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� OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del present projecte és la realització dels càlculs estructurals 
necessaris per la construcció d’una nau industrial, la qual la seva finalitat està 
destinada al sector de producció per mecanització. 

La justificació del qual és la realització d’un projecta encarregada pel mateix 
propietari. 

En el projecte es plasmen tots els càlculs i procediments necessaris per a la 
correcta construcció de l’estructura de la nau. 

 

� DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PARCEL·LA I DE L’EDIFICI 
PROPOSAT 

El solar on s’ubicarà la nau, esta situada al polígon industrial de Boades. 
Aquest solar estarà compost per la parcel·la que es mostra en el plànol. 
 
L’edifici projectat es trobarà situat en la parcel·la núm.94 del polígon industrial 
Camí de Boades, a la província de Barcelona, a la població de Castellgalí. La 
parcel·la està delimitada al sud pel carrer, l’oest, el sud i l’est esta delimitat per 
altres parcel·les d’us industrial. 
 
La parcel·la en la qual quedarà ubicada la nau es troba en una zona 
classificada com industrial, segons les normes subsidiàries del pla general 
d’ordenació de la comarca del Bages, per tant el projecte es redactarà 
conforme aquesta normativa 8846. 
 
La parcel·la s’obre on es construirà la nau té un total de 9570 m2. L’edifici 
proposat ocuparà una superfície de 2717 m2, sent el 30,7% de la superfície de 
la parcel·la. La resta serà zona enjardinada i pàrking. 
 
A continuació hi ha el cadastre de la parcel·la: 
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A l'hora d'escollir aquesta parcel·la em tingut en compte un seguit de factors, 
em buscat que estigui situada en una bona zona geogràfica, bona comunicació 
i evidentment que sigui econòmica. 

La parcel·la te un terreny pla i amb una bona posició respecte la llum natural. El 
terra es classifica segons la NBE-AE-88 com un terreny sense cohesió arenós i 
gruixut, cosa que li dóna una pressió admissible prou elevada per tal d’abordar 
la transmissió de les càrregues dels pilars a la cimentació, i d’aquesta al 
terreny. 

Aquesta parcel·la es s’ubicarà en un polígon en construcció, on segons el pla 
urbanística, comunica amb les altres parcel·les i altres polígons mitjançant 
amples carrers i rotondes. Aquest darrer aspecte serà molt positiu a l’hora de 
situar els accessos estratègicament per l’entrada i sortida de les matèries i els 
productes, així mateix també afectarà positivament al disseny de vies 
d’evacuació.  

Es troba molt a prop de la carretera BV1229. Amb connexió directa a l’autopista 
C-16. I per altra banda molt a prop de la carretera Abrera-Manresa C-55. Per 
tant podem dir que la parcel·la té molt bona comunicació. 
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La nau industrial estarà formada per dos mòduls o dos estructures. Ja que 
creiem que fer-ho tot amb una de sola seria mes complicat. 

 

 

� CONDICIONANTS DERIVATS DE LES ORDENANCES 
URBANÍSTIQUES VIGENTS 
 

Pel que fa a la normativa i ordenances que haurà de seguir la nau construïda 
dins la parcel·la escollida, s’haurà de cenyir a les establertes pel pla urbanístic 
de l’Ajuntament de Castellgalí que són les següents: 
 
Determinacions de l’ordenació: 
 
Aquesta zona s’ordena segons les normes d’edificació contingudes en el 
present article. 
 
Per a completar i desenvolupar les determinacions d’aquest pla es podran 
redactar Estudis de Detall, quina finalitat serà l’ordenació de volums i/o la 
fixació d’alineacions o rasants. 
 

Vista aeria de l’emplaçament 
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La transformació de les parcel·les sense activitat o parcialment ocupades es 
realitzarà per llicencia directa en el cas d’una única indústria o activitat de 
servei. En el cas d’instal·lació de més d’una activitat o en el cas de titularitats 
diferents caldrà redactar un Estudi de Detall d’ordenació que justifiqui les 
opcions; en aquest cas es mantindrà la propietat única de la parcel·la (per tant 
no seran autoritzables divisions o segregacions), àdhuc no seran autoritzables 
activitats de menys de 500 m² ni s’admetrà l’ús comercial, en cap de les 
modalitats. L’Estudi de Detall incorporarà un plànol amb la divisió en les 
diverses unitats edificatòries i/o unitats de tendència de la propietat. 
 
Igualment complirà les següents condicions d’ordenació: 

a) L’ocupació màxima de les naus (entre mitgeres) dins d’un àrea niu o 
aïllades, serà del 60% de la parcel·la. 
 

b) L’ordenació interior ha d’incloure, a més a més de l’edificació, la vialitat 
d’accés (passatges o vials), i una reserva d’estacionament a cel obert de 
dos places per cada unitat edificatòria, a més a més de la reserva 
d’aparcament de l’Art. 119 d’aquestes Normes. 
 
 

c) L’ordenació ha de respectar les distàncies als llindars i l’alçada màxima, 
així com la resta de condicions d’edificació dels apartats següents. 

 
 
Determinacions de l’edificació. 
 
1. Tipus d’ordenació i tipologia, es fixa el tipus d’edificació aïllada, amb tipologia 
d’indústria aïllada. En l’àrea actualment consolidada està admesa la indústria 
entre mitgeres (àrea niu) amb el tipus d’edificació en línia i amb les condicions 
específiques d’aquest article. 
 
2. Índex d’edificabilitat net (IEN): 
a) Normal = Indústria aïllada, es fixa en 0.72 m²t/m²s 
b) Opcional = Àrea niu, es fixa en 0,90 m²t/m²s 

3. Condicions de parcel·la, resten definides com mínimes les parcel·les 
existents en la data aprovació inicial d’aquest pla. No obstant a efectes de 
segregació registral, la parcel·la mínima es fixa en 3000 m²s. 
 
4. Ocupació de l’edificació. En tots els casos, el màxim serà de 60% de la 
superfície neta. 
 
5. Enretirades de l’edificació. En el front de vial 10 m, 3 m. als llindars laterals i 
5 m. del posterior. 
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6. Nombre de plantes i alçada reguladora màxima: 
En tot cas es fixa un nombre màxim de plantes de dues plantes (baixa mes una 
planta pis) i una alçada màxima de cornisa de 9 m i pendents màximes del 
12%. Sobre la cornisa s’autoritzen els volums d’instal·lacions o altres elements 
de les naus, sempre que compleixin les dues condicions següents: 
 

a) El volum de coberta o de les instal·lacions i/o altres elements no pot 
sobrepassar un plànol virtual a 45º sobre l’alçada de 9 m. situat a la 
distància mínima del llindar. 
 

b) Els espais construïts resultants han d’entrar dins de l’índex d’edificabilitat 
net màxim de 0,72 m²t/m²s, sempre que siguin superfícies cobertes o 
tancades. 

