de com 
a màxim 0,5 cm, formant una capa d’espessor de 10 cm, sobre 
el terreny net i compactat. Un cop compactada, s’enrasarà. 

2. 2a capa: Làmina de polietilè per tal d’evitar filtracions d’aigua. 

3. 3a capa: Es dipositarà formigó en massa del tipus HM-20, de 
200 kg/cm2 de resistència característica, formant una capa de 10 
cm d’espessor, sobre la làmina aïllant. 
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4. 4a capa: L’acabat superficial de la llosa serà del tipus Qualitop 
de Rinol, ja que es tracta d’un revestiment ideal per a sòls 
industrials sotmesos a un tràfic rodat intens. 

3.2. Tancaments 

3.2.1. Façanes 

Els tancaments dels laterals i de les façanes frontal i posterior de l’edifici es 
realitzaran mitjançant panells del tipus “sandwich” metàl·lics col·locats 
verticalment, model Isobox 1000 de la casa Isopan, amb una xapa de 0,5 mm 
d’espessor i un aïllament interior de resines de poliuretà de 40 kg/m3, els quals 
tindran les següents característiques: 

Taula 8. Característiques del panell sandwich Isobox 1000. 

Model Pes 
(kN/m2) 

Long. 
Màx (m) 

Cond. Tèrmica 
(kcal/m2 h ºC) 

Aïll. 
Acústic (dB 

A) 

Resist. al 
foc EI-min 

ISOBOX 
1000 0,111 5 0,23 35,9 EI-60 

3.2.2. Coberta 

La coberta també es realitzarà mitjançant panells metàl·lics, model Isotego 1000 
de la casa Isopan, amb una xapa de 0,5 mm d’espessor i un aïllament interior de 
resines de poliuretà de 40 kg/m3, els quals tindran les següents característiques: 

Taula 9. Característiques del panell sandwich Isotego 1000. 

Model Pes 
(kN/m2) 

Long. 
Màx (m) 

Cond. Tèrmica 
(kcal/m2 h ºC) 

Aïll. 
Acústic (dB 

A) 

Resist. al 
foc EI-min 

ISOTEGO 
1000 0,118 3 0,22 35,9 EI-60 

3.2.3. Envans 

Els envans seran tots prefabricats del model 122/400 LM FOC de la casa Pladur, 
els quals tenen les següent característiques: 

Taula 10. Característiques de l’envà 122/400 LM FOC de Pladur. 

Model Resistència 
al foc (min) 

Aïllament 
acústic (dB) 

Alçada 
màxima (m) 

122/400 LM FOC EI-120 53,5 4,20 
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3.2.4. Portes 

L’edifici disposarà de 6 tipus diferents de portes: 

• Portes de fusta: Es col·locaran portes de fusta a les dues oficines i els 
dos lavabos. Aquestes seran de fusta i d’una sola fulla, amb unes 
dimensions de 0,8 x 2,2 m. 

• Portes d’acer: Es col·locaran portes d’acer a cadascuna de les dues 
obertures que comuniquen la zona d’oficines amb l’interior de la nau. 
Aquestes seran d’acer i de dues fulles, amb unes dimensions de 1,4 x 2,2 
m. 

• Portes antipànic: Seran de tipus antipànic totes aquelles portes que 
s’han disposat segons la instal·lació contra incendis com a portes 
d’evacuació d’emergència. Aquestes seran d’acer galvanitzat i d’una fulla, 
amb manovella i amb unes dimensions de 0,8 x 2 m. 

• Porta corredissa: La porta corredissa serà l’entrada a l’edifici d’oficines. 
Aquesta serà de vidre, amb dues fulles i accionada automàticament, amb 
unes dimensions de 2 x 2,2 m. 

• Portes dels molls: Cadascun dels 8 molls de càrrega disposarà d’una 
porta de tipus seccional amb obertura manual i automàtica. Aquestes 
seran de tipus sàndwich, compostes per perfils laminats d’acer i amb 
escuma de poliuretà al seu interior. Les seves dimensions seran de 

• Porta d’entrada al recinte: Aquesta serà una porta corredissa, amb 
possibilitat d’obertura manual i automàtica, d’una única fulla i amb plafons 
de xapa galvanitzada. Les seves dimensions seran 450 x 200 cm. 

3.2.5. Altres obertures exteriors 

Existirà una finestra a la oficina 2, ja que aquesta dóna directament a l’exterior. 
Serà de doble fulla i abatible amb perfils d’alumini. Les seves dimensions seran 
1,5 x 0,5 m. 

També existiran envidraments a l’edifici de capçalera i l’edifici adjunt, els quals 
serviran únicament per permetre el pas de la llum. Tots els vidres seran dobles 
amb cambra d’aire. 

3.3. Elements exteriors 

3.3.1. Mur perimetral 

Es col·locarà un mur perimetral que delimitarà el perímetre de la parcel·la. 
Aquest serà de formigó armat amb un gruix de 15 cm i amb una alçada de 1 m. 
Per sobre el mur es col·locarà una tanca metàl·lica fins a una alçada de 2 m, ja 
que és el màxim que permet la normativa municipal. 

3.3.2. Zona de pàrking 

S’ha previst la construcció d’una zona de pàrking a l’interior de la parcel·la, ja 
que la normativa urbanística obliga a la construcció d’una plaça de pàrking per 
cada 200 m2 de superfície útil. 
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Es construiran 10 places de pàrking de 2,5 x 4 m i situades en bateria, ubicades 
just davant de la façana de l’edifici, les quals estaran destinades als propietaris, 
treballadors i clients. 

No s’ha previst la construcció d’una zona d’espera per a camions, ja que l’edifici 
disposa de 8 molls de càrrega i no es preveu una circulació de camions per unitat 
de temps excessivament elevada. Tot i això, la part posterior de l’edifici adjunt 
disposa de suficient espai per a l’estacionament temporal dels camions en cas de 
ser necessari. 

3.4. Fonamentacions 
Segons mostra l’estudi geotècnic del terreny que s’adjunta dins del projecte, es 
recomana una fonamentació de tipus superficial mitjançant sabates encastades 
en la unitat A del terreny. L’estudi geotècnic també recomana adoptar un valor 
de la tensió de treball de: 

 

Figura 25. Valor de resistència del terreny recomanada. 

Les excavacions es realitzaran d’acord al plànol de fonamentacions. Tots els 
perímetres de les rases han d’estar perfectament retallats, amb el fons ben 
anivellat i completament net de productes d’excavació. 

3.4.1. Sabates 

La fonamentació complirà amb les disposicions de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

El formigó utilitzat a les sabates serà del tipus HA-25, amb una resistència 
característica de càlcul de 2255,10 /1,50 170,06 /cdf kg cm= = . 

L’acer utilitzat per a les barres de l’armat serà acer B 400 S, de resistència 
2 2/400 4081,63 /yk N mmf kg cm= = i 24081,63 /1,15 3549,24 /ydf kg cm= = . 

Al fons de les rases s’hi dipositarà una capa de formigó de neteja de 10 cm 
d’espessor del tipus HM-20. A continuació, es procedirà a la col·locació de les 
armadures i el posterior formigonat de les sabates. 

Totes les sabates seran de tipus aïllat i flexibles. 



Guillem Jutglar Rovira  

 - 42 - 

 

Figura 26. Vista en planta de la fonamentació. 

Es projectaran quatre tipus diferents de sabates, en funció de si són sabates 
cantoneres, centrals i laterals, interiors i intermèdies. Totes elles són quadrades, 
les úniques diferències es troben en les dimensions i el tipus d’armat, ja que 
totes les sabates reben sol·licitacions diferents. 

Les característiques de les sabates són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 



 Disseny i càlcul d’un magatzem logístic robotitzat d’estructura metàl·lica autoportant 

 - 43 - 

Taula 11. Característiques de les sabates. 

Referències Geometria Armat 

Tipus A 

N33, N34, N35, N36, N37, N40, N41, 
N42, N43, N44, N47, N48, N49, N50 i 
N51 

Sabata quadrada 

Ample: 195.0 cm 

Gruix: 75.0 cm 

 

Sup X: 13Ø12c/15 

Sup Y: 13Ø12c/15 

Inf X: 13Ø12c/15 

Inf Y: 13Ø12c/15 

Tipus B 

N1, N19, N20, N53 i N59 

 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 87.5 cm 

Ample inicial Y: 87.5 cm 

Ample final X: 87.5 cm 

Ample final Y: 87.5 cm 

Ample sabata X: 175.0 cm 

Ample sabata Y: 175.0 cm 

Gruix: 75.0 cm 

Sup X: 11Ø12c/15 

Sup Y: 11Ø12c/15 

Inf X: 11Ø12c/15 

Inf Y: 11Ø12c/15 

 

Tipus C 

N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, 
N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, 
N17, N18, N21,  N22, N23, N24, 
N25, N26, N27, N28, N29,  N30, 
N31, N32, N38, N39, N45,  N46, 
N52, N54, N55, N56,N57 i N58 

Sabata quadrada 

Ample: 215.0 cm 

Gruix: 75.0 cm 

 

Sup X: 14Ø12c/15 

Sup Y: 14Ø12c/15 

Inf X: 14Ø12c/15 

Inf Y: 14Ø12c/15 

 

Tipus D 

N60, N61, N62, N63, N64, N65, N66, 
N67, N68, N69, N70, N71, N72, N73 i 
N74 

Sabata quadrada 

Ample: 100.0 cm 

Gruix: 30.0 cm 

 

X: 9Ø12c/10 

Y: 9Ø12c/10 

 

 

A continuació es mostra una taula amb el resum d’amidaments de les sabates: 
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Taula 12. Resum d’amidaments de les sabates. 

Element 

B 400 S, CN (kg) Formigó (m3) 

Ø12 
HA-25, Control 

estadístic 
Neteja 

Referències: N33, N34, N35, N36, N37, N40, 
N41, N42, N43, N44, N47, N48, N49, N50 i N51 

15x93.94 15x2.85 15x0.38 

Referències: N1, N19, N20, N53 i N59 5x83.38 5x2.30 5x0.31 

Referències: N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, 
N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, 
N21,  N22, N23, N24, N25, N26, N27, N28, 
N29,  N30, N31, N32, N38, N39, N45,  N46, 
N52, N54, N55, N56,N57 i N58 

39x112.11 39x3.47 39x0.46 

Referències: N60, N61, N62, N63, N64, N65, 
N66, N67, N68, N69, N70, N71, N72, N73 i N74 

15x22.24 15x0.30 15x0.10 

Totals 6531.89 193.97 26.76 

 

• 

Les sabates de tipus A corresponen a les sabates que sustenten els pilars 
interiors corresponents a l’edifici de capçalera. 

Tipus A: 

Dimensions: 

- Ample: 195.0 cm 

- Gruix: 75.0 cm 

 

Armat: 

- Superior en X: 13Ø12c/15 

- Superior en Y: 13Ø12c/15 

- Inferior en X: 13Ø12c/15 

- Inferior en Y: 13Ø12c/15 
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Figura 27a. Dimensions de la 
sabata. 

 

 

 

Figura 27b. 
Imatge 3D de la 

sabata. 

A continuació es mostra la taula d’amidaments corresponent al tipus A de 
sabates: 

Taula 13. Amidaments del tipus A de sabata. 

Referències: N33, N34, N35, N36, N37, N40, N41, N42, N43, N44, 
N47, N48, N49, N50 i N51 

B 400 S, CN Total 

Nom d’armat Ø12 

Graella inferior – Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

13x1.85 
13x1.64 

24.05 
21.35 

Graella inferior – Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

13x1.85 
13x1.64 

24.05 
21.35 

Graella superior – Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

13x1.85 
13x1.64 

24.05 
21.35 

Graella superior – Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

13x1.85 
13x1.64 

24.05 
21.35 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

96.20     
85.40 

       
85.40 

Total amb pèrdues (10%) Longitud (m) 
Pes (kg) 

105.82   
93.94 

       
93.94 

 

 



Guillem Jutglar Rovira  

 - 46 - 

• 

Les sabates de tipus B corresponen a les sabates que sustenten els pilars 
cantoners de l’edifici. 

Tipus B: 

Dimensions: 

- Ample inicial X: 87.5 cm 

- Ample inicial Y: 87.5 cm 

- Ample final X: 87.5 cm 

- Ample final Y: 87.5 cm 

- Ample sabata X: 175.0 cm 

- Ample sabata Y: 175.0 cm 

- Gruix: 75.0 cm 

 

Armat: 

- Superior en X: 11Ø12c/15 

- Superior en Y: 11Ø12c/15 

- Inferior en X: 11Ø12c/15 

- Inferior en Y: 11Ø12c/15 

 

Figura 28a. Dimensions de la 
sabata. 

 

 

 

Figura 28b. Imatge 
3D de la sabata. 

 

A continuació es mostra la taula d’amidaments corresponent al tipus B de 
sabates: 

Taula 14. Amidaments del tipus B de sabata. 

Referències: N1, N19, N20, N53 i N59 B 400 S, CN Total 

Nom d’armat Ø12 
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Graella inferior – Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x1.94 
11x1.72 

21.34 
18.95 

Graella inferior – Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x1.94 
11x1.72 

21.34 
18.95 

Graella superior – Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x1.94 
11x1.72 

21.34 
18.95 

Graella superior – Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x1.94 
11x1.72 

21.34 
18.95 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

85.36     
75.80 

       
75.80 

Total amb pèrdues (10%) Longitud (m) 
Pes (kg) 

93.90   
83.38 

       
83.38 

 

• 

Les sabates de tipus C corresponen a totes les sabates que mitjaneres que 
delimiten la part interior de l’edifici amb la part exterior. 