 
7. Aparcament vinculat a l’activitat segons determinacions de l’Art 119 
d’aquestes Normes. 
 
8. Les tanques seran metàl·liques sobre un basament massís de fàbrica o de 
formigó de 0,50 m. i tindran una alçada mitjana de 2 m. 
 
 

� DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
 
En aquest apartat, indicarem les característiques tècniques més importants 
relacionades amb la zona i la seva climatologia. 
 
Climatologia 
El clima de Barcelona és de tipus mediterrani. Es caracteritza per tenir 
temperatures suaus en l’estació freda (entre 0º i 15º) i caloroses a l’estiu ( entre 
25 i 40 ºC). La humitat sol ser elevada tot l’any.  
Les precipitacions més abundants, es produeixen a la primavera i a la tardor, 
considerant una mitjana de 400 l/m². 
Les nevades en la zona tampoc són de relativa importància, ja que ens trobem 
en una altura de 700 metres per sobre del nivell del mar. 
Respecte el vent, els càlculs s’han realitzat seguint les indicacions de la Norma 
Tecnològica del vent. La zona en particular no esta sotmesa a grans accions 
per aquest fenomen meteorològic. 
Les accions sísmiques no es tindran en compte, ja que és una zona amb un 
baix grau sísmic. 
 
Terreny 
La tensió del terreny on es situarà la nau industrial te un coeficient de 2 Kp/m2 , 

ja que es tracta d’un terreny tou.  Aquesta dada a sigut proporcionada per el 
departament d’obres publiques de l’Ajuntament de Castellgalí.  
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Topografia de la parcel·la  
La finca te una topografia força plana, tot i això caldra un anivellament amb sorra 
respecte  la carretera d’accés. En l’estudi topografic adjunt es pot veure amb més 
detall. 

Instal·lacions predeterminades 
La finca disposa de clavegaram general, on s’ubicaran les xarxes de sanejament 
necessàries. 
L’energia s’agafarà de la connexió elèctrica de la nau mes propera. Segons el 
PGO, a la nau li correspon una potencia superior a 250KW, per tant tindrà un 
subministrament de mitjana tensió. La instal·lació elèctrica interior correra a 
càrrec del client que adquireixi la nau, depenen de l’ús que se li vulgui fer. 
 

� DESCRIPCIÓ DE L’OBRA CIVIL 
 

A continuació definirem el procés previ i constructiu de l’obra. 
 
Estructura primària 
Avanç de començar l’obra col·locarem balles de dos metres d’altura a tot el 
perímetre de la parcel·la, per no causar problemes i evitar l’accés a persones 
alienes a l’obra. 
 
Moviment de terres 
L’execució d’aquest procés consistirà, primerament, en una neteja general del 
terreny, traient tot tipus de vegetació i escombraries. Tot aquest material tret de 
la parcel·la es transportat amb camions cap a una plant de reciclatge.  
Un cop realitzada la neteja del terreny i abans de realitzar les tasques 
d’excavació procedirem al moviment de terres per tal d’anivellar el terreny i el 
replanteig de cimentació sota la supervisió de la direcció tècnica. Aquest 
apartat es comentarà amb més detall més endavant. 
 
Sanejament 
Es  disposarà d’una xarxa de sanejament per la recollida d’aigües pluvials, que 
seran recollides i emmagatzemades per ser aprofitades per usos secundaris. 
Disposarà de dos diposits un que serà per l’aigua pluvial de les canals de la nau i 
estarà soterrada. I l’altre serà per les oficines amb el sostre ecologic. 
 
Per les recollides d’aigües residuals es disposarà d’arquetes de diferents 
dimensions, realitzant-se en fàbrica de totxana massissa ordinària, enfosquit y 
brunyit posteriorment connectat a tubería de PVC de diferents diàmetres, 
recolzada al damunt d’un llit de sorra o similar. 
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Tancament del recinte 
Els tancaments de l’entrada al recinte es resolen amb una balla que conte una 
part d’obra de fabrica vista de 30 cm d’espessor, i  la resta és de reixa 
metàl·lica galvanitzada. 
Aquest tancament disposa d’una porta metàl·lica corredera de 10 metres de 
longitud en un dels quatre ballats. 
 
Gual 
Per l’entrada al recinte, es projecta un gual, per l’entrada i sortida de camions i 
vehicles a la parcel·la. 
 

� DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA 
 

La solució estructural presentada, la separarem en dos blocs, ja que la 
construcció de la nau tindrà dos parts ben diferenciades. La construcció de la 
nau pròpiament dita la realitzarem amb estructura metàl·lica d’acer i 
tancaments de formigó prefabricat. I per altre banda, la estructura de les 
oficines la realitzarem amb estructura de formigó prefabricat.  
Em escollit fer la nau amb acer ja que volem que sigui ecològica, i per fabricar 
l’acer generem menys CO2 que no pas amb el formigó. 
 
Sabem segons el ITeC que per fabricar 1 Kg de formigó (B066WH0B) generem 
1 Kg de CO2. I en canvi per fabricar 1Kg d’acer (B44Z8011) generem 2,5Kg de 
CO2. 
 
-B066WH0B: Hormigón HP-45/B/20/IIIa de consistencia blanda, tamaño 
máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de 
exposición IIIa. 
 
-B44Z8011: Acero S355JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, 
en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, 
cortado a medida y con una capa de imprimación antioxidante 
 
També vam pensar l’opció de fer l’estructura d’acer sense el pilar central per 
aixi estalviar material. Però ens vam sorprendre al comprovar que perquè 
l’estructura seguís aguantant les carregues, havíem d’augmentar les 
dimensions de la resta de components de l’estructura. De tal manera que al 
final ens pesava més, per tant generant més CO2 cosa que no ens interessa. 
Llavors vam descartar aquesta opció i vam decidir fer la nau amb pilar central. 
 

1. Opció (estructura d’acer sense pilar central) � 9.577 Tn�generaríem 
23942,5 Tn de CO2 fabricant la nau amb aquesta opció 
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2. Opció (estructura d’acer amb pilar central)� 7.856 Tn�generaríem 
19640 Tn de CO2 fabricant la nau amb aquesta opció. 

És a dir, escollint l’opció 2 evitem llençar a l’atmosfera 4302,5 Kg de CO2. 
 
A l’annex dels càlculs hi han els gràfics de l’estructura amb les dues opcions.  
  
A continuació es definiran els elements constructius que conformen la nau i la 
seva configuració en aquesta. Els sistemes constructius es classifiquen en tres 
grans grups, els fonaments, l’estructura horitzontal i l’estructura vertical. 
 
 

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA PER 
LA NAU INDUSTRIAL 
 
Tots els perfils metàl·lics utilitzats en la construcció de la nau són d’acer 
laminat. 
 
FONAMENTS I SABATES  
 
La cimentació estarà composta per  sabates aïllades per el  recolzament  de 
pilars, y sabates carregades que serveixen de recolzament  del tancament i lligam 
de les sabates aïllades. 
S’utilitzarà formigó HA-35/P/40IIa, que s’omplirà els regs on prèviament haurem 
col·locat l’armadura, les varilles  i plaques d’anclatge. 
Per donar lloc a la cimentació s’han de fer els forats dels fonaments. 
 
Disposarem de dos tipus de cimentació, una la qual disposarem en la zona 
central i les façanes frontals i posteriors, amb dimensions quadrades i una amb 
dimensions rectangulars, la qual disposarem en les façanes laterals. 
1. Definició de la tipologia estructural 
Els fonaments estaran formats per les sabates de formigó i les riostes entre 
elles. Els càlculs dels fonaments es troben a l’annex, tenint en compte la tensió 
provocada pel pes propi de la estructura a aguantar, sobre cargues d’ús 
(neu,…),etc. i el moment flector del vent sobre els pilars.  
 
2. Definició de les dimensions principals 
Els càlculs dels pous de fonamentació ens indiquen les dimensions de la 
sabata que s’ha de construir. 
Tal i com es mostra en la següent figura, les dimensions principals de la sabata 
per a cada pilar són la profunditat del fonament H=100 cm respecte el nivell 
compacte del terra.   
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Es realitzarà el tallat, doblegat, armat i col·locat en la obra. Després es 
procedirà a l’encofrat de l’estructura, on posteriorment omplirem amb formigó 
HA-35/P/40IIa amb un camió bomba. Es realitzarà un vibrat i col·locat. 
Posteriorment procedirem a d’instal·lació de les plaques d’acer A-42b amb les 
mesures especificades als plànols. Després s’acabarà de reomplir amb formigó 
de suport per anivellar l’estructura metàl·lica. 
 
 
 

 
 
 
3. Distribució en planta 
Hi haurà de haver tantes sabates com pilars s’hi posin a tota la estructura, me 
endavant al apartat que tracta la estructura vertical es deixarà constància que 
s’hi col·locaran un total de 43 pilars (de diferents altures) per tant s’hi hauran de 
col·locar 43 sabates. De les quals 26 situats a la zona de les façanes seran 
rectangulars i 17 situats a la zona central seran quadrats. La distribució en 
planta de les sabates va marcada per la distribució dels pilars i les façanes. Si 
es vol tenir una millor visió de la distribució s’aconsella mirar els plànols. 
 
Sabates: 
 
 Centrals 
 Dimensió: 1,5 m x 1,5 m x 1m 

 Material: HA-35, y el acer es del tipo B-500-S 

 Unitats: 17 
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 Laterals 
 Dimensió: 2,5 m x 1,5 m x 1m 

 Material: HA-35, y el acer es del tipo B-500-S 

 Unitats: 26 

 

 

 

4. Composició dels elements emprats 
Cal recordar que primerament s’ha dut a terme una bona compactació de tot el 
terreny per evitar irregularitats i desnivells. Una vegada realitzada també la 
compactació de les cavitats pels fonaments, s’ha aplicat una capa de 8 cm de 
formigó de neteja per deixar preparat el forat per a la col·locació de l’element 
prefabricat. El formigó de cimentació serà HA-35 i l’acer en cimentació B 500 S. 
 

ESTRUCTURA HORITZONTAL  
 
En aquest apartat es definiran: 
 

A) Pòrtics 
 
1. Definició de la solució adoptada 
Els pòrtics utilitzats seran uns IPE 360 perfil I. Que s’encarregaran del suport 
de la coberta. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
- Bona resistència a compressió i tracció per a les sol·licitacions de la nau. 
- Bones aptituds per cobrir grans llums. 
- Resistència a la corrosió. 
- Resistència al desgast. 
- Alta resistència 
- Facilitat per la col·locació i transport, bona planificació i personal qualificat per 
la instal·lació. 
 
3. Definició de les dimensions principals 
A continuació es mostra una imatge representativa del element amb les seves 
dimensions, on:  
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4. Numero d’elements emprats 
S’utilitzaran 26 bigues de 18 m. 
 
5. Composició dels elements emprats 
Les bigues IPE 500 de perfil són d’acer laminat. 
 

B) Corretges 
 

Definició de la solució adoptada 
S’utilitzaran corretges per al suport de la coberta, que uniran els pòrtics. Les 
corretges utilitzades, seran IPE 140. I que seran el suport de la coberta. 
S’utilitzaran un total de 264 corretges 
 
 

C) Cobertes 
 

1. Definició de la solució adoptada 
Com a tancament horitzontal exterior s’hi col·locarà una coberta metàl·lica 
inclinada tipus sandvitx amb una pendent de 5º. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
Coberta plana invertida: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant, possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
- Permet aprofitar millor la totalitat del volum a l’interior de la nau. En aquest 
procés productiu no és estrictament necessari, però en cas de traspàs del local, 
seria un valor afegit. 
- No és necessari que sigui apte per a la circulació de vianants. 
- Permet abaratir costos pel fet que s’empra grava per cobrir els elements 
aïllant i impermeabilitzant. 
- Confereix al conjunt de la construcció industrial un aspecte compacte i 
visualment agradable. 
Coberta tipus sandvitx: 
- Abaratiment de costos. 
- Reducció considerable del temps de la seva construcció en comparació a 
altres solucions. 
- Bones propietats tèrmiques aïllants. 
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3. Definició de la tipologia estructural 
 
Coberta metàl·lica tipus sandvitx: 
Les cobertes inclinades metàl·liques tipus sandvitx estan constituïdes per dues 
fulles de xapa perfilada o grecada, entre les quals se situa un aïllament tèrmic 
i/o acústic. 
 
Dimensions de coberta metàl·lica tipus sandvitx: 
 

 
 

 
 

 
 
            Característiques de la xapa: 
 

 
 
 
 
 
 

Unió entre plaques 

Coeficients de transmissió tèrmica i pes de la coberta en funció del gruix 
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S’escollirà una placa de la marca Wallroof amb un espessor de 50mm, amb lo 
qual tindrà un coeficient de transmissió tèrmica de 0,4 W/m3K i un pes de 9,69 
Kg/m3 i tindrà una longitud de 4,25 metres Aquesta coberta del tipus metàl·lica 
tipus sandvitx inclinada recordem que esta formada per les xapes grecades i 
l’aïllant tèrmic aquesta estructura aniran subjectada sobre corretges. 
 