Tipus C: 

Dimensions: 

- Ample sabata: 215.0 cm 

- Gruix: 75.0 cm 

Armat: 

- Superior en X: 14Ø12c/15 

- Superior en Y: 14Ø12c/15 

- Inferior en X: 14Ø12c/15 

- Inferior en Y: 14Ø12c/15 

 

Figura 29a. Dimensions de 
la sabata. 

 

 

 

Figura 29b. Imatge 
3D de la sabata. 
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A continuació es mostra la taula d’amidaments corresponent al tipus C de 
sabates: 

Taula 15. Amidaments del tipus C de sabata. 

Referències: N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, 
N14, N15, N16, N17, N18, N21,  N22, N23, N24, N25, N26, N27, N28, 
N29,  N30, N31, N32, N38, N39, N45,  N46, N52, N54, N55, N56,N57 
i N58 

B 400 S, CN Total 

Nom d’armat Ø12 

Graella inferior – Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

14x2.05 
14x1.82 

28.70 
25.48 

Graella inferior – Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

14x2.05 
14x1.82 

28.70 
25.48 

Graella superior – Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

14x2.05 
14x1.82 

28.70 
25.48 

Graella superior – Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

14x2.05 
14x1.82 

28.70 
25.48 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

114.80     
101.92 

       
101.92 

Total amb pèrdues (10%) Longitud (m) 
Pes (kg) 

126.28   
112.11 

       
112.11 

• 

Les sabates de tipus D corresponen a les sabates intermèdies que no suporten 
cap pilar i que s’ubiquen entre les bigues de lligat per millorar la resistència de 
tota la fonamentació. 

Tipus D: 

Dimensions: 

- Ample: 100.0 cm 

- Gruix: 30.0 cm 

Armat: 

- X: 9Ø12c/10 

- Y: 9Ø12c/10 
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Figura 30a. Dimensions de la 
sabata. 

 

 

 

Figura 30b. 
Imatge 3D de la 

sabata. 

 

A continuació es mostra la taula d’amidaments corresponent al tipus D de 
sabates: 

Taula 16. Amidaments del tipus D de sabata. 

Referències: N60, N61, N62, N63, N64, N65, N66, N67, N68, N69, 
N70, N71, N72, N73 i N74 

B 400 S, CN Total 

Nom d’armat Ø12 

Graella inferior – Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

9x1.28 
9x1.14 

11.52 
10.23 

Graella inferior – Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

9x1.25 
9x1.11 

11.25 
9.99 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

22.77     
20.22 

       
20.22 

Total amb pèrdues (10%) Longitud (m) 
Pes (kg) 

25.05   
22.24 

       
22.24 

3.4.2. Bigues de lligat 

Les bigues de lligat es col·locaran per tal d’evitar el lliscament de les sabates i 
alhora per a servir com a element de suport dels tancaments de l’edificació sobre 
el terreny. 

De la mateixa manera que amb les sabates, al fons de les rases s’hi dipositarà 
prèviament una capa de 10 cm d’espessor de formigó de neteja HM-20. El 
recobriment de les armadures, al igual que les sabates, serà de 4 cm. 
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Es projectarà únicament un sol tipus de bigues, ja que totes compartiran la 
mateixa secció i el mateix tipus d’armadura, i en el qual únicament variarà la 
longitud d’aquestes. 

Les característiques de les bigues de lligat seran les següents: 

Dimensions: 

- Ample: 40.0 cm 

- Cantell: 40.0 cm 

Armat: 

- Superior: 2 Ø12 

- Inferior: 2 Ø12 

- Estreps: 1xØ8c/30 

 

Figura 31. Vista 3D d’una biga de lligat. 

Taula 17. Resum d’amidaments de les bigues de lligat. 

 B 400 S, CN (kg) Formigó (m3) 

Biga de lligat Ø8 Ø12 Total HA-25, control estadístic Neteja 

Totals 597.62 1814.17 2411.79 45.18 11.13 
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CAPÍTOL 4: 

SEGURETAT EN CAS 

D’INCENDI 

Per a una completa protecció de l’estructura de l’edifici així com dels seus 
ocupants, com que es tracta d’un edifici d’activitat industrial, s’ha seguit les 
pautes marcades pel Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre, per el qual 
s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials (RSCIEI). 

La càrrega ponderada de foc per a cada sector d’incendi s’ha calculat dins de 
l’apartat 4 de l’annex de càlculs. 

4.1. Definicions i abreviatures 
Alçada d’evacuació: Màxima diferència de cotes entre un origen d’evacuació i 
la sortida de l’edifici que li correspongui. A efectes de determinar la alçada 
d’evacuació d’un edifici no es consideren les plantes més altes de l’edifici en les 
quals únicament existeixin zones d’ocupació nul·les. 

Càrrega de foc: Suma de les energies calorífiques que s’alliberen en la 
combustió de tots els materials combustibles existents en un espai (continguts 
de l’edifici i elements constructius) (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Densitat de càrrega de foc: Càrrega de foc per unitat de superfície construïda 
Qf, o per unitat de superfície de tota la evolvent, incloses les seves obertures, 
Qt. (UNE-EN 1991-1-2-:2004). 

Densitat de càrrega de foc de càlcul: Densitat de càrrega de foc considerada 
per tal de determinar les accions tèrmiques en el càlcul en situació d’incendi. El 
seu valor té en compte les incerteses. (UNE-EN 1991-1-2:2004). 
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Establiment: Zona d’un edifici destinada a ser utilitzada sota una titularitat 
diferenciada, sota un règim no subsidiari respecte de la resta de l’edifici i el 
projecte d’obres de construcció i reforma de la qual, així com el inici de l’activitat 
prevista, sigui objecte de control administratiu. Conforme al exposat 
anteriorment, la totalitat d’un edifici pot ésser també un establiment. 

Foc localitzat: Foc que només afecta a una zona limitada de la càrrega de foc 
del sector d’incendi (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Origen d’evacuació: És tot punt ocupable d’un edifici, exceptuant els de 
l’interior de les vivendes i els de tot el recinte o conjunt d’ells comunicats entre 
sí, en els que la densitat d’ocupació no excedeixi de 1 persona per cada 5 m2 i la 
superfície total de la qual no excedeixi de 50 m2, com poden ser les habitacions 
d’hotel, residència o hospital, els despatxos d’oficines, etc. 

Els punts ocupables de tots els locals de risc especial i els de les zones d’ocupació 
nul·la la superfície de les quals excedeixi de 50 m2, es consideren origen 
d’evacuació i han de complir els límits que s’estableixen per a la longitud dels 
recorreguts d’evacuació fins a les sortides dels esmentats espais, quan es tracti 
de zones de risc especial, i, en tot cas, fins a les sortides de planta, però no és 
precís tenir-los en consideració a efectes de determinar la alçada d’evacuació 
d’un edifici o el nombre d’ocupants. 

Reacció al foc: Resposta d’un material al foc mesurada en termes de la seva 
contribució al desenvolupament del mateix amb la seva pròpia combustió, sota 
condicions específiques d’assaig (DPC – DI2). 

Recorregut d’evacuació: Recorregut que condueix des d’un origen d’evacuació 
fins a una sortida de planta, situada a la mateixa planta considerada o una altra, 
o fins a una sortida d’edifici. Conforme a això, una vegada assolida una sortida 
de planta, la longitud del recorregut d’evacuació posterior no computa a efectes 
del compliment dels límits als recorreguts d’evacuació. 

La longitud dels recorreguts per passadissos, escales i rampes, es mesurarà 
sobre l’eix dels mateixos. No es consideren vàlids els recorreguts per escales 
mecàniques, ni aquells ens els quals existeixin torns o altres elements que 
puguin dificultar el pas. Els recorreguts per rampes i passadissos mòbils es 
consideren vàlids quan no sigui possible la seva utilització per persones que 
traslladin carros per al transport d’objecte i estiguin previstos d’un dispositiu 
d’aturada que es pugui activar bé manualment, o bé automàticament per un 
sistema de detecció i alarma.  

Resistència al foc: Capacitat d’un element de construcció per mantenir durant 
un període de temps determinat la funció portant que li sigui exigible, així com la 
integritat i/o l’aïllament tèrmic en els termes especificats en l’assaig normalitzat 
corresponent (DPC – DI2). 

Sortida d’emergència: Sortida de planta, d’edifici o de recinte prevista per a 
ser utilitzada exclusivament en cas d’emergència i que està senyalitzada d’acord 
amb aquest motiu. 

Sector sota rasant: Sector d’incendi en el qual els seus recorreguts d’evacuació 
d’alguna de les seves zones hagin de salvar necessàriament una alçada 
d’evacuació ascendent igual o major de 1,5 m. 

Sector d’incendi: Espai d’un edifici separat d’altres zones del mateix per 
elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps 
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determinat, en l’interior del qual es pugui confinar (o excloure) el incendi per tal 
que no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l’edifici. Els locals de risc 
especial no es consideren sectors d’incendi. 

Sistema d’alarma d’incendis: Sistema que permet emetre senyals acústiques 
i/o visuals als ocupants d’un edifici (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

(Nota: La seva funció es correspon amb la del denominat “Sistema de 
comunicació d’alarma” segons el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra 
Incendis i pot estar integrada juntament amb la del sistema de detecció 
d’incendis en un mateix sistema). 

Sistema de detecció d’incendis: Sistema que permet detectar un incendi en el 
temps més curt possible i emetre les senyals d’alarma i de localització adequades 
per tal que es puguin adoptar les mesures apropiades (UNE 23007-1:1996, EN 
54-1:1996). 

(Nota: La seva funció es correspon amb les dels denominats “Sistema automàtic 
de detecció d’incendis” i “Sistema manual d’alarma d’incendis” segons el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis i pot estar integrada 
juntament amb la dels sistema d’alarma d’incendis, en un mateix sistema). 

Superfície útil: Superfície en planta d’un edifici, sector o edifici ocupable per les 
persones. En ús comercial, quan no es defineixi en projecte la disposició de 
mostradors, prestatgeries, caixes registradores i, en general, d’aquells elements 
que configuren la implantació comercial d’un establiment, es prendrà com a 
superfície útil de les zones destinades al públic, com a mínim el 75% de la 
superfície construïda d’aquestes zones. 

4.2. Caracterització dels establiments industrials 
en relació amb la seguretat contra incendis. 

4.2.1. Tipus d’establiment segons relació amb l’entorn 

L’edifici correspon a un establiment de Tipus C, on l’establiment industrial ocupa 
totalment un edifici i el qual està situat a una distància major de 3 metres de 
l’edifici més pròxim d’un altre establiment. 

 

Figura 32. Relació de l’edifici amb els edificis propers. 
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4.2.2. Càlcul del nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi 

Tal com ja s’ha explicat al inici de l’apartat, la càrrega ponderada de foc així com 
el risc intrínsec d’incendi de cada sector d’incendi s’ha calculat a l’apartat 4 de 
l’annex de càlculs. A continuació es mostra el nivell de risc intrínsec de cada 
sector fruit dels càlculs realitzats: 

• Sector 1 (Edifici del magatzem): Risc ALT (8). 

• Sector 2 (Capçalera del magatzem): Risc BAIX (2). 

• Sector 3 (Edifici adjunt): Risc MIG (3). 

• Sector 4 (Zona d’oficines): Risc MIG (4). 

4.3. Requisits constructius dels establiments 
industrials segons la seva configuració, ubicació i 
nivell de risc intrínsec. 

4.3.1. Màxima superfície construïda per sector d’incendi 

 

Figura 33. Màximes superfícies construïdes per sector d’incendi 
segons RSCIEI. 

• Sector 1: 2000 m2 (4000 m2 si s’instal·len ruixadors automàtics)  

Edifici amb Risc ALT (8) 

Tipus C 

• Sector 2: 6000 m2 

Edifici amb Risc BAIX (2) 

Tipus C 

• Sector 3: 5000 m2 

Edifici amb Risc MIG (3) 

Tipus C 
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• Sector 4: 4000 m2 

Edifici amb Risc MIG (4) 

Tipus C 

4.3.2. Materials 

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc 
següents: 

• Terres: CFL-s1 (M2) 

• Parets i sostres: C-s3 d0 (M2) 

• Cables i conductes de instal·lacions interiors: C-s3 d0 (M1) 

4.3.3. Estabilitat al foc dels elements constructius 

• 

- Elements estructurals:     R 90  

Sector 1: Edifici del magatzem 

- Existència de ruixadors automàtics i sistemes  

d’evacuació de fums:     R 15 

- Coberta:       R 30 

- Elements divisoris verticals:    EI 90 

- Façanes:       EI 60 

 

• 

- Elements estructurals:     R-30 

Sector 2: Capçalera del magatzem 

- Coberta:       No s’exigeix 

- Elements divisoris verticals:    EI 15 

- Façanes:       EI 15 

 

• 

- Elements estructurals:     R 60 

Sector 3: Edifici adjunt 

- Coberta:       R 15 

- Elements divisoris verticals:    EI 60 

- Façanes:       EI 30 

 

• 

- Elements estructurals:     R 60 

Sector 4: Zona d’oficines 

- Coberta:       R 15 

- Elements divisoris verticals:    EI 60 

- Façanes:       EI 30 
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Figura 34. Estabilitat al foc dels elements estructurals portants. 

 

Segons marca el RSCIEI, les portes de pas entre dos sectors d’incendi tindran 
una resistència al foc, al menys, igual a la meitat de la exigida a l’element que 
separi ambdós sectors d’incendi, o bé a la quarta part d’aquella quan el pas es 
realitzi a través d’un vestíbul previ. 