ESTRUCTURA VERTICAL  
A continuació s’exposarà la descripció dels elements estructurals verticals: 
 

A) Pilars 
 

1. Definició de la solució adoptada 
Per donar lloc a l’estructura vertical de l’edifici s’ha optat per una estructura 
metàl·lica amb pilars d’acer. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
- Millor qualitat del material i dels acabats per la fabricació en fàbrica. 
- Bona resistència a compressió i tracció per a les sol·licitacions de la nau. 
- Bones aptituds per cobrir grans llums. 
- Resistència a la corrosió. 
- Resistència al desgast. 
- Facilitat de transport 
 
 
 

Longitud de les cobertes en funció de la sobrecarrega 



IMPLANTACIÓ I DISSENY D’UNA NAU INDUSTRIAL  

14 
Fet per: Oriol Brosa i Gerard Brosa 

3. Definició de la tipologia estructural 
Com s’ha comentat els suports utilitzats són de tipus lineal, en forma de pilars 
d’acer. 
 
4. Definició de les dimensions principals 
A l’hora de seleccionar els pilars es van realitzar els càlculs necessaris per 
suportar l’estructura. 
Utilitzarem dos tipus diferents de pilars, de tipus HEB 400 per la banda de la 
façana. I de tipus HEB 300 per la zona central. S’hi col·locaran un total de 44 
pilars (de diferents altures) per tant s’hi hauran de col·locar 26 (HEB 400) 
situats a la zona de les façanes i 17 (HEB 300) situats a la zona central.  
 
Per conèixer la ubicació dels pilars s’haurà de consultar el plànol corresponent 
on apareixen numerats i referències a la seva llegenda corresponent. 
 
5. Composició dels elements emprats 
S’utilitzaran pilars HEB 600 en els laterals i HEB 300 en el centre de la nau 
d’acer laminat. 
 

B) Façanes 
 

1. Definició de la solució adoptada. 
Per completar l’estructura vertical de l’edifici s’han triat panells prefabricats de 
formigó armat tipus pla. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans pel fet de ser prefabricats. 
- Millor qualitat del material i dels acabats per la fabricació en fàbrica. 
- Bona resistència mecànica pel fet de ser elements autoportants. 
- Bon comportament a altes i baixes temperatures sense patir oxidacions. 
- Ja venen de fàbrica amb els aïllants i reforços necessaris per tenir un bon 
aïllament tèrmic i resistència al foc. 
- Gran resistència la intempèrie i baix manteniment. 
- Baix cost comparat amb les façanes realitzades in situ a llarg termini. 
- Gran flexibilitat de dissenys que ofereix el mercat i possibilitat de 
personalitzar. 
 
Coneixent els inconvenients del transport, bona planificació i personal qualificat 
per la instal·lació si es vol aprofitat l’avantatge de la prefabricació. També cal 
reconèixer que la configuració de la façana ha de ser modular, cosa que ha 



IMPLANTACIÓ I DISSENY D’UNA NAU INDUSTRIAL  

15 
Fet per: Oriol Brosa i Gerard Brosa 

comportat un estudi de la millor forma de disposar els panells per tal de no 
requerir ajustos que encareixen. 
 
3. Definició de les dimensions principals 
Els panells empleats són panells de formigó prefabricat que incorporen l’aïllant 
de “porexpan” en el seu interior, de l’empresa Gilva, a més a més aquests et 
donen un bon acabat ja que incorporen també revestiment. Aquest revestiment 
dels panells serà de pedra blanca macael. Les mesures estàndard que fabrica 
l’empresa Gilva són de 2,40 m d’amplada, no obstant per acabat d’obra es 
poden fabricar també amb mesures especials, degut a les dimensions de la nau 
industrial. 
 
 
Aquests panells tenen un gruix de 20cm i una longitud de 6m a la façana EST i 
OEST. En canvi a la façana NORD i SUD tenen una longitud de 8,75m. 
 

 
Els panells que porten finestres o portes són els de les mateixes dimensions 
que els anteriors amb la diferència de presentar els forats per la ubicació dels 
marcs de les portes i finestres. 
 
4. Distribució en planta 
Els panells s’han distribuït per totes les façanes segons el tipus. S’han anat 
col·locant en les diverses façanes de forma modulada per donar lloc als forats 
de totes les portes i finestres. 
 
La disposició de tots els panells es pot observar perfectament en els plànols de 
les diferents façanes. 
 
A continuació es mostra les cantoneres que es col·locaran a cada cantonada 
de la nau industrial per tal de donar un millor acabat. Aquestes cantoneres 
tenen una mida estàndard que podem veure a continuació, però en el nostre 
cas les mides seran una mica especials per tal de poder fer una bona 
distribució de les plaques.  
 



IMPLANTACIÓ I DISSENY D’UNA NAU INDUSTRIAL  

16 
Fet per: Oriol Brosa i Gerard Brosa 

El detall d’aquesta cantonera el podem veure a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Composició dels elements emprats 
Els panells consten d’un cos fet de formigó armat amb poliuretà extruït en el 
seu interior. Aquest aïllant es disposa tal com es mostra en la figura anterior, 
per fer d’aïllant tèrmic i acústic en forma de planxes de dimensions variables en 
funció de la forma i dimensions del panell en concret. 
 
L’armat dels panells és longitudinal amb barres d’acer B-500 S i tots els 
elements d’unió són d’acer galvanitzat. 
 
 

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA PER 
LES OFICINES 
 
FONAMENTS I SABATES  
 
La cimentació estarà composta per  sabates aïllades per el  recolzament  de 
pilars, y sabates carregades que serveixen de recolzament  del tancament i 
lligam de les sabates aïllades. S’utilitzarà formigó HA-35/P/40IIa, que s’omplirà 
els regs on prèviament haurem col·locat l’armadura, les varilles  i plaques 
d’anclatge. 
Per donar lloc a la cimentació s’han de fer els forats dels fonaments. 
 
1. Definició de la tipologia estructural 
Els fonaments estaran formats per les sabates de formigó i les riostes entre 
elles. Els càlculs dels fonaments es troben a l’annex, tenint en compte la tensió 
provocada pel pes propi de la estructura a aguantar, sobre cargues d’ús 
(neu,…),etc. i el moment flector del vent sobre els pilars.  
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2. Definició de les dimensions principals 
Els càlculs dels pous de fonamentació ens indiquen les dimensions de la 
sabata que s’ha de construir. 
Tal i com es mostra en la següent figura, les dimensions principals de la sabata 
per a cada pilar són la profunditat del fonament H=100 cm respecte el nivell 
compacte del terra.  Imatges tècniques dels fonaments: 
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Fotografies reals de la construcció dels fonaments (sabates, armat, riostes,...): 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Armat del pou de fonamentació i de les riostres 

Pous de fonamentació i riostres acabats 
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3. Distribució en planta 
Hi haurà de haver tantes sabates com pilars s’hi posin a tota la estructura, mes 
endavant a l’apartat que tracta l’estructura vertical es deixarà constància que 
s’hi col·locaran un total de 9 pilars, per tant s’hi hauran de col·locar 9 sabates. 
La distribució en planta de les sabates va marcada per la distribució dels pilars i 
les façanes. Si es vol tenir una millor visió de la distribució s’aconsella mirar els 
plànols. 
Les dimensions de les sabates depenent de la seva posició la trobareu als 
calculs adjunts. 
 
4. Composició dels elements emprats 
Cal recordar que primerament s’ha dut a terme una bona compactació de tot el 
terreny per evitar irregularitats i desnivells. Una vegada realitzada també la 
compactació de les cavitats pels fonaments, s’ha aplicat una capa de 8 cm de 
formigó de neteja per deixar preparat el forat per a la col·locació de l’element 
prefabricat. El formigó de cimentació serà HA 35 i l’acer en cimentació B 500 S 
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL  
En aquest apartat es definiran: 
 

D) Jàsseres 
 
1. Definició de la solució adoptada 
S’han empleat tres tipus diferents de jàsseres en quan a forma i aplicació. Es 
tenen jàsseres prefabricades de formigó H-45 armat pretensat de secció en 
forma de T i de secció en forma L. S’encarreguen de suportar el forjat. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
- Millor qualitat del material i dels acabats per la fabricació de les oficines 
- Bona resistència a compressió i tracció per a les sol·licitacions de la nau. 
- Bones aptituds per cobrir grans llums. 
- Bon comportament a altes i baixes temperatures. 
- Gran resistència al foc, tot i que l’activitat desenvolupada no ho requereix però 
potser possibles usos posteriors. 
- Resistència a la corrosió. 
- Resistència al desgast. 
- Possibilitat de col·locar perimetral ment les bigues per formar el forjat de la 
coberta. 
- Coneixent els inconvenients del transport, bona planificació i personal 
qualificat per la instal·lació, la poca resistència a flexió comparat amb l’acer. 
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3. Definició de les dimensions principals 
 
A continuació es mostra una imatge 
representativa del element amb les seves 
dimensions, on:  
 
 
 
Son jàsseres del tipus T 40, faran de 
suport per col·locar-hi les plaques alveolars 
de 30 cm d’altura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Son jàsseres del tipus L40, faran de suport per 
col·locar-hi les plaques alveolars de 30 cm 
d’altura. 
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4. Distribució en planta 
A continuació es farà una unes taules per la quantitat de jàsseres requerides 

Jàsseres T40: 2 unitats de 4,3m  

2 unitats de 4,2m 

Jàsseres L40: 4 unitats de 4,3m  

4 unitats de 4,2m 

5. Composició dels elements emprats 
Les jàsseres en forma de T i L són de formigó del tipus HP-45, amb acer 
pretensat en el seu interior. L’acer de l’armat del tres tipus de jàsseres és del 
tipus B 500-S. 
 

E) Forjats 
 

1.Definició de la solució adoptada 
El tipus de forjat utilitzat és de tipus unidireccional, de lloses alveolars de 
formigó armat prefabricades. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans pel fet de ser prefabricats. 
- Millor qualitat del material i dels acabats per la fabricació en fàbrica. 
- No necessitat de suportar esforços de forma bidireccional. 
- És un element auto resistent i no requereix apuntalament. 
- Bona resistència a compressió i tracció per a les sol·licitacions de la nau. 
- Bones aptituds per cobrir grans llums. 
- Bon comportament a altes i baixes temperatures i bon aïllant tèrmic i acústic. 
- Permet tenir menor secció de cantell de forjat. 
- Resistència a la corrosió. 
- Resistència al desgast. 
- Es pot utilitzar immediatament el forjat per treballs posteriors un copa 
col·locat. 
- Reducció de les despeses d’implantació. 
- Coneixent els inconvenients del transport, bona planificació i personal 
qualificat per la instal·lació, el preu més car de fabricació. 
 
3. Definició de les dimensions principals 
Les plaques alveolars P-30 utilitzades són de l’empresa GILVA, de les quals 
s’han empleat diferents llargades en funció de la zona d’implantació: 
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Les cotes estan indicades en centímetres. El pes de totes elles és de 4,42 kN / 
metre lineal. 
 
4. Distribució en planta 
Les plaques tipus alveolar s’han distribuït el sector de oficines y taller i oficina 
de prototipus (sector est) i en el sector sud (Vestuaris, menjador, infermeria, 
lavabos, entrada a producció) recolzades en el les bigues de forma L i les de 
forma T. S’han anat col·locant una al costat de l’altra tal i com indiquen en els 
plànols. 
 
5. Composició dels elements emprats 
El formigó de les plaques és del tipus HP-45, que disposa en la seva ànima de 
una armadura longitudinal de cables d’acer pretensat del tipus Y1860C amb 
una resistència de 1658 N/mm2. Les plaques a més disposen de forats ovals 
longitudinals per alleugerir pes com es pot apreciar a la fitxa de 
característiques. 
 

F) Cobertes 
 

1. Definició de la solució adoptada 
Com a tancament horitzontal exterior s’ha escollit una coberta plana invertida 
no transitable, amb un acabat de sostre ecològic lleuger. 
Aquesta coberta es de l’empresa Intemper Española S.A., i ells anomenen 
aquest tipus de coberta com a “TF Jardín Aljibe”. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
Coberta plana invertida: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant, possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
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- Permet aprofitar millor la totalitat del volum a l’interior de la nau. En aquest 
procés productiu no és estrictament necessari, però en cas de traspàs del local, 
seria un valor afegit. 
- Es crea un entorn natural 
- S’afavoreix el medi ambient, ja que reté les partícules de pol·lució i purifica 
l’aire. 
- Millora la termodinàmica 
- Millora de l’estètica de l’edifici 
- Asseguren una total estanqueïtat i allarguen la vida útil del sostre. 
- Proporciona un millor aïllament tèrmic i acústic. 
- S’estalvia aigua, provenint d’un dipòsit d’aigua per ús secundari. 
- Ofereix una protecció passiva contra els incendis 
  
3. Definició de la tipologia estructural 
Coberta plana invertida ecològica aljibe, de la casa Intemper Española S.A..  
Com s’ha comentat, aquest tipus de cobertes estan normalment constituïdes, 
de l’exterior cap a l’interior, per: 
- Grava (acabat superficial) 
- Aïllament tèrmic. 
- Membrana impermeable. 
- Formigó lleuger (per a la formació de pendents). 
 