Els elements compartimentadors mòbils no seran assimilables a portes de pas a 
efectes de la reducció de la seva resistència al foc. 

En el cas de l’edifici objecte d’aquest projecte, els sectors d’incendi 1, 2 i 3 estan 
directament connectats entre ells sense cap tipus de porta entremig. En canvi, sí 
que hi ha dues portes al sector 4 que comuniquen una amb el sector 2 i l’altra 
amb el sector 3, per tant aquestes tindran una estabilitat al foc de: 

• Porta comunicació sectors 2 i 4:   EI 30 

• Porta comunicació sectors 2 i 3:    EI 30 

4.3.4. Recorregut d’evacuació 

En l’edifici del magatzem, com que es tracta d’un magatzem automàtic, tant sols 
existirà una porta al final d’aquest. Els recorreguts d’evacuació seran els propis 
passadissos, ja que tants sols està prevista la presència de persones dins el 
magatzem per a tasques de manteniment. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no excedirà 
dels 50 m, excepte en la zona d’oficines, on la longitud màxima serà de 35 m. 
Tots els sectors disposaran d’una sortida d’emergència, excepte l’edifici adjunt 
que en disposarà de dues. 

4.3.5. Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

Considerant un flux de persones màxim de 25 persones, es dimensionaran els 
mitjans d’evacuació segons: 

• Portes: 

L’àrea de pas no pot ser menor que P/200 = 0,125 m o bé que 0,8 m, tenint en 
compte que l’amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m ni 
major que 1,20 m. 
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En aquest cas, l’àrea de pas és de 0,8 m, per tant es compleix amb el mínim 
d’amplada de la porta. 

• Passadissos: 

L’àrea de pas no pot ser menor que P/200 = 0,125 m o bé que 1 m. 

En aquest cas, l’amplada mínima de passadís és de 1,5 en el punt més 
desfavorable, per tant es compleix amb la normativa. 

4.3.6. Ventilació i eliminació de fums 

Per condicions de normativa, tant sols és necessària la instal·lació d’un sistema 
d’extracció de fums fruit de l’activitat industrial al sector 1 (zona del magatzem), 
però s’ha considerat apropiat disposar d’un sistema de ventilació mecànica en 
totes les estàncies de l’edifici. 

4.3.7. Emmagatzematges 

Els requisits específics per a les prestatgeries presents a la zona del magatzem 
seran les següents: 

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

2. Els revestiments pintats amb espessors inferiors a 100 μ han de ser de la 
classe Bs3d0 (M1).  

3. Els revestiments zincats amb espessors inferiors a 100 μ han de ser de la 
classe Bs3d0 (M1).  

4. Degut al fet de l’existència de ruixadors automàtics, no s’exigeix cap nivell 
específic de resistència estructural al foc de les prestatgeries. 

Els sistemes d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques operades 
automàticament han de complir els següents requisits: 

a. S’hauran de respectar les folgances per al bon funcionament del sistema 
d’extinció. 

b. Les dimensions de les prestatgeries no tindran més limitació que la 
corresponent al sistema d’emmagatzematge dissenyat. 

c. Les prestatgeries hauran d’estar ancorades a terra. 

d. Hauran de disposar de presa de terra. 

e. Des de la part superior de la mercaderia emmagatzemada haurà d’existir 
un forat mínim lliure fins al sostre de un metre. 
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4.4. Requisits de les instal·lacions de protecció 
contra incendis dels establiments industrials. 

4.4.1. Sector 1 

El sector 1 comprèn l’edifici del magatzem, amb una àrea total de 2200 m2, i 
s’instal·laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Sistema automàtic de detecció d’incendis. 

• Sistemes d’hidrants exteriors: S’instal·larà un hidrant amb les següents 
característiques:   

o Cabal: 2000 l/min 

o Autonomia: 90 minuts 

• Sistemes de ruixadors automàtics. 

4.4.2. Sector 2 

El sector 2 comprèn l’edifici de capçalera del magatzem, amb una àrea total de 
687,5 m2, i s’instal·laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Sistema manual d’alarma d’incendi. 

• Extintors: Es col·locaran 2 extintors de pols química d’eficàcia 21A. 

• Sistemes d’enllumenat d’emergència. 

4.4.3. Sector 3 

El sector 3 comprèn l’edifici adjunt, amb una àrea total de  1152 m2, i 
s’instal·laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Sistema manual d’alarma d’incendi 

• Extintors: Es col·locaran 4 extintors de pols química d’eficàcia 21A. 

• Boques d’incendi equipades: S’instal·laran dues BIE de tipus DN 25 mm 
amb les següents característiques: 

o Simultaneïtat: 2 

o Autonomia: 60 minuts 

• Sistemes d’enllumenat d’emergència. 

4.4.4. Sector 4 

El sector 4 comprèn la zona d’oficines, amb una àrea total de 128 m2, i 
s’instal·laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Sistema manual d’alarma d’incendi 

• Extintors: Es col·locarà 1 extintor de pols química d’eficàcia 21A. 

• Sistemes d’enllumenat d’emergència. 
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4.4.5. Sistema d’abastiment d’aigua contra incendis 

Dins de l’edifici hi haurà la presència de : 

1. Boques d’incendi equipades (BIE). 

2. Ruixadors automàtics. 

3. Hidrants exteriors. 

 

Figura 35. Quadre resum per al càlcul del cabal i la reserva d’aigua en 
cas d’existir varis sistemes d’extinció. 

La normativa estipula que per a aquestes 3 instal·lacions s’haurà de preveure un 
sistema d’abastiment que compleixi amb les següents especificacions: 

• Cabal (Q): 0,5·QH + QRA 

• Reserva (R): 0,5·RH + RRA 

On sabem que: 

- QH: Cabal per a hidrants exteriors. 

- QRA: Cabal per a ruixadors automàtics. 

- RH: Reserva per a hidrants. 

- RRA: Reserva per a ruixadors automàtics. 

4.4.6. Sistemes d’enllumenat d’emergència 

A excepció de la zona del magatzem, tots els sectors d’incendi que componen 
l’establiment industrial disposaran d’un sistema d’enllumenat d’emergència de les 
vies d’evacuació, ja que tot i que habitualment no està previst que en cap d’ells 
hi hagi més de 10 persones en un mateix moment, en algun cas poc freqüent sí 
que es pot donar aquest fet. 
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Aquest enllumenat d’emergència garantirà la il·luminació durant la evacuació de 
les diferents zones i a més entrarà en funcionament quan la tensió d’alimentació 
baixi per sota del 70% de la tensió nominal de servei. 

A més, haurà de complir amb les següents condicions: 

a) Serà fixa i estarà proveïda d’una font pròpia d’energia. 

b) Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del 
moment en el qual es produeixi la fallada. 

c) Proporcionarà una lluminància de 1 lux, com a mínim, al nivell de terra en 
els recorreguts d’evacuació. 

d) La lluminància serà, com a mínim, de 5 lux en els espais on hi hagi 
instal·lats quadres, centres de control o comandaments de les 
instal·lacions tècniques de serveis i també en els llocs on estiguin 
instal·lats els equips centrals o quadres de control dels sistemes de 
protecció contra incendis. 

e) La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de 
cada zona serà tal que el quocient entre la lluminància màxima i la mínima 
sigui menor de 40. 

f) Els nivells de 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 a brutícia de les lluminàries. 

4.4.7. Senyalització 

És obligatòria la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així 
com la de mitjans de protecció contra incendis d’ús natural. 

Les senyals seran d’un material que resisteixi el millor possible els cops, les 
inclemències del temps i les agressions mediambientals. 

Les dimensions de les senyals, així com les seves característiques 
colorimètriques i fotomètriques, garantiran la seva bona visibilitat i comprensió. 

Les senyals s’instal·laran preferentment a una alçada i en una posició apropiades 
en relació a l’angle visual, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat 
immediata del risc o objecte que s’hagi de senyalitzar o, quan es tracti d’un risc 
general, en l’accés a la zona de risc. 

El lloc d’emplaçament de la senyals haurà d’estar ben il·luminat, ser accessible y 
fàcilment visible. 

• Les senyals relatives als equips de lluita contra incendis seran de forma 
rectangular o quadrada. El pictograma serà blanc sobre fons vermell (el 
vermell haurà de cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senyal). 
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Figura 36. Exemples de senyals d’equips de lluita contra incendis. 

• Les senyals de salvament o de socors seran de forma rectangular o 
quadrada. El pictograma serà blanc sobre fons verd (el verd haurà de 
cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senyal). 

 

 Figura 37. Exemples de senyals de salvament i de socors. 

4.5. Abastiment d’aigua contra incendis 
El sistema d’abastiment d’aigua contra incendis que s’utilitzarà per a la 
alimentació dels sistemes específics d’extinció d’incendis que utilitzin aquest 
agent exterior (hidrants exteriors, boques d’incendi equipades i ruixadors 
automàtics) estarà format per: 

1. Una font d’alimentació d’aigua, que serà la xarxa d’ús públic. 

2. Un sistema d’impulsió, que permetrà mantenir les condicions de pressió i 
cabal requerides. S’utilitzarà un sistema per bombeig. 
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3. Una xarxa general de distribució, formada per un conjunt de canonades, 
vàlvules i accessoris que permetrà la conducció de l’aigua des de la sortida 
del sistema d’impulsió fins als punts d’alimentació de cada sistema 
específic d’extinció d’incendis. 

4.5.1. Condicions de la xarxa d’ús públic 

• El seu diàmetre serà, com a mínim, igual que el de la xarxa general de 
distribució. 

• Pel fet de no existir una alimentació pels dos extrems de la línia pública en 
el punt de connexió a la xarxa general de distribució, la xarxa d’ús públic 
serà de categoria 2. 

• La reserva d’aigua des de on s’alimenta la xarxa d’ús públic ha de tenir 
una capacitat de almenys 5 vegades la que es necessita per a la 
instal·lació d’extinció d’incendis. 

4.5.2. Condicions del sistema d’impulsió. Sistema per bombeig. 

Generalment la pròpia pressió de la xarxa d’ús públic serà suficient per mantenir 
les condicions de cabal i pressió necessàries en la instal·lació. De totes maneres, 
i per tal de tenir la certesa de que en qualsevol moment determinat aquesta i 
cabals seran sempre constants, s’instal·larà un sistema d’impulsió consistent en 
un sistema de bombeig, que estarà format per: 

1. Equip de bombeig. Respondrà a les exigències de cabal i pressió d’aigua 
requerida. 

2. Grup de bombeig auxiliar. Servirà per mantenir automàticament la 
instal·lació a una pressió constant. 

3. Material divers com el grup hidropneumàtic, vàlvules, controls, etc. 

L’equip de bombeig principal serà únic, ja que subministrarà per sí sol la 
demanda total d’aigua prevista, i el seu motor d’accionament serà elèctric. 

Estarà format per dos grups de bombes, que subministraran, cadascuna d’elles la 
meitat del cabal necessari, a la mateixa pressió, treballant en paral·lel. 

La línia d’alimentació d’aquest motor fins al quadre general de distribució serà 
independent i amb un interruptor exclusiu convenientment senyalitzat. 

Els grups de bombeig principals arrencaran automàticament (per caiguda de 
pressió a la xarxa o per demanda de flux) i es podran desconnectar manualment. 
A més, compliran les següents característiques: 

1. A cabal zero la pressió no serà superior al 130% de la pressió nominal. 
Tots els components de la instal·lació estaran dissenyats per tal de 
suportar aquesta pressió. 

2. A cabal 140% del nominal, la pressió no serà inferior al 70% de la pressió 
nominal. 

3. El motor de la bomba s’haurà de dimensionar, al menys, per complir el 
punt del 140% del punt nominal, i en tot cas, es dimensionarà per a la 
potència màxima absorbida per la bomba al final de la seva corba. 
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4.5.3. Sistema per bombeig. Instal·lació. 

En la línia d’impulsió de cada bomba s’instal·larà: 

1. Reducció concèntrica. 

2. Vàlvula de seguretat d’escapament conduït, de 25 mm de diàmetre 
nominal mínim, per alleujament a cabal zero. 

3. Vàlvula de retenció. 

4. Vàlvula de tancament (normalment oberta). 

Qualsevol reducció a la línia d’aspiració serà del tipus excèntric, amb la 
generatriu paral·lela a l’eix de sobre. 

Purgador automàtica de l’aire en la part alta de la carcassa de la bomba. 

S’instal·larà un sistema de mesura del cabal que permeti comprovar la corba 
característica de la bomba principal fins al punt del 150% del cabal nominal. 

 

Figura 38. Esquema del sistema de bombeig i simbologia utilitzada. 

4.5.4. Condicions de la xarxa general de distribució 

Tota connexió a la xarxa general de distribució es realitzarà instal·lant una 
vàlvula de tall. 

La xarxa es dissenyarà en circuit tancat per a aconseguir un millor equilibri 
hidràulic i per instal·lar vàlvules de seccionament de trams, així, si es produís 
alguna avaria a la instal·lació, es tallaria el subministrament al menor nombre 
possible de boques d’incendi, hidrants o ruixadors automàtics. 
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La xarxa general de distribució discorrerà per zones obertes de l’edifici i oficines. 
D’aquesta manera, es facilitarà el seu manteniment. Tota la xarxa estarà 
instal·lada a una alçada mitjana aproximada de 3,5 m  per sobre del nivell del 
terra. 

4.6. Il·luminació d’emergència 
S’ha utilitzat la mateixa sèrie de lluminàries d’emergència per a totes les zones 
de l’edifici, variant únicament el model.  