A continuació, uns detalls dels elements que constitueixen la coberta plana 
invertida ecològica: 
 

 Coberta plana Invertida amb plantes 
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La coberta esta formada per les següents capes: 
-Plantes 
-Substrat vegetal 
-Filtre absorbent, Feltemper 150P. 
-Llosa filtron V, R8. 
-Suport altura regulable 
-Membrana Rhenolfol CG. 
-Capa antipunxant, Feltemper 300. 
-Suport Gris sense pendent. 
 
L’ús d’aquesta aigua serà exclusivament per us secundaris, com aigua de rec o 
per les cisternes dels lavabos. No apte per el consum. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secció de la coberta ecológica aljibe 

 



IMPLANTACIÓ I DISSENY D’UNA NAU INDUSTRIAL  

25 
Fet per: Oriol Brosa i Gerard Brosa 

ESTRUCTURA VERTICAL  
A continuació s’exposarà la descripció dels elements estructurals verticals: 
 

C) Pilars 
 

1. Definició de la solució adoptada 
Per donar lloc a l’estructura vertical de l’edifici s’ha optat per una estructura 
prefabricada a base de pilars de formigó armat pretensat. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
- Millor qualitat del material i dels acabats per la fabricació en fàbrica. 
- Bona resistència a compressió i tracció per a les sol·licitacions de la nau. 
- Bones aptituds per cobrir grans llums. 
- Bon comportament a altes i baixes temperatures. 
- Gran resistència al foc, tot i que l’activitat desenvolupada no ho requereix però 
potser possibles usos posteriors. 
- Resistència a la corrosió. 
- Resistència al desgast. 
- Coneixent els inconvenients del transport, bona planificació i personal 
qualificat per la 
instal·lació, la poca resistència a flexió en comparació amb l’acer. 
 
3. Definició de la tipologia estructural 
Com s’ha comentat els suports utilitzats són de tipus lineal, en forma de pilars 
armats prefabricats 
 
4. Definició de les dimensions principals 
A l’hora de seleccionar els pilars es va acudir a l’empresa Gilva. Els diferents 
tipus de pilars s’exposen a continuació. 
 

- 8 pilars de 40 x 40 cm 
- 1 pilar de 50 x 50 cm ( es tracta del pilar central) 

 
Per conèixer la ubicació dels pilars s’haurà de consultar el plànol corresponent 
on apareixen numerats i referències a la seva llegenda corresponent. 
 
5. Composició dels elements emprats 
Tipus de formigó: 
El formigó utilitzat és del tipus HA-45. 
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Tipus d’armat i distribució d’aquest: 
L’acer és del tipus B-500 S 
 
 

D) Façanes 
 

1. Definició de la solució adoptada. 
Per completar l’estructura vertical de l’edifici s’han triat panells prefabricats de 
formigó armat tipus pla. 
 
2. Motius de la selecció 
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els 
següents: 
 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans pel fet de ser prefabricats. 
- Millor qualitat del material i dels acabats per la fabricació en fàbrica. 
- Bona resistència mecànica pel fet de ser elements autoportants. 
- Bon comportament a altes i baixes temperatures sense patir oxidacions. 
- Ja venen de fàbrica amb els aïllants i reforços necessaris per tenir un bon 
aïllament tèrmic i resistència al foc. 
- Gran resistència la intempèrie i baix manteniment. 
- Baix cost comparat amb les façanes realitzades in situ a llarg termini. 
- Gran flexibilitat de dissenys que ofereix el mercat i possibilitat de 
personalitzar. 
 
Coneixent els inconvenients del transport, bona planificació i personal qualificat 
per la instal·lació si es vol aprofitat l’avantatge de la prefabricació. També cal 
reconèixer que la configuració de la façana ha de ser modular, cosa que ha 
comportat un estudi de la millor forma de disposar els panells per tal de no 
requerir ajustos que encareixen. 
 
3. Definició de les dimensions principals 
Els panells empleats són panells de formigó prefabricat que incorporen l’aïllant 
de “porexpan” en el seu interior, de l’empresa Gilva, a més a més aquests et 
donen un bon acabat ja que incorporen també revestiment. La diferencia es 
que en les oficines el revestiment del panells serà amb pedra rosa de Valencia 
al considerar que serà mes estètica al haver-hi les dependències de les 
oficines. 
 
Les mesures estàndard són de 2,40 m d’alçada, no obstant per acabat d’obra 
es poden fabricar també amb mesures especials, degut a les dimensions de la 
nau industrial. 
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Aquests panells tenen un gruix de 20cm i una longitud de 5 m. 
 
Els panells que porten finestres o portes són els de les mateixes dimensions 
que els anteriors amb la diferència de presentar els forats per la ubicació dels 
marcs de les portes i finestres. 
 
4. Distribució en planta 
Els panells s’han distribuït per totes les façanes segons el tipus. S’han anat 
col·locant en les diverses façanes de forma modulada per donar lloc als forats 
de totes les portes i finestres. 
 
La disposició de tots els panells es pot observar perfectament en els plànols de 
les diferents façanes. 
 
A continuació es mostra les cantoneres que es col·locaran a cada cantonada 
de la nau industrial per tal de donar un millor acabat. Aquestes cantoneres 
tenen una mida estàndard que podem veure a continuació, però en el nostre 
cas les mides seran una mica especials per tal de poder fer una bona 
distribució de les plaques.  
El detall d’aquesta cantonera el podem veure a continuació: 
 

 
5. Composició dels elements emprats 
Els panells consten d’un cos fet de formigó armat amb poliuretà extruït en el 
seu interior. Aquest aïllant es disposa tal com es mostra en la figura 6,18 per fer 
d’aïllant tèrmic i acústic en forma de planxes de dimensions variables en funció 
de la forma i dimensions del panell en concret. 
L’armat dels panells és longitudinal amb barres d’acer B-500 S i tots els 
elements d’unió són d’acer galvanitzat. 
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� DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ADOPTAT 
 

El procés constructiu adoptat és el que es mostra a la taula següent, on s’han 
identificat tots els passos a seguir per la construcció de la nau industrial i que a 
continuació es detallaran. Si bé trobarem algunes diferencies entre la 
construcció de la zona de les oficines i la zona de la nau industrial, aquí no es 
separa per capítols, si no que s’esmenta dins de l’apartat. 
 

 
 

1. Moviments de terres 
En primer lloc es faran els moviments de terres necessaris per anivellar el 
terreny i donar-li les característiques especificades per tal de poder-hi implantar 
la nau industrial. Per deixar el terreny de la parcel·la totalment pla s’hauran de 
moure 4495.5868 m³, aquest valor surt de l’estudi topogràfic. 

 
2. Compactació del terreny 
És la fase següent al moviment de terres, i consisteix en proporcionar-li al 
terreny la compactació necessària per tal de garantir que en sotmetre’l a les 
càrregues de l’estructura de l’edifici no pateixi deformacions que pugin 
ocasionar petits moviments de l’estructura. 
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3. Excavació dels fonaments 
Un cop compactat el terreny es procedeix a fer les excavacions de les sabates, 
sobre les quals s’hi recolzaran els pilars 
 
4. Col·locació de les sabates 
En aquesta fase si que existirà diferencies en el procés constructiu fent 
referència a la construcció de l’estructura metàl·lica i a la de la prefabricat de 
formigó. Per la col·locació de les sabates per l’estructura metàl·lica, s’ompliran 
els pous de fonamentació amb formigó de cimentació HA 25, on prèviament 
haurem col·locat els forjats i les platines per posteriorment poder soldar els 
pilars. En el cas de l’estructura de formigó, s’utilitza el sistema de cimentació 
per a pilars prefabricats de l’empresa Gilva, el procés consta de una capa de 
cimentació, acte seguit s’hi col·loca tot l’entramat d’acer que ja s’ha esmentat al 
punt de fonamentació. 
Abans de abocar el formigó de cimentació HA 25 es col·loca un calze de secció 
major a la dels pilar, de tal forma que al abocar el formigó de cimentació quedi  
l’ orifici per a posteriorment col·locar el pilar. 
Per el cas de l’estructura metàl·lica de la nau industrial, s’hauran de col·locar 
els forjat, on posteriorment hi col·locarem els pilars. 

 
5. Realització de l’estructura vertical. Col·locaci ó de pilars 
En acabar la col·locació de les sabates el següent en pas un cop el formigó 
esta assecat, col·locarem els pilars. Aquí també cal fer una diferencia entre els 
pilars metàl·lics i els prefabricats. En el cas del metàl·lics els enclarem a 
l’estructura amb l’ajuda d’una grua. 
Per l’estructura prefabricada, es retira el calze i s’hi col·loca el pilar amb ajuda 
d’una grua, s’ abocar el formigó per les juntes fins al nivell superficial de tal 
forma que els pilar quedin subjectats ajudat per unes cunyes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. Col·locació de les jàsseres 
Un cop el els pilars estan ben subjectats amb el formigó ben sec es procedeix a 
la col·locació de les jàsseres sobre els pilars amb ajuda d’una grua. Els 

Col·locació pilars i 

 detall subjecció pilar 
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recolzaments entre aquest dos elements es fa mitjançant bandes 
elastomèriques flexibles que proporcionaran millors propietats a la unió. 
 
7. Col·locació dels pòrtics 
Un cop col·locades les jàsseres, procedirem a la col·locació dels pòrtics, amb 
l’ajuda d’una grua. Per a la formació de l’estructura de la coberta, on 
posteriorment s’hi ubicaran les corretges. 
 
8. Col·locació del Forjat (per a la zona d’oficines ) 
Un cop s’hi ha col·locat totes les jàsseres, les de forma T, les de forma L i les 
de forma I. Es col·loquen també amb ajuda d’una grua les plaques alveolars de 
tal manera que quedaran recolzades sobre les jàsseres, aquesta zona a 
continuació s’haurà de preparar per col·locar-hi la coberta plana invertida. 
 
9. Construcció de la coberta plana invertida (per a  la zona d’oficines) 
Un cop col·locades les plaques alveolars a la zona est (zona de oficines, zona 
comercial, oficines i taller de Prototips) de tal manera que quedin recolzades 
sobres les bigues tot seguit es col·loca l’armadura de connexió entre plaques i 
la capa de compressió de formigó per sobre per tal de repartir els esforços i 
garantir la correcta unió entre les diferents plaques. En tenir el forjat base 
acabat, es procedeix a realitzar la formació de pendents amb un formigó 
lleuger, sobre el qual s’hi col·locarà una capa de morter de ciment per tal de 
regularitzar la superfície i poder-hi posar a sobre la membrana impermeable 
sense el perill que es perfori accidentalment. A continuació, es col·loca 
l’aïllament tèrmic i la grava que actuarà com a acabat superficial, i com a 
element que subjecta els aïllaments i evita que la succió del vent se’ls emporti. 
 
10. Col·locació de les corretges 
Un cop col·locats tots els pòrtics, es procedirà a la instal·lació de les corretges. 
Les corretges s’instal·laran a sobre dels pòrtics amb una separació entre elles 
de 2 metres 
 
11. Col·locació dels panells prefabricats de tancam ent 
Tot seguit, una vegada acabada la coberta, es procedeix a col·locar els panells 
prefabricats de tancament de la nau. Els panells escollits són del fabricant 
Gilva. 
 
 
12. Realització de la solera i del paviment sense l ’acabat superficial 
En acabar la col·locació de les plaques de tancament, es procedeix a realitzar 
la pavimentació i la solera de l’interior de la nau industrial. Tal i com s’ha 
comentat aquesta capa està constituïda per un llit de grava, per una làmina de 
polietilè, una malla electrosoldada i una capa de formigó. 
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Posteriorment, sobre d’aquesta última capa s’hi donarà l’acabat desitjat, que en 
cas de la zona de producció, magatzems i manteniment serà una paviment 
continu amb base epoxídica i en la resta de zones s’aplicarà un acabat 
d’enrajolat amb gres ceràmic. 
 
13. Realització de les parets interiors d’obra 
Un cop acabada la solera, es realitzen les parets interiors d’obra que delimiten 
els diferents espais. Aquestes parets es realitzaran in situ amb maons 
ceràmics. 
 
14. Realització de les parets interiors prefabricad es 
Simultàniament al procés anterior, es munten les estructures metàl·liques 
encarregades de subjectar les plaques de pladur que posteriorment s’hi 
col·locaran. En aquesta operació s’ha preveure el pas de les instal·lacions 
generals, per tal de deixar els espais corresponents a l’estructura metàl·lica. 
Tot el detall del muntatge d’aquesta tipologia de tancament es detalla al apartat 
de tancaments interiors. 
 