El model utilitzat és el de la sèrie Classica de la marca Sagelux. Per a la zona 
d’oficines s’ha utilitzat el model CL-150, mentre que per a la resta de zones s’ha 
utilitzat el model CL-400. 

Les característiques tècniques dels models de lluminàries d’emergència instal·lats 
es troben completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta 
memòria.  

4.7. Sistema manual d’alarma d’incendis 
S’instal·laran polsadors en zones accessibles en cas d’incendi, a més de diverses 
alarmes sonores, segons figura a la corresponent documentació gràfica. 

Les característiques tècniques del sistema manual d’alarma d’incendis instal·lat 
es troben completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta 
memòria.  

4.8. Extintors 
Segons marca el RSCIEI, s’instal·laran un total de 7 extintors repartits pels 
diferents sectors d’incendi de l’edifici, amb una eficàcia mìnima 21A-113B. 

El model instal·lat és el ENP-006 de 6 kg amb eficàcia 21A-113B-C. Les 
característiques tècniques dels extintors instal·lats es troben completament 
detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta memòria.  

4.9. Boques d’incendi equipades 
S’instal·laran dues bie a la zona de l’edifici adjunt segons figura a la 
documentació gràfica. Les característiques tècniques de les BIE’s instal·lades es 
troben completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta 
memòria.  

4.10.  Hidrants exteriors 
S’instal·larà una columna d’hidrants exteriors al costat de l’edifici que alberga el 
magatzem automàtic. Les característiques tècniques del hidrant instal·lat es 
troben completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta 
memòria. 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL·LACIÓ DE 

FONTANERIA 

El present apartat té com objecte la descripció de les instal·lacions de fontaneria, 
que comprèn les instal·lacions d’aigua freda (a.f.s.) i calenta (a.c.s.) del 
magatzem automatitzat, incloent en dita descripció els següents aspectes: 

5.1. Definicions i abreviatures 
ACS: Aigua freda sanitària. 

AFS: Aigua calent sanitària. 

Cabal instantani: Volum d’aigua subministrat per unitat de temps. 

Cabal simultani: Cabal que es produeix per el funcionament lògic simultani 
d’aparells de consum o unitats de subministrament. 

Clau de pas: Clau col·locada en el tub d’alimentació que pot tallar el pas de 
l’aigua fins a la resta de la instal·lació. 

Clau de registre: Clau col·locada al final de l’escomesa per tal de poder tallar el 
pas de l’aigua a la instal·lació interior. 

Comptador general: Aparell que mesura la totalitat dels consums produïts en la 
nau en qüestió. 

Derivació d’aparell: Canonada que enllaça la derivació particular o una de les 
seves ramificacions amb un aparell de consum.  

Derivació particular: Canonada que enllaça el muntant amb les seves 
derivacions d’aparell, directament o a través d’una ramificació. 
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Diàmetre nominal: Nombre convencional que serveix de referència i forma part 
de la identificació dels diversos elements que s’acoblen entre sí en una 
instal·lació, podent referir-se al diàmetre interior o exterior. Venen especificats 
en les normes UNE corresponents a cada tipus de canonada. 

Escomesa: Canonada que enllaça la instal·lació general de l’edifici amb la xarxa 
de subministrament. 

Espessor nominal: Nombre convencional que s’aproxima a l’espessor del tub. 

Instal·lació general: Conjunt de canonades i elements de control i regulació 
que enllacen l’escomesa amb les instal·lacions interiors particulars i derivacions 
col·lectives. 

Muntant: Canonada vertical que enllaça el distribuïdor principal amb les 
instal·lacions interiors particulars o derivacions col·lectives. 

Pasamurs: Orifici que es practica al mur d’un tancament de l’edifici per al pas 
d’una canonada, de manera que aquesta quedi solta i permeti la lliure dilatació. 

Pressió de servei: Pressió manomètrica del subministrament d’aigua a la 
instal·lació en règim estacionari. 

Pressió nominal: Nombre convencional que coincideix amb la pressió màxima 
de treball a 20ºC. 

Vàlvula de retenció: Dispositiu que impedeix automàticament el pas d’un fluid 
en sentit contrari al normal de funcionament de la mateixa. 

5.2. Característiques de la instal·lació 
Es projecta la instal·lació d’una xarxa de proveïment d’aigua freda fins a tots el 
punts de consum, i d’aigua calenta sanitària (a.c.s.) fins als rentamans dels 
lavabos masculins i femenins. El disseny i el càlcul de la instal·lació es basa en 
les normes especificades en el CTE. La selecció de diàmetres es presenta en una 
taula dels annexes a la present memòria. 

La instal·lació projectada consta d’una escomesa a partir de la xarxa Municipal 
d’abastiment, on sortirà una clau de presa, una clau de registre i una clau de pas 
o clau general de l’edifici. En aquesta última és on començarà el tub 
d’alimentació que enllaçarà amb la instal·lació interior de l’edifici. 

La unió de l’escomesa amb el tub d’alimentació es realitzarà mitjançant una clau 
de pas situada dins la parcel·la en una arqueta impermeable i de mesures 
reglamentàries. Des de la clau de pas sortirà el tub d’alimentació cap al 
comptador únic. 

En el comptador, i abans d’entrar a la instal·lació, s’instal·larà una clau de tall de 
l’abonat de fàcil accés per a aquest i una vàlvula de retenció a la sortida del 
mateix. 

Els tipus de tub que s’utilitzaran per a cada zona de la instal·lació seran els 
següents: 

• Escomesa i tub d’alimentació:  Polietilè d’alta densitat. 

• Muntants i derivacions interiors: Acer. 
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Ja a dins de l’edifici trobem la derivació cap al escalfador termoregulable 
encarregat de la producció d’ACS, i a partir d’aquí les diferents derivacions cap a 
cada lavabo. 

Existirà subministrament d’aigua freda per als rentamans, inodors i urinaris, 
mentre que només es disposarà d’aigua calenta en el cas dels rentamans.  

En els següents capítols es fa una descripció més detallada de cadascuna de les 
parts de la instal·lació. 

5.2.1. Característiques dels equips a instal·lar 

Es justifica i es projecta el següent acumulador termoregulable, d’acord amb els 
consums d’aigua per a tot l’edifici que figuren en el corresponent apartat de la 
instal·lació de fontaneria. 

 

El model d’acumulador és el següent: 

Marca:       Saunier Duval 
Model:       SDN 50 V, ubicació vertical 
Alimentació:     230 V Monofàsic 
Potència elèctrica absorbida:   1200 W 

Per a més detalls, consultar el document annex a la memòria de documentació 
tècnica. 

5.2.2. Escomesa 

La escomesa és la conducció que enllaça la instal·lació general interior amb tub 
de la xarxa de distribució pública mitjançant un collaret. Travessarà el mur de 
tancaments de l’edifici per un orifici ja practicat per el propietari, de manera que 
el tub quedi lliure i permeti la dilatació. Aquest orifici en el mur s’haurà de 
realitzar amb un pasatubs de manera que no quedi un espai inferior a 10 mm 
entre el tub i el mur. Aquest espai s’omplirà amb massilla plàstica.  

La connexió de l’escomesa es realitzarà amb la companyia subministradora. El 
punt de connexió per part de la companyia subministradora es trobarà reflectit a 
la documentació gràfica.  

S’ha projectat una escomesa des de la xarxa general exterior de l’edifici. A 
continuació de l’arqueta de connexió es disposarà la canonada d’alimentació que 
enllaçarà directament amb els comptadors situats a la façana de l’edifici. En 
aquesta canonada, i just  abans d’enllaçar amb els comptadors, es col·locarà una 
vàlvula de tall general per tallar el subministrament d’aigua en cas de que sigui 
necessari, posteriorment s’instal·larà una vàlvula antiretorn que eviti retrocessos 
d’aigua a la xarxa i una vàlvula de buidat del circuit. 

5.2.3. Comptador general 

L’armari del comptador general estarà situat en una zona d’ús comú, accessible 
per a la seva possible manipulació i convenientment senyalitzat per a la seva 
identificació. En el cas del magatzem automàtic aquest armari es trobarà situat 
just al costat de l’entrada a l’interior de la parcel·la. 
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Al seu interior es situaran la clau de pas general, el filtre, el comptador, una clau, 
aixeta i ràcord de prova, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva 
instal·lació es realitzarà en un pla paral·lel al de terra. 

La clau de sortida permetrà la interrupció del subministrament general de 
l’edifici. La clau de pas general i de sortida servirà per al muntatge i 
desmuntatge del comptador. 

A continuació es descriuen les dimensions mínimes per a la ubicació de l’equip de 
mesura i els elements prèviament mencionats: 

Taula 18. Dimensions de l’armari del comptador general. 

Dimensions en mm Diàmetre nominal del comptador 

 50 65 80 100 125 150 

Llargada 2100 2100 2200 2500 3000 3000 

Amplada 700 700 800 800 800 800 

Alçada 700 700 800 900 1000 1000 

5.2.4. Instal·lacions particulars 

Les instal·lacions particulars són la xarxa de canonades, claus i dipòsits que 
discorren per l’interior de la propietat particular, des de la clau de pas fins al 
corresponent punt de consum. Està composta per: 

• Una clau de pas situada a l’interior de la propietat particular en un lloc 
accessible per a la seva manipulació. 

• Derivacions particulars independents per a cada recinte humit. Cadascuna 
d’aquestes derivacions disposarà d’una clau de tall tant per AFS com per a 
ACS. 

• Ramals d’enllaç. 

• Punts de consum, dels quals tots els aparells de descàrrega, com les 
aixetes, la caldera de producció de ACS i en general tots els aparells 
sanitaris tindran una clau individual.  

5.2.5. Derivació particular 

La derivació particular és la xarxa que distribueix el subministrament dins de 
l’edifici, des de la clau de sectorització fins a cada derivació dels aparells. 

El traçat de la derivació particular serà pel sostre i per les zones comunes. 

Aquests traçats s’aïllaran, segons l’apèndix 0.31 del RITE, amb escuma 
elastomèrica d’espessor mínim de 20 mm per tal d’evitar condensacions en les 
canonades d’aigua freda i pèrdues tèrmiques en les canonades d’aigua calenta. 
L’aïllament es col·locarà després de realitzar les proves de estanquitat 
corresponents. El material de l’aïllament tindrà propietats de barrera de vapor. 
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Les canonades aniran subjectades per mitjà de brides d’acer galvanitzat, amb 
juntes de goma isofòniques. No es permetrà el contacte directe entre metall i 
metall de la canonada amb el suport d’acer galvanitzat, per tal d’evitar 
problemes de corrosió deguts al parell galvànic que formen el coure i l’acer. 

La distància màxima entre suports serà la següent: 

• Tram vertical:  1,8 m. 

• Tram horitzontal:  1,2 m. 

Els circuits de les canonades de AFS es separaran de les de ACS o calefacció com 
a mínim 4 cm, per tal d’evitar que les primeres no resultin afectades per el focus 
de calor. Quan els dos circuits estiguin en un mateix pla vertical, el de AFS anirà 
per sota del de ACS. 

Les canalitzacions d’aigua sempre aniran per sota de les elèctriques i de senyals, 
mantenint les distàncies establertes en el REBT-2002, guardant com a mínim una 
distància en paral·lel de 30 cm. 

5.2.6. Sectorització 

A l’entrada a cada local humit i a la derivació dels muntants a cada planta, 
s’instal·larà una clau de pas que permeti el seu aïllament de la xarxa general per 
actuacions en cas d’averia. Aquestes claus de pas es troben igualment indicades 
en el plànols de planta corresponents. 

5.2.7. Aïllament de les canonades 

Totes les canonades tant d’aigua freda com calenta s’aïllaran tèrmicament amb 
aïllament del tipus establert en el CTE document bàsic HS 4. 

5.2.8. Derivacions d’aparells 

És la derivació que connecta la derivació particular amb l’aparell al qual dona 
servei. 

Els baixants al punt d’utilització es realitzaran encastades, amb un tub corrugat 
de protecció de color blau per a l’aigua freda i de color vermell per a l’aigua 
calenta. 

En la documentació gràfica es reflecteixen els diàmetres de les diferents 
derivacions d’aparells. 

5.2.9. Aigua freda sanitària 

Els principals elements consumidors de AFS seran els lavabos, les cisternes dels 
inodors i els urinaris. Els locals humits seran els dos lavabos presents a la zona 
d’oficines. 

Les aixetes de lavabos seran temporitzades amb pulsació suau i tindran elements 
estalviadors d’aigua com el regulador de cabal. 

Les cisternes dels inodors disposaran de doble mecanisme de descàrrega o de 
parada, per tal de minimitzar el consum d’aigua. 
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5.2.10. ACS 

La xarxa de ACS alimentarà cada punt de consum que ho requereixi, com és el 
cas dels lavabos. La producció de ACS es comentarà en apartats posteriors. 

5.3. Càlcul de cabals 
Per a la redacció del present projecte s’han tingut en compte com a premisses de 
disseny les següents dades. 

5.3.1. Característiques de la xarxa de distribució d’aigua 

Segons la informació facilitada per la companyia d’aigües, la xarxa de distribució 
presenta els següents paràmetres a l’emplaçament de l’immoble: 

• Pressió disponible a l’escomesa:   50 m.c.a. 

• Cabal disponible:      Suficient i regular. 

• Fluctuació de pressió a l’escomesa:   20 %. 

• Alçada màxima des de l’escomesa:   8 metres. 

• Temperatura de l’aigua d’entrada:   12 ºC.  

5.3.2. Cabal instal·lat 

Per al càlcul del cabal instal·lat s’ha fet servir les instruccions de la taula 2.1. de 
la secció HS4 del Codi Tècnic de la Edificació, on s’indiquen els cabals instantanis 
mínims per a cada tipus d’aparell. 

Sobre els plànols de planta s’han dibuixat els punts de consum d’aigua freda i 
calenta. El cabal instantani mínim que s’ha calculat a cada punt de consum és el 
següent: 

Taula 19. Consum estipulat per a cada element de la instal·lació 
segons el CTE. 

Element 
Consum AFS 

(l/s) 

Consum ACS 

(l/s) 

Rentamans 0,10 0,065 

Cisterna baixa de inodor 0,10 - 

Urinari amb aixeta temporitzada 0,15 - 

Acumulador elèctric de 50 l. 0,15 - 

Així, en funció d’aquests consums i del nombre d’aparells existents, s’arriba 
directament a les dades sobre el cabal instal·lat que apareixen a l’apartat de 
justificació de càlculs hidràulics del document annex de càlculs. 

La distribució fins als punts de consum es farà pel sostre fals de la planta fins a 
les sales humides d’aquesta planta i al punt del muntant, destinat a l’alimentació 
de cada nucli de consums, des d’aquí es farà per les zones de cel ras, si n’hi ha, i 
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encastades a la resta, amb baixants individuals a través de l’espai interior de les 
divisions interiors secundàries. Als punts on existeixi subministrament d’aigua 
freda i calenta, s’instal·laran aixetes de tipus monobloc.  

Als plànols de planta es pot veure la distribució i el dimensionat de la xarxa de 
canonades. Aquest dimensionat de canonades està fet segons les indicacions del 
CTE, i la retolació correspon als diàmetres comercials de l’acer. 

5.3.3. Dimensionat de trams 

El dimensionat de la xarxa es realitzarà a partir del dimensionat de cadascun dels 
trams que la componen, i per a això es començarà del circuit considerat com a 
més desfavorable aquell que contingui la major pèrdua de pressió degut tant a la 
fricció com a la seva alçada geomètrica. 

El dimensionat dels trams es realitzarà conforme al següents procediments: 

• El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts 
de consum alimentats d’acord amb la taula anterior. 

• S’establiran coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord amb un 
criteri adequat. 

• Es determinarà el cabal de càlcul de cada tram com un producte del cabal 
màxim per el coeficient de simultaneïtat corresponent. 

• Elecció d’una velocitat de càlcul que oscil·la entre els següents intervals: 

o Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s. 

o Canonades termoplàstiques i multicapa: entre 0,50 i 3,00 m/s. 

• Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabals i de 
la velocitat.  

 

Coeficient de simultaneïtat 

El coeficient de simultaneïtat s’ha calculat mitjançant la següent expressió: 

 

1
1

k
n

=
−  

  (2) 

On: 

k:  Coeficient de simultaneïtat entre els aparells. 

n: Nombre d’aparells instal·lats en el tram.  

 

• Dimensionat de les derivacions als locals humits i ramals d’enllaç. 

Els ramals d’enllaç als aparells es dimensionaran conforme als valors que 
apareixen a la següent taula extreta de la taula 4.2. del document HS4 del CTE: 
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Taula 20. Diàmetre mínim per a cada tipus de derivació . 

Diàmetres mínims de derivacions a aparells 

 Diàmetre nominal del ramal d’enllaç 

Punt de consum Tub d’acer (“) Tub de coure 
(mm) 

Lavabo 1/2 12 

Inodor amb cisterna 1/2 12 

Urinari amb cisterna 1/2 12 

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es 
dimensionaran conforme al procediment establert en els apartats anteriors, i com 
a mínim tindran els següents valors: 

Taula 21. Diàmetres mínims d’alimentació. 

Diàmetres mínims d’alimentació 

 Diàmetre nominal del tub d’alimentació 

Tram considerat Tub d’acer (“) Tub de coure (mm) 

Alimentació a local humit 
privat: lavabo, servei, cuina. 

3/4 20 

Alimentació a derivació 
particular: vivenda, 

apartament, local comercial. 

3/4 20 

Columna (muntant o baixant) 3/4 20 

5.4. Càlcul de la instal·lació 

5.4.1. Velocitat del fluid 

La instal·lació s’ha calculat tenint en compte els paràmetres esmentats 
anteriorment i amb l’objectiu d’obtenir els següents paràmetres de 
funcionament: 

• Velocitat de càlcul del fluid: 

o Canonades metàl·liques: entre 0,5 i 1,5 m/s 

o Resta de zones: entre 0,5 i 2 m/s. 

• Pressió mínima: 

o 100 KPa per a aixetes comunes. 
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o 1,5 KPa per a fluxors i escalfadors. 

o La pressió en qualsevol punt de la instal·lació no superarà els 500 
KPa. 

Com a resultat de tots els càlculs realitzats, s’obté el dimensionat específic per a 
cadascun dels elements de la instal·lació que apareixen a la documentació 
gràfica. 

En els plànols corresponents també apareixen aquests paràmetres així com la 
posició dels elements i el traçat de les canonades. 

Els càlculs justificatius dels cabals instal·lats i simultanis de cada canonada 
apareixen a l’apartat corresponent a càlculs hidràulics a l’Annex.  

5.5. Producció d’aigua calenta sanitària (ACS) 
Es preveu la instal·lació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària 
(ACS) a partir d’un acumulador termoregulable elèctric d’aigua. Serà un dipòsit  
que disposarà de 50 litres de capacitat i un grup hidràulic amb un circulador de 
ACS per al subministrament fins el punt de consum, amb un sistema de 
canonades d’impulsió. 

La regulació de l’ACS permetrà fixar la temperatura d’emmagatzematge i la 
temperatura final de sortida de la barreja. Existirà una vàlvula termostàtica per 
evitar una temperatura d’impulsió superior a 80ºC. 

5.6. Càlculs hidràulics 
A l’Annex s’adjunten els càlculs justificatius de la instal·lació de fontaneria, tant 
per a AFS com per a ACS. 
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CAPÍTOL 6: 

INSTAL·LACIÓ DE 

VENTILACIÓ 

6.1. Condicions ambientals 
En cap cas l’exposició a les condicions ambientals en els llocs de treball ha de 
suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

S’hauran d’evitar en la mesura del possible les temperatures i humitats 
extremes, els canvis bruscs de temperatura, les corrents d’aire molestes, les 
olors desagradables i la radiació solar directa a través de finestres i tabics, que 
provoquin una molèstia o incomoditat als treballadors. 

La temperatura a l’interior de les oficines i vestidors ha d’estar compresa entre 
els 17ºC de mínima i els 27ºC de màxima. Així mateix, dins la capçalera del 
magatzem i l’edifici adjunt les temperatures han d’oscil·lar entre els 14ºC i els 
25ºC. 

La humitat relativa a les oficines estarà compresa entre el 30% i el 70%, i dins la 
resta d’estàncies de l’edifici, donat que el perill que pot suposar per als 
components electrònics la presència d’electricitat estàtica, no es superarà el 50% 
d’humitat relativa màxima. 

A fi de que l’aire existent a l’interior d’un determinat local sigui saludable, és 
necessari renovar-lo cada cert temps. La activitat que s’estigui duent a terme a 
l’interior del local condicionarà el grau de pol·lució produïda en el mateix. Per tal 
d’establir el nivell adequat de renovació d’aire en el nostre local, és necessari 
conèixer la quantitat d’aire que s’ha de renovar cada hora.  
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6.2. Definicions i abreviatures 
Àrea efectiva (d’una obertura): Àrea de la secció particular a la direcció del 
moviment de l’aire que està lliure d’obstacles. 

Aspirador mecànic: Dispositiu de la ventilació mecànica, col·locat en la boca 
d’expulsió que té un ventilador per extreure automàticament l’aire de forma 
contínua. 

Boca d’expulsió: Extrem exterior d’un conducte d’extracció per el qual surt 
l’aire viciat, que està dotat d’elements de protecció per tal d’impedir la entrada 
d’aigua i ocells. 

Cabal de ventilació: Volum d’aire que, en condicions normals, s’aporta a un 
local per unitat de temps. 

Conducte d’extracció: Conducte que serveix per extreure l’aire viciat cap a 
l’exterior. 

Depressió: Valor absolut de la diferència de pressió entre un punt qualsevol del 
sistema de ventilació i un altre amb major pressió que es pren com a referència. 

Expulsió: Sortida a l’exterior de l’aire viciat. 

Extracció: Evacuació cap a l’exterior de l’aire viciat d’un local. Aquest aire es pot 
haver contaminat en el propi local o en d’altres comunicats amb ell. 

Extractor: Ventilador que serveix per extreure localitzadament els 
contaminants. 

Local: Recinte interior. En el cas que dos locals contigus estiguin comunicats per 
un forat lliure es considerarà que formen un sol local quan l’àrea d’aquest forat 
sigui major o igual que 1,5 m2 i que una vintena part de la suma de les àrees de 
tots dos locals. 

Obertura d’extracció: Obertura de ventilació que serveix per a la extracció, 
comunicant el local amb l’exterior, directament o a través d’un conducte 
d’extracció.  

Obertura de pas: Obertura de ventilació que serveix per permetre el pas d’aire 
d’un local a un altre contigu. 

Secció nominal (d’un conducte): Valor teòric aproximat al valor real de l’àrea 
lliure de la secció recta d’un conducte que es pren com a representatiu del 
mateix. 

Ventilació mecànica: Ventilació en la qual la renovació de l’aire es produeix pel 
funcionament d’aparells electromecànics disposats per a aquesta finalitat. Pot 
ésser amb admissió mecànica, amb extracció mecànica o equilibrada. 

Ventilació: Procés de renovació de l’aire dels locals per tal de limitar el 
deteriorament de la seva qualitat, des del punt de vista de la seva composició, 
que es realitza mitjançant entrada d’aire exterior i evacuació d’aire viciat. 

Ventilador: Aparell electromecànic dotat d’un motor i d’un conjunt d’aspes o 
d’àleps accionats per ell que s’utilitza per extreure o impulsar l’aire. 
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6.3. Programari de càlcul 
Per a la realització del càlculs necessaris s’han utilitzat fulles de càlcul de tipus 
Excel dissenyades a mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus 
d’instal·lacions. 

6.4. Exigència de qualitat de l’aire interior 

6.4.1. Generalitats 

1. En els edificis de vivendes, als locals habitables de l’interior de les 
mateixes, els magatzems de residus, els trasters, els aparcaments i 
garatges; i en els edificis de qualsevol us, als apartaments i els garatges 
es consideren vàlids els requisits de qualitat d’aire interior establerts en la 
Secció HS 3 del Codi Tècnic de l’Edificació. 

2. La resta d’edificis disposarà d’un sistema de ventilació per a l’aportació del 
suficient cabal d’aire exterior que eviti, en els diferents locals en els quals 
es realitzi alguna activitat humana, la formació d’elevades concentracions 
de contaminants, d’acord amb el que s’estableix en els apartats següents. 
Als efectes de compliment d’aquest apartat es considera vàlid el establert 
en el procediment de la UNE-EN 13779. 

6.4.2. Categories de qualitat de l’aire interior en funció dels edificis 

En funció de l’ús de l’edifici o del local, la categoria de qualitat de l’aire interior 
(IDA) que s’haurà d’assolir serà, com a mínim, la següent: 

• IDA 1 (aire d’òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies. 

• IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d’hotels 
i similars, residències d’ancians i d’estudiants), sales de lectura, museus, 
sales de tribunals, aules d’ensenyament i assimilables i piscines. 

• IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cinemes, teatres, sales 
d’actes, habitacions d’hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales 
de festes, gimnasos, locals per a l’esport (excepte piscines) i sales 
d’ordinadors. 

• IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

6.4.3. Cabal mínim de l’aire exterior de ventilació 

El cabal mínim d’aire exterior de ventilació necessari per assolir les categories de 
qualitat d’aire interior que s’indiquen en l’apartat 1.4.2.2. del RITE, es calcularà 
d’acord amb algun dels cinc mètodes que s’indiquen dins del esmentat 
document. Per a la realització dels càlculs del present projecte s’han utilitzat els 
dos següents: 

A. Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona 

a) S’utilitzaran els valors de la taula 1.4.2.1. del RITE quan les persones 
tinguin una activitat metabòlica al voltant de 1,2 met, quan sigui baixa 
la producció de substàncies contaminants per fonts diferents de l’ésser 
humà i quan no estigui permès fumar. 
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Figura 39. Cabals d’aire exterior, en dm3/s per persona. 

b) Per a locals on estigui permès fumar, els cabals d’aire exterior seran, 
com a mínim, el doble dels indicats a la taula 1.4.2.1. 

c) Quan l’edifici disposi de zones específiques per a fumadors, aquestes 
han de consistir en locals delimitats per tancaments estancs de l’aire, i 
en depressió respecte els locals contigus. 

 

D. Mètode indirecte de cabal d’aire per unitat de superfície. 

Per a espais no dedicats a ocupació humana permanent, s’aplicaran els valors de 
la següent taula:  

 

Figura 40. Cabals d’aire exterior per unitat de superfície de locals no dedicats 
a ocupació humana permanent. 

6.5. Elecció dels aparells 
Per a la correcta ventilació de totes les estàncies que conformen l’edifici, com 
s’explicarà més detalladament a continuació, s’ha optat per les següents opcions: 

• Zona de capçalera del magatzem, edifici adjunt i magatzem: Ventilació 
mitjançant quatre extractors ubicats a la coberta de cada edifici. No s’ha 
considerat idoni l’ús de conductes ja que es tracta d’edificis bastant grans 
en els qual no es generen gasos contaminants. 