15. Instal·lacions generals d’aigua, llum, calefacc ió... i verificació del seu 
funcionament 
En aquesta etapa, tindrà lloc la verificació de totes i cadascuna de les 
instal·lacions necessària per a un correcte desenvolupament de l’activitat 
industrial, abans de la col·locació definitiva dels tancaments interiors. Aquesta 
és una fase de prevenció amb la finalitat de garantir un funcionament correcte. 
 
16. Col·locació final del les parets interiors pref abricades 
Un cop a tingut lloc la verificació, es col·loquen les plaques de pladur que es 
sostenen per mitjà de l’estructura metàl·lica comentada anteriorment. La unió 
entre ambdós elements és per mitjà de cargols que aprofiten les ranures 
presents a l’estructura metàl·lica per garantir una estructura ferma i segura. 
 
17. Col·locació de falsos sostres 
S’ha optat per col·locar sostre discontinu. Es munten els elements de subjecció 
a la coberta, en aquest cas tacs metàl·lics, amb la distribució adequada per al 
posterior muntatge de l’esquelet de subjecció. Cal dir també, que un i altre 
element, estaran units per barnilles roscades, que permetran regular l’alçada 
que es desitgi. Un cop dut a terme aquest procés, tindrà lloc el muntatge de 
l’esquelet de subjecció. Aquest estarà constituït per perfils principals, que 
suportaran el pes propi, el de les plaques i de les instal·lacions, així com també, 
els perfils secundaris, que permetran una separació equitativa d’aquests. 
Posteriorment, així caldrà recolzar les plaques desitjades sobre l’esquelet 
metàl·lic. 
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18. Aplicació dels acabats interiors de les parets 
En aquesta fase, cal tenir en compte a quin tipus d’acabat es fa referència: 
Quant a les parets de tipus prefabricat, cal distingir-ne dos tipus d’acabats, els 
d’oficines i els dels lavabos. En aquests primers, no hi caldrà cap acabat 
interior, ja que les plaques estan dotades d’un acabament superficial. Pel que 
fa a les del segon tipus, es col·locarà una capa de morter, que permetrà la 
subjecció posterior de les rajoles de tipus ceràmic. Per la zona de producció 
l’acabat serà mitjança’n un arrebossat de morter ciment 
 
19. Realització acabats dels paviments interiors. E nrajolat 
Finalment, sobre la capa de formigó, es col·locarà una capa de morter lleuger 
per anivellar el terreny, i a on s’hi col·locaran les rajoles de gres ceràmic. 
D’aquesta manera s’aconsegueix una anivellació correcte del terreny i una unió 
ferma de les parts. 
 

� DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA EN TANCAMENTS 
INTERIORS 

 
A) Parets 
Per dur a terme les separacions interiors de la nau s’ha optat per la combinació 
d’envans d’obra i de prefabricats en funció de la tasca ,funció i característiques 
de cada tipologia de tancament, que es detallaran a continuació. 
 
1. Envà de ceràmica 
Amb aquest tipus de tancament s’han dut a terme les separacions entre sectors 
d’incendi així com també entre les diferents zones de la nau. Cal comentar que 
no tots els envans són de les mateixes característiques ni presenten el mateix 
tipus d’acabat superficial. 
 
Els motius per l’elecció d’aquest tipus de tancament són: 
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- Bon compromís entre resistència, confort i estabilitat dimensional. 
- Bona capacitat d’aïllament. 
- Bona resistència a l’impacta. 
- Bona resistència al foc. 
- Gran versatilitat d’acabament superficial. 
- Divisions interiors fixes. 
 
 

Paret de 20 cm amb maó de 8x18x33 cm, del tipus 
LH8 per tancaments no portants com paret divisoris i 
tancaments. Per el seu acabat per la cara de les 
zones de Vestuari, Lavabos s’opta per un enrajolat. 
en les demés zones on hi vagui aquest tipus de 
tancament es realitzarà un enguixat i posteriorment 

un pintat. 
 
 
2. Parets prefabricades 
A l’hora de realitzar les divisions interiors en la zona d’oficines (comptabilitat, 
sala de reunions, direcció, secretaria, vendes, arxiu, gerència, recepció, WC’s) 
s’ha optat pels tancaments fixos de caràcter prefabricat. 
 
Els principals motius per a la selecció d’aquest tipus de tancament són els 
següents: 
 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
- Reducció de les despeses en operaris de l’obra per la facilitat de col·locació. 
- Bon acabat final per la construcció en fàbrica. 
- Facilitat per obtenir gruixos prims. 
- Es poden aconseguir molt bones propietats acústiques, tèrmiques i contra el 
foc, encara que els envans involucrats no es veuen afectats pel foc. 
- Menor quantitat de material a transportar, reducció de les despeses de 
transport. 
- Menor quantitat de residus generats. 
- La finalitat és purament distribuïdora i divisòria dintre de zones on no es 
requereixen bones propietats mecàniques ni gran aïllament. 
 
2.1. Tancaments interiors zona Oficines 
Els panells i l’estructura de subjecció serà la mateixa per a totes les 
habitacions.  
 
Els panells utilitzats són plaques de pladur estàndard tipus N de la casa Uralita, 
de gruix 12,5 mm, ample 1,2 m i alçada de 3,00 m. La composició és la típica 
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d’ànima de guix amb revestiment superficial de cel·lulosa. A continuació es 
mostra una taula amb les seves propietats més importants: 
 

 
Pel que fa a l’estructura de subjecció s’ha escollit un sistema format per 
muntants i canals d’acer galvanitzat en forma d’U. Els muntants tenen un ample 
de 45 mm i un recolzament de 36 mm amb una alçada de 3,00 m. Els canals 
seran d’ample 45,8 mm, amb un perfil vertical de 30 mm i longituds estàndard 
de 3,00 m. Totes les planxes d’acer tenen un gruix de 0,6 mm. A continuació es 
mostra una taula amb un resum de les seves característiques: 

 

 
 

 
El gruix final d’aquests tancaments sera de 10cm. A continuació es mostra una 
secció de la configuració interior de la paret i la col·locació dels diferents 
elements estructurals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’estructura de subjecció es forma a partir de l’entramat que formen els 
muntants col·locats verticalment sobre els canals que aniran a ran de terra. Els 
panells s’aniran col·locant recolzats al cantell dels muntants i collats. 
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La unió entre els panells i els muntants es fa mitjançant visos. Per tancar les 
juntes s’utilitza la pasta de secat normal del mateix fabricant i per tancar