• Sala de quadres elèctrics i instal·lacions contra incendis: La ventilació 
d’aquest local serà mitjançant un ventilador mural encastat a la paret, 
sense utilitzar una extracció d’aire per mitjà de conductes ja que es tracta 
d’una sala bastant petita. 

• Oficines: Les dues sales d’oficines estaran connectades per un conducte 
comú d’extracció d’aire, ja que no estan directament comunicades amb 
l’exterior. 
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• Lavabos: Ventilació mitjançant un conducte comú d’extracció d’aire. 
Aquests locals estaran en depressió ja que així ho marca la normativa 
vigent. 

6.5.1. Zona de capçalera i edifici adjunt 

Per a la correcta renovació d’aire tant de l’edifici que allotja la capçalera del 
magatzem com de l’edifici adjunt s’han seleccionat els extractors de sostre 
capaços de moure un cabal d’aire de 6917 m3/h i 10990 m3/h respectivament. 

El model que s’ha seleccionat és el mateix per als dos edificis i se’n situaran dos 
a la zona de capçalera del magatzem i quatre a l’edifici adjunt. La disposició i 
configuració de tots els extractors està degudament representada a la 
documentació gràfica corresponent. 

Per a l’entrada d’aire dins l’edifici, s’ha disposat una reixeta per a la introducció 
d’aire exterior a l’edifici de capçalera, mentre que l’edifici adjunt es considera 
que es ventilarà mitjançant les 8 portes dels molls de càrrega, ja que 
normalment sempre n’hi haurà alguna d’oberta. Les característiques de la reixeta 
escollida figuren a l’apartat 6.6. 

Les característiques tècniques del model d’extractor escollit es troben 
completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta memòria.  

6.5.2. Sala de quadres elèctrics i instal·lació contra incendis 

La ventilació de la sala on s’allotgen els quadres elèctrics i el sistema d’extinció 
d’incendis es realitzarà mitjançant un ventilador mural encastat a la paret que 
comunica amb l’exterior de l’edifici. S’ha decidit optar per aquesta opció ja que 
es tracta d’una sala petita, per tant necessita poc cabal de circulació (442 m3/h) i 
que generalment no hi ha presència de persones al seu interior. 

La disposició i configuració del ventilador està degudament representada a la 
documentació gràfica corresponent. 

Per a l’entrada d’aire dins la sala, s’ha disposat una reixeta per a la introducció 
d’aire exterior. Les característiques de la reixeta escollida figuren a l’apartat 6.6. 

Les característiques tècniques del model d’extractor escollit es troben 
completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta memòria.  

6.5.3. Oficines i lavabos 

La ventilació de les dues sales d’oficines i dels dos lavabos serà mitjançant 
ventilació per conductes comuns. L’aire serà extret mitjançant un extractor 
centrífug ubicat a l’extrem del conducte d’extracció a l’exterior de l’edifici, capaç 
de moure un cabal mínim de 360 m3/h i generar una pressió de 8 mm.c.a. 

Els conductes discorreran en la seva totalitat pel fals sostre i seran de secció 
circular. Els entroncaments entre dos conductes seran a 45º ja que d’aquesta 
manera no s’altera tant el flux d’aire. 

L’extracció de l’aire es realitzarà mitjançant reixetes en el fals sostre, col·locades 
de forma estratègica per tal de què l’aire realitzi un recorregut per tota la sala 
abans de ser extret, aconseguint d’aquesta manera la correcta renovació de l’aire 
en tota la sala. 
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Per a l’entrada d’aire dins les diferents sales, s’ha disposat una reixeta a la porta 
d’entrada a cada sala per a la introducció d’aire interior provinent del vestíbul. 

D’aquesta manera el que es pretén aconseguir és un flux d’aire exterior que entri 
per la reixeta situada al vestíbul, i que aquest aire sigui dirigit cap a cadascuna 
de les sales, efectuant d’aquesta manera la renovació de l’aire, ja que les sales 
estaran en depressió respecte el vestíbul i per tant absorbiran l’aire que hi 
circula.  Les característiques de les reixetes escollides figuren a l’apartat 6.6. 

La disposició i configuració dels conductes i dels extractors està degudament 
representada a la documentació gràfica corresponent. 

S’ha escollit el mateix model per a la ventilació dels dos trams de conductes, el 
que extreu l’aire de les oficines i el que ho fa amb els lavabos, ja que per ells 
circulen cabals similars i es generen pèrdues de càrrega també molt similars. 

Les característiques tècniques del model d’extractor escollit es troben 
completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta memòria.  

6.5.4. Zona del magatzem 

Per a la correcta renovació d’aire de l’edifici que allotja el magatzem, de la 
mateixa manera que amb la capçalera del magatzem i l’edifici adjunt, s’han 
seleccionat els extractors de sostre capaços de moure un cabal d’aire de 6529 
m3/h. 

Es disposaran quatre extractors i la disposició i configuració de tots aquests està 
degudament representada a la documentació gràfica corresponent. 

Per a l’entrada d’aire dins l’edifici, s’ha disposat una reixeta per a la introducció 
d’aire exterior. Les característiques de la reixeta escollida figuren a l’apartat 6.6. 

Les característiques tècniques del model d’extractor escollit es troben 
completament detallades a l’annex de documentació tècnica d’aquesta memòria.  

6.6. Elecció de les reixetes 
Tal com ja s’ha explicat en apartats anteriors, s’ha considerat el disseny de la 
instal·lació amb una introducció d’aire mitjançant reixetes que connecten 
directament amb l’exterior, i amb una extracció mitjançant extractors mecànics, 
ja sigui amb l’ús de conductes o sense. 

La introducció de l’aire serà directament de l’exterior en totes les sales de 
l’edifici, excepte en les diferents sales que componen la zona d’oficines (Oficines 
1 i 2 i lavabos), on el que s’ha buscat és generar un flux d’aire exterior que entri 
a l’edifici pel vestíbul i que posteriorment sigui dirigit cap a cadascuna de les 
diferents sales, on serà extret mitjançant extractors amb conductes. 

Totes les reixetes utilitzades són models de la marca Euroclima. 

6.6.1. Reixetes de porta 

S’han situat reixetes de porta a les dues sales d’oficines presents a l’edifici, així 
com els dos lavabos. 



Guillem Jutglar Rovira  

 - 80 - 

 

Figura 41. Imatge de la reixeta de porta model E-RP. 

Taula 22. Resum de dades tècniques de la reixeta de porta E-RP. 

MODEL 
DIMENSIONS 

(mm) 
CABAL 
(m3/h) 

VELOCITAT 
(m/s) 

PÈRDUA DE 
PRESSIÓ (mm.c.a.) 

NIVELL 
SONOR dB(A) 

E-RP 400x100 200 3,8 1,7 22 

E-RP 200x100 100 3 1,8 20 

E-RP 200x100 150 4,5 4,1 30 

E-RP 400x100 300 4,2 3,7 32 

6.6.2. Reixetes d’entrada d’aire exterior 

S’han situat reixetes d’entrada d’aire exterior a cadascuna de les següents 
zones: 

- Vestíbul oficines. 

- Sala de quadres elèctrics i instal·lacions tècniques. 

- Zona de capçalera. 

- Zona del magatzem. 

 

Figura 42. Imatge de la reixeta d’entrada d’aire model E-TAE. 
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Taula 23. Resum de dades tècniques de la reixeta d’entrada d’aire E-
TAE. 

MODEL 
DIMENSIONS 

(mm) 
CABAL 
(m3/h) 

VELOCITAT 
(m/s) 

PÈRDUA DE 
PRESSIÓ (mm.c.a.) 

SECCIÓ 
EFECT. (m2) 

E-TAE 325x500 800 2,5 1,8 0,09 

E-TAE 250x500 600 2,8 1,8 0,06 

E-TAE 400x500 1980 4,6 3,5 0,12 

E-TAE 625x500 3150 4,2 3,5 0,21 

6.7. Càlculs justificatius 
Dins el document annex de càlculs s’adjunten els càlculs justificatius de tots els 
elements que componen la instal·lació de ventilació. Per a més informació tècnica 
sobre cada element, consultar l’annex de documentació tècnica o el resum 
d’elements instal·lats que figura a la pertinent documentació gràfica. 
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CAPÍTOL 7: 

INSTAL·LACIÓ DE 

IL·LUMINACIÓ 

La il·luminació de cada zona de treball s’haurà d’adaptar a les característiques de 
l’activitat que s’efectuï en ella, tenint en compte que: 

• Els riscs per a la seguretat i salut dels treballadors dependents de les 
condicions de visibilitat. 

• Les exigències visuals dels treballs duts a terme.  

7.1. Programari de càlcul 
Per a la realització dels càlculs s’ha utilitzat el programa d’il·luminació DIALUX 
4.7, seguint la normativa vigent i obtenint els resultats que es resumeixen a 
continuació i que es detallen a l’annex de càlculs. 

7.2. Definicions i abreviacions 
Eficiència lluminosa: Quocient entre el flux lluminós emès i la potència 
elèctrica de la font. S’expressa en lm/W (lumens/Watt). 

Factor de manteniment (Fm): Quocient entre la luminància mitjana sobre el 
pla de treball després d’un cert període d’ús d’una instal·lació de il·luminació i 
luminància mitjana obtinguda sota les mateixes condicions per a la instal·lació 
considerada com nova. 

Il·luminació d’emergència: Instal·lació de il·luminació normal, subministra la 
il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris i que aquests puguin 
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abandonar l’edifici, impedeixi situacions de pànic i permeti la visió de les senyals 
indicatives de sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

Il·luminació general: Il·luminació substancialment uniforme d’un espai sense 
tenir en compte els requisits dels locals especials. 

Luminància: Quocient del flux lluminós Φ incident sobre un element de la 
superfície que conté el punt, per l’àrea A d’aquest element, essent la unitat de 
mesura el lux. 

Índex de rendiment de color (Ra): Efecte d’un focus de llum sobre l’aspecte 
cromàtic dels objectes als quals il·lumina comparat amb l’aspecte sota un focus 
de llum de referència. La forma en la qual la llum d’una làmpada reprodueix els 
colors dels objectes il·luminats es denomina índex de rendiment de color (Ra). El 
color que presenta un objecte depèn de la distribució de l’energia espectral de la 
llum amb la qual se l’està il·luminant i de les característiques reflexives selectives 
del mencionat objecte. 

Índex del local (k): És funció de la longitud i amplada del local i de la distància 
del pla de treball a les lluminàries. 

Làmpada: Font construïda per a produir una radiació òptica, generalment 
visible. 

Lluminària: Aparell que distribueix, filtra o transforma la llum emesa per una o 
vàries làmpades i que, a més dels accessoris necessaris per fixar-les, protegir-les 
i connectar-les al circuit elèctric d’alimentació conté, en el seu cas, els equips 
necessaris per al seu funcionament, definida i regulada segons la norma UNE-EN 
60598-1:1998. 

Potència nominal de la làmpada: Potència de funcionament d’entrada a la 
làmpada. 

Reflectàncies: Quocient entre el flux radiant i lluminós reflectit i el flux incident 
en les condicions donades. S’expressa en % o en tant per u. 

Zona d’activitat diferenciada: Espai o local amb uns paràmetres de 
il·luminació acords amb el mateix. 

Valor de eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): Valor que mesura la 
eficiència energètica d’una instal·lació de il·luminació d’una zona d’activitat 
diferenciada. S’expressa en W/m2 per cada 100 lux. 

7.3. Generalitats 
Dins del possible, totes les zones de treball tindran una il·luminació natural, que 
s’haurà de complementar amb una il·luminació artificial quan la primera, per sí 
sola, no garanteixi les condicions de visibilitat adequades. En aquests casos 
s’utilitzarà preferentment la il·luminació artificial general, complementada a la 
vegada amb una localitzada quan en zones concretes es requereixin nivells 
d’il·luminació elevats. 

En general, la il·luminació de totes les zones haurà de complir les següents 
condicions: 

• La distribució dels nivells de il·luminació serà el màxim uniforme possible. 
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• Es procurarà mantenir uns nivells y contrastos de luminància adequats a 
les exigències visuals de cada feina, evitant variacions brusques de la 
luminància dins de la zona de treball i entre aquesta i els seus voltants. 

• S’evitaran els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per 
fonts de llum artificial d’elevada luminància. 

• S’evitaran també els enlluernaments indirectes produïts per superfícies 
reflectants situades a la zona de treball o a les seves proximitats. 

• No s’utilitzaran sistemes o fonts de llum que perjudiquin la percepció dels 
contrastos, de la profunditat o de la distància entre objectes dins la zona 
de treball. 

7.3.1. Nivells lumínics 

Els nivells lumínics que s’han tingut en compte per a la realització del projecte 
són els dictaminats per el Document Bàsic HE3 del Codi Tècnic de la Edificació i 
la norma UNE 12464.1 “Norma europea sobre la il·luminació per a interiors”. 

Aquestes són: 

Taula 24. Nivells lumínics per a cada tipus d’estància. 

Zona 
Luminància mitjana en servei (lux) 

Mínim Recomanat Òptim 

Zones de circulació, 
passadissos 

50 100 150 

Escales, lavabos, vestuaris, 
magatzems i arxius 

100  150 200 

Oficines 450 500 750 

Zones de taller amb 
requeriments visuals limitats 

200 300 500 

Zones de taller amb 
requeriments visuals normals 

500 750 1000 

Zones de taller amb 
requeriments visuals especials 

1000 1500 2000 

Zones d’ús ocasional 50 100 150 

Zones d’ús habitual 100 150 200 
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7.3.2. Il·luminació d’emergència 

Les instal·lacions de il·luminació d’emergència tenen com a objectiu assegurar, 
en cas de fallada de la alimentació a la il·luminació normal, la il·luminació dels 
locals i accessos fins a les sortides per a una eventual evacuació de les persones. 

La alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu. 

La instal·lació de il·luminació d’emergència s’ha realitzat amb aparells autònoms 
d’emergència, considera aquestes tal i com defineix el punt 3.4.1. de la 
instrucció BT-28, que compliran l’establert en les normes UNE 60.598-2-22, UNE 
20.392 i UNE 20.062, segons el tipus. 

S’inclouen dins d’aquest enllumenat l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de 
reemplaçament. 

7.3.3. Il·luminació de seguretat 

És l’enllumenat d’emergència previst per tal de garantir la seguretat de les 
persones que evacuïn una zona o que tenen d’acabar un treball potencialment 
perillós abans d’abandonar la zona. 

L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament 
automàticament quan es produeixi la fallada de l’enllumenat general o quan la 
tensió d’aquest baixi per sota del 70% del seu valor nominal. 

La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà prevista de fonts pròpies 
d’energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la 
seva recàrrega, quan la font pròpia d’energia estigui constituïda per bateries 
d’acumulador o aparells autònoms automàtics.    

7.3.4. Il·luminació d’evacuació 

És la part de l’enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la 
utilització dels mitjans o rutes d’evacuació quan els locals estiguin o puguin estar 
ocupats. 

En les rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a nivell de 
terra i en l’eix dels passos principals, una luminància horitzontal mínima de 1 lux. 

En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de 
protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de 
distribució de l’enllumenat, la luminància mínima serà de 5 lux. 

La relació entre la luminància màxima i la mínima en l’eix dels passos principals 
serà menor de 40. 

L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada 
de la alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la 
luminància prevista. 

7.3.5. Il·luminació d’ambient o antipànic 

És la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i 
proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants 
identificar i accedir a les rutes d’evacuació i identificar obstacles. 
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L’enllumenat ambient o antipànic ha de proporcionar una luminància horitzontal 
mínima de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des del terra fins a una alçada de 
1m. 

La relació entre la luminància màxima i la mínima en tot l’espai considerat serà 
menor de 40. 

L’enllumenat ambient o antipànic haurà de poder funcionar, quan es produeixi la 
fallada de la alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la 
luminància prevista. 

7.4. Càlculs justificatius 
Tots els càlculs lumínics de l’edifici s’han realitzat mitjançant el programa DIALux 
4.7. Dins l’annex de càlculs es mostra un resum dels resultats obtinguts per a 
cada zona de l’edifici, mentre que també s’adjunta com a document annex a la 
memòria l’informe elaborat pel programa informàtic amb els resultats complets. 

7.5. Resum de lluminàries utilitzades 
En les següents taules es mostra un resum de tots els tipus de lluminàries 
emprades, el nombre de lluminàries instal·lades i la potència de les mateixes per 
a cada zona o sala de l’edifici. 

Taula 25. Quadre resum de lluminàries utilitzades a la oficina 1. 

Marca Model Codi 
Nombre de 
lluminàries 

Potència de la 
lluminària (W) 

Potència total de 
il·luminació (W) 

Havells 
Sylvania 

Insaver 250 TC- 
TEL 

3034410 15 2 32 71 

· 15 · 71 1065Potència total instal lada W→ =  

 

Taula 26. Quadre resum de lluminàries utilitzades al lavabo femení. 

Marca Model Codi 
Nombre de 
lluminàries 

Potència de la 
lluminària (W) 

Potència total de 
il·luminació (W) 

Havells 
Sylvania 

Sylpac 625x625 
V60 318 A2 

0051116 3 1 55 55 

· 3 · 55 165Potència total instal lada W→ =  
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Taula 27. Quadre resum de lluminàries utilitzades al lavabo masculí. 

Marca Model Codi 
Nombre de 
lluminàries 

Potència de la 
lluminària (W) 

Potència total de 
il·luminació (W) 

Havells 
Sylvania 

Sylpac 625x625 
V60 318 A2 

0051116 3 1 55 55 

· 3 · 55 165Potència total instal lada W→ =  

 

Taula 28. Quadre resum de lluminàries utilitzades a la oficina 2. 

Marca Model Codi 
Nombre de 
lluminàries 

Potència de la 
lluminària (W) 

Potència total de 
il·luminació (W) 

Havells 
Sylvania 

Insaver 250 TC- 
TEL 

3034410 8 2 32 71 

· 8 · 71 568Potència total instal lada W→ =  

 

Taula 29. Quadre resum de lluminàries utilitzades al vestíbul de les 
oficines. 

Marca Model Codi 
Nombre de 
lluminàries 

Potència de la 
lluminària (W) 

Potència total de 
il·luminació (W) 

Troll Batlight 1xT5 
HO 

900324/8
3 

40 1 24 28 

· 40 · 28 1120Potència total instal lada W→ =  

 

Taula 30. Quadre resum de lluminàries utilitzades a la zona de 
capçalera i l’edifici adjunt. 

Marca Model Codi 
Nombre de 
lluminàries 

Potència de la 
lluminària (W) 

Potència total de 
il·luminació (W) 

Havells 
Sylvania 

Alioth SHP-S 0039018 115 1 250 280 

· 115 · 280 32200Potència total instal lada W→ =  
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CAPÍTOL 8: 

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

8.1. Normativa aplicable 
La normativa utilitzada per a la realització de la instal·lació elèctrica ha estat la 
següent: 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 
18/11/02. 

• Instruccions tècniques complementàries (ITC) del REBT 2002 publicades 
en el suplement del BOE núm. 224 del 18/11/02. 

• Normes UNE referenciades dins el REBT 2002. 

• Normes de les companyies subministradores (Guia Vademècum per a 
instal·lacions d’enllaç en baixa tensió; Fecsa Endesa). 

• Recomanacions de les entitats d’inspecció i control. 

8.2. Programari de càlcul 
Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzat fulles de càlcul de tipus 
Excel dissenyades a mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus 
d’instal·lacions. També s’ha fet ús de les taules facilitades per la companyia  
distribuïdor elèctrica com la que es mostra a continuació. 
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Figura 43. Guia Vademècum per a subministraments majors de 15 
kW. 
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8.3. Previsió de càrregues 
Es segueixen les prescripcions mínimes de la ITC-BT-10 del REBT en el cas de la 
previsió de càrregues, així com les prescripcions dels criteris de la Generalitat de 
Catalunya. 

8.3.1. Potència instal·lada 

La potència instal·lada (Pi) correspon a la suma de totes les càrregues 
instal·lades a ple consum. 

El resum de potències instal·lades és el que es mostra a la següent taula, essent 
el total el que es mostra a continuació: 

• Potència calculada:

Taula 31. Quadre resum d’elements utilitzats i potència unitària. 

   164,2 kW 

ELEMENT MODEL QUANTITAT 
POT. UNITÀRIA 

(W) 

Transelevador Dematic 5 21500 

Transp. Corrons Raz 89 Roller Conveyor 26 370 

Transp. Cadenes T5 Chain Conveyor 45 750 

Trans. Elev. Corrons RH 89 Lift Roller Convey 33 750 

Porta moll càrrega RED 5035 8 750 

Plat. hidràulica DHR 8 1100 

Porta corredissa Manusa (Op. Bravo) 1 265 

Escalfador aigua SDN 50 V 1 1200 

Extractor Centrífug CMB/2-140/50-0,25 2 250 

Extrac. Helic. Mural HXM-200 1 30 

Extr. Helioc. Sostre TH-1300 6 170 

Extr. Helic. Sostre HCTB/4-315-B 4 100 

Il·lum. Oficina 1 Insaver 250 TC-TEL 15 71 

Il·lum. Lavabo Fem. Sylpac V60 318 A2 3 55 

Il·lum. Lavabo Masc. Sylpac V60 318 A2 3 55 

Il·lum. Oficina 2 Insaver 250 TC-TEL 8 71 
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Il·lum. Vestíbul Ofic. Batlight 1xT5 HO 40 28 

Il·lum. EA i EC Alioth SHP-S 115 280 

Il·lum. Emerg. Ofic. Sagelux CL-150 18 6 

Il·lum. Em. EA i EC Sagelux CL-400 47 9 

8.3.2. Potència simultània i d’utilització. 

Com es pot comprovar en les dades dels càlculs de l’annex s’ha considerat varis 
factors de simultaneïtat (fs) i d’utilització (fu), que corresponen a les dades 
indicades a continuació segons el tipus d’ús. 

• Circuits d’il·luminació:  fs=1  fu=1 

• Circuits de força:    fs=0,2  fu=0,25 

• Circuits de maquinària:   fs=1  fu=1 

8.3.3. Potència a contractar 

Segons marca la guia vademècum de la companyia instal·ladora, la potència a 
contractar per a l’edifici serà de 173 kW en subministrament trifàsic de 
230/400V. 

8.4. Instal·lació d’enllaç 

8.4.1. Esquema general 

La instal·lació d’enllaç unirà la caixa de protecció i mesura amb la instal·lació 
interior de la fàbrica, és a dir, començarà just al final de l’escomesa i acabarà en 
els dispositius generals de comandament i protecció. 

En tot moment es localitzarà en llocs d’ús comú i serà de propietat exclusivament 
de la fàbrica, la qual velarà pel seu manteniment i conservació. 

A continuació es mostra l’esquema de la instal·lació d’enllaç projectada: 
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Figura 44. Esquema de la instal·lació d’enllaç. 

Coincidiran en el mateix lloc la Caixa General de Protecció i l’equip de mesura, 
amb la qual cosa no existirà la Línia General d’Alimentació. 

El fusible de seguretat coincidirà amb el fusible de la CGP. 

8.4.2. Normalització de tensions 

Les tensions utilitzades a la instal·lació són: 

• Subministrament trifàsic:   400 V. 

• Subministrament monofàsic:  230 V. 

• Tensió de seguretat:    24 V. 

La freqüència en tots els casos serà de 50 Hz. 

8.4.3. Escomesa 

L’escomesa és la part de la xarxa de distribució que alimenta la C.P.M., la 
propietat i la responsabilitat d’aquesta és de la companyia subministradora. 

L’escomesa haurà de complir amb les prescripcions indicades a la ITC-BT-11 del 
REBT. 

El seu traçat discorrerà per terrenys públics, minimitzant la seva longitud. El 
traçat i disseny d’aquesta vindrà donat per la companyia subministradora. 
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• Tipologia de la instal·lació 

El tipus d’instal·lació de l’escomesa serà enterrada, per la qual cosa complirà les 
condicions de la ITC-BT-07. 

Les distàncies mínimes de separació amb altres conduccions i canalitzacions 
seran les marcades en el punt 2.2.2. de la ITC-BT-07 del REBT. Aquesta 
resumeix en 10 cm de separació per a altres cables de B.T. i de 25 cm per a 
cables de A.T.. Es deixarà una separació mínima de 20 cm amb els cables de 
telecomunicacions. Les conduccions d’aigua no circularan mai en la mateixa 
vertical dels cables elèctrics i la seva separació mínima serà de 20 cm. Les 
canalitzacions de gas tindran una separació mínima de 20 cm per a baixa pressió 
i de 40 cm per a les d’alta pressió (P > 4 bar). 

• Característiques dels cables i conductors. 

El cablejat i conductors de l’escomesa podran ser de coure o alumini, segons 
estableixi la companyia subministradora, i compliran amb les especificacions de 
la ITC-BT-07. 

 

Figura 45. Intensitat màxima admissible, en Ampers, per a cables 
amb conductors de coure en instal·lació enterrada. 

8.4.4. Caixa de protecció i mesura (C.P.M.) 

Com s’ha mencionat anteriorment, com que no existeix línia general 
d’alimentació es podrà simplificar la instal·lació, col·locant un únic element, la 
caixa general de protecció i l’equip de mesura. 

Es situarà preferentment a la façana exterior de l’edifici, en un lloc lliure i amb 
accés permanent. La seva situació serà fixada conjuntament amb l’empresa. 
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S’instal·larà en un nínxol a la paret, el qual es tancarà amb una porta metàl·lica 
amb maneta normalitzada per la companyia subministradora, amb grau de 
protecció IK 10 segons la UNE-EN 50.102. La part inferior de la porta es situarà a 
una distància mínima de 30 cm. No s’admetrà el muntatge superficial i a més els 
dispositius de lectura dels equips de mesura s’hauran d’instal·lar a una alçada 
entre 0,7 m i 1,80 m. 

S’intentarà que la situació de la caixa de protecció i mesura estigui el més 
propera possible a la xarxa de distribució pública i que quedi protegida de la 
resta d’instal·lacions segons queda especificat en les ITC-BT-06 i ITC-BT-07.  

• Tipus i característiques: 

La C.P.M. s’ha escollit seguint les normes particulars de la companyia 
subministradora. Aquesta complirà les condicions establertes a l’apartat 2.2. de 
la ITC-BT-13 i la UNE-EN 60439 i a més: 

- Tindrà un grau de protecció IP43 (UNE 20324) i IK09 (50102). 

- Serà precintable. 

- Haurà d’existir suficient ventilació interna per a què no es produeixin 
condensacions. 

- El material transparent per a la lectura serà resistent a l’acció dels raigs 
ultraviolats. 

Les característiques de la C.P.M. es resumeixen a continuació: 

- Intensitat nominal (A):   400 A 

- Calibre fusibles gG (A):   315 A 

8.4.5. Equip de mesura 

És l’equip responsable de la mesura de l’energia consumida per l’usuari. Conté 
les proteccions de la derivació individual. 

Es compliran les prescripcions de la ITC-BT-16 i les de la companyia 
subministradora. 

Es col·locarà en un armari, en planta baixa a l’exterior de l’edifici. S’hi col·locarà 
un extintor mòbil d’eficàcia 21B. Es col·locarà una base de presa de 16 A. La part 
que sobresurti de l’armari estarà a una distància superior de 1,5 m de la paret 
oposada. 

L’equip de mesura utilitzat serà el següent: 

- Tipus:     TMF 10 

- Comptador (A):   Multifunció. 

- Trafo. Intensitat (A/A):  200/5. 

- Cablejat:    30x6 + 20x5. 

- Tamany:    DIN 3. 

8.4.6. Derivació individual 

És la línia que uneix l’equip de mesura amb la instal·lació interior de l’usuari. En 
el present projecte aquesta línia anirà des de la caixa de protecció i mesura fins 
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al quadre general de distribució, ubicat a la sala de màquines i instal·lacions 
tècniques situada en un dels extrems de l’edifici de capçalera, i de la qual 
sortiran les línies d’alimentació dels diferents quadres de la nau. 

• Tipologia de la instal·lació: 

La instal·lació de la derivació individual es realitzarà amb conductor aïllat dins de 
la canal protectora o tub protector, la tapa de la qual només es podrà obrir amb 
una eina. 

• Cables: 

Els cables a utilitzar a la derivació individual seran de coure, de tensió assignada 
0,6/1 kV, no propagadors de la flama i emissors de fums i d’opacitat reduïda, 
complint la norma UNE 21123. 

La secció mínima serà de 6 mm2 per a cables de fase, neutre i protecció. 

Les intensitats dels cables considerats són les que s’indiquen a la Taula 5 de la 
ITC-BT-07, per a cables aïllats en tubs enterrats. 

La caiguda de tensió màxima per a la derivació individual és del 1,5% ja que en 
aquest cas no existeix L.G.A. 

Les característiques de la derivació individual són les que es troben al 
corresponent apartat de l’annex. 

8.4.7. Dispositiu general de control i protecció 

El dispositiu general del control de la instal·lació de l’usuari és l’interruptor de 
control de potència (ICP). Aquest té la missió de proporcionar un mitjà de tall de 
la instal·lació, així com el control de la potència subministrada a l’usari. 

L’interruptor serà de tall homopolar i tindrà un poder de tall mínim de 4,5 kA. 

• Situació: 

Els dispositius generals de control i protecció es situaran el més propers possible 
del punt d’entrada de la derivació individual en el local. Es col·locarà una caixa 
per a l’interruptor de control de potència immediatament abans de la resta de 
dispositius, en un compartiment independent i precintable. 

Els dispositius generals de control i protecció s’hauran de col·locar, a més, el més 
propers possible a una porta d’entrada i es podran instal·lar en quadres separats 
i a més d’un lloc. 

• Composició i característiques dels subquadres: 

Les evolvents dels subquadres tindran un grau de protecció mínim IP 30. La 
evolvent per al ICP serà precintable i la seva mida variarà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques correspondran a un 
model oficialment aprovat. 

Aquests han de ser els dispositius generals de control i protecció que, com a 
mínim, s’han de col·locar: 

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA), que permeti el 
seu accionament manual i que estigui dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent del ICP. 
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- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors de la nau. 

- Un dispositiu de protecció contra sobretensions si fos necessari. 

En el nostre cas, s’ha optat per col·locar un interruptor diferencial per a cada 
grup de circuits, per la qual cosa no serà necessari l’ús d’un interruptor 
diferencial general. 

8.5. Instal·lació interior o receptora 

8.5.1. Generalitats 

La instal·lació interior o receptora és la que començar a partir del dispositiu 
general de control i protecció. 

Les tipologies de la instal·lació seran les especificades a les taules 1 i 2 de la 
instrucció ITC-BT-20. 

La instal·lació es realitzarà amb cables multiconductors en tubs de muntatge 
superficial i encastats en obra. Tant els conductors unipolars com multipolars 
utilitzats seran de tipus lliure d’halògens, no propagadors de la flama, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda. 

8.5.2. Descripció de la instal·lació 

La tipologia de la instal·lació de l’edifici és radial. Des del quadre general de 
distribució s’alimenten la resta de subquadres i a la vegada aquests alimenten els 
circuits de les zones que afecten. 

Les característiques de la instal·lació segueixen les especificacions de la norma 
UNE 20460-3. 

Tots els receptors de la instal·lació es podran connectar i desconnectar en 
càrrega. 

8.5.3. Subdivisió de la instal·lació 

La instal·lació s’ha subdividit en cinc subquadres diferents, separant il·luminació, 
força i màquines (transelevadors, transportadors, etc.) i seguint els criteris de 
seguretat, funcionalitat i sostenibilitat. 

8.5.4. Tubs i canals protectors 

Els tubs tindran les característiques i diàmetres especificats a la taula 2 (tubs 
superficials), taula 4 (tubs encastats), taula 6 (tubs aeris) i taula 9 (tubs 
enterrats) de la instrucció BT-21. 

Les canals seguiran les normes UNE-EN- 50085. Les canals amb conducció 
elèctrica es connectaran a terra i la seva continuïtat elèctrica s’assegurarà. 

Les característiques dels tubs dependran de la zona i ús que se’ls doni: 

• Zona edifici de capçalera, edifici adjunt i magatzem automàtic: 



 Disseny i càlcul d’un magatzem logístic robotitzat d’estructura metàl·lica autoportant 

 - 97 - 

S’utilitzaran tubs en canalitzacions fixes en superfície quan els circuits discorrin 
paral·lels a les parets principals de la nau. 

S’utilitzaran tubs flexibles en canalitzacions aèries quan els circuits discorrin per 
les zones allunyades de parets. És el cas de la instal·lació de il·luminació de la 
nau o per a l’alimentació de màquines (transelevadors i transportadors). Els tubs 
aniran, sempre que sigui possible, recolzats sobre la estructura metàl·lica de la 
nau. 

• Per a la zona d’oficines i el vestíbul: 

S’utilitzaran exclusivament tubs en canalitzacions fixes en superfície. Tots els 
circuits discorreran per l’interior de falsos sostres (en el cas de les lluminàries) i 
per l’interior de falsos terres per a les preses de força. 

8.5.5. Conductors 

• Generalitats: 

Els conductors utilitzats per a la instal·lació interior seran de coure aïllats. 

Els conductors tindran una secció mínima de 1,5 mm2 si els conductors de 
protecció no formen part de la canalització d’alimentació o si tenen protecció 
mecànica, i 4 mm2 si no tenen protecció mecànica. 

• Caigudes de tensió: 

La secció dels conductors s’ha determinat per a què des de l’origen de la 
instal·lació interior fins al punt més llunyà d’aquesta, la caiguda de tensió sigui 
com a màxim de: 

- 4,5% per a línies d’il·luminació. 

- 6,5% per a línies de força i alimentació de maquinària. 

- 1% per a derivacions des del Q.G.P. fins als diferents subquadres. 

- 1,5% per a la derivació individual. 

• Intensitats màximes admissibles: 

Les intensitats màximes permeses en els conductors de la instal·lació interior o 
receptora es regiran segons la norma UNE 20460-5-523. 

Per al càlcul de seccions s’ha seguit la mencionada norma i el seu resum en la 
taula 1 de la ITC-BT-19 del REBT, la qual es mostra a continuació: 
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Figura 46. Intensitats màximes admissibles en A, per a una 
temperatura de l’aire de 40ºC, segons el nombre de conductors amb 

càrrega, naturalesa de l’aïllament i el mètode d’instal·lació. 

Els conductors es protegiran amb interruptors automàtics magneto tèrmics de 
intensitat nominal inferior a la intensitat màxima admissible del conductor. 

Dins l’annex es justifiquen les seccions seleccionades en funció de la intensitat de 
càlcul, el tipus de conductor i el tipus d’instal·lació. 

8.5.6. Protecció contra sobreintensitats 

Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra els efectes de les 
sobreintensitats, que poden estar provocades per: 

- Sobrecàrregues degudes als receptors o defectes d’aïllament de gran 
impedància. 

- Curtcircuits. 
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- Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

A l’origen de cada circuit s’instal·larà un dispositiu de protecció contra curtcircuits 
el poder de tall del qual estarà d’acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui 
presentar-se en el punt de la seva ubicació. 

Per a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es podrà usar un 
interruptor automàtic de tall omnipolar amb una corba tèrmica de tall, o bé un 
tallacircuit fusible calibrat de característiques de funcionament adequades.  

8.5.7. Preses de corrent 

Les preses de corrent seran del tipus especificat a la norma UNE 20315 i al punt 
2.10 de la ITC-BT-19. 

8.5.8. Connexions 

Les connexions es realitzaran dins de caixes amb brides de connexió. Els 
conductors de secció superior a 6 mm2 es connectaran mitjançant terminals. 

8.6. Instal·lació de presa de terra 

8.6.1. Generalitats 

La presa de terra s’estableix principalment amb l’objectiu de limitar la tensió que, 
respecte al sòl (terra), pot presentar en qualsevol moment donades les masses 
metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o reduir el risc que 
suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

La instal·lació de presa de terra es realitzarà en un terreny natural amb un 
conjunt de piques i cable de coure sense aïllament enterrat. Aquesta estarà 
sempre a un nivell inferior de 0,5 m de la superfície del terreny natural. De la 
xarxa es derivarà a la caixa de seccionament, i d’aquesta es distribuirà a la 
instal·lació de l’edifici. 

Els elements metàl·lics susceptibles d’entrar en tensió es connectaran a la xarxa 
de presa de terra mitjançant els cables de protecció, els quals continuaran el 
mateix recorregut que les línies de distribució elèctrica, fins a trobar-se les línies 
principals de terra. Aquestes es dimensionaran per a una secció que 
correspongui amb el neutre d’una línia a la qual segueixi paral·lelament el seu 
recorregut per tal d’evitar d’aquesta manera que cap element metàl·lic estigui en 
sèrie. 

El valor de la resistència del terra (elèctrode) serà tal que qualsevol massa no 
podrà donar lloc a tensions de contacte superiors a 50 V per tractar-se d’un local 
sec. 

El born de la presa de terra uneix els conductors de terra amb els conductors de 
protecció. Aquests no estaran enterrats. 
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Figura 47. Esquema de la presa de terra i dels elements que la 
componen. 

8.7. Càlculs justificatius 
Dins del document annex de càlculs s’adjunten els càlculs justificatius de la 
instal·lació elèctrica, així com una taula resum on s’indiquen entre d’altres, la 
potència instal·lada a cada línia, les seccions dels conductors i els elements de 
protecció instal·lats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disseny i càlcul d’un magatzem logístic robotitzat d’estructura metàl·lica autoportant 

 - 101 - 

 

CAPÍTOL 9: 

BIBLIOGRAFIA 

9.1. Referències bibliogràfiques 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març per el qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació: Secció 1 

“Resistència i estabilitat/Aptitud al servei” del Document Bàsic “Seguretat Estructural”. 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març per el qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació: Secció 2 
“Accions a l’edificació” del Document Bàsic “Seguretat Estructural”. 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març per el qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació: Secció 4 
“Acer” del Document Bàsic “Seguretat Estructural”. 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març per el qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació: Secció 
HS3 “Qualitat de l‘aire interior” del Document Bàsic “Salubritat”. 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març per el qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació: Secció 
HS4 “Subministrament d’aigua” del Document Bàsic “Salubritat”. 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol por el qual s’aprova el Reglament de Instal·lacions 
Tèrmiques en los Edificis (R.I.T.E.). 

Reial Decreto 2267/2004, de 3 de desembre por el qual s’aprova el Reglament de seguretat contra 
incendis en los establiments industrials (RSCIEI). 

Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02. 

Instruccions tècniques complementàries (ITC) del REBT 2002 publicades en el suplement del BOE 
núm. 224 del 18/11/02. 

Normes de las companyies subministradores (Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en 
baixa tensió; FECSA ENDESA). 

9.2. Bibliografia de Consulta 
• Format llibre: 

Argüelles Álvarez, Ramon. “La estructura metálica hoy” Libreria Técnica Bellisco, 1970. 

Pau Cos, Jordi i de Navascués y Gasca, Ricardo. “Manual de logística integral” Ediciones Díaz de 
Santos, S.A. (1998). 

Ramirez, Juan A. “Apuntes de Oficina Técnica” Departamento de proyectos. 
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Arizmendi Barnes, Luis Jesus. “Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios tomo 
III: instalaciones electricas”. Editorial EUNSA, 6a Edición.  

Arizmendi Barnes, Luis Jesus. “Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios tomo 
I: instalaciones hidraulicas, de ventilacion y de subministros con gases combustibles”. Editorial 
EUNSA, 6a Edición.   

 

• Format pàgina web: 

www.mecalux.com 

www.codigotecnico.org 

www.solerpalau.es 

www.dialux.com 

www.icc.es 

Així com tarifes de preus i catàlegs dels principals fabricants del sector per als elements 
constructius de les diferents instal·lacions que componen el projecte. 

 

• Format apunts: 

Oficina Tècnica. Assignatura Obligatòria de la EUETIB. 

Resistència de Materials. Assignatura Obligatòria de la EUETIB. 

Estructures Metàl·liques. Assignatura Optativa de la EUETIB. 

Tipologia i Disseny Estructural. Assignatura Optativa de la EUETIB. 

 

• Format informàtic: 
CYPE Ingenieros versió 2010.d., mòdul Nou Metal 3D. 

DIALux 4.7. 

Taules de càlcul format Excel. 
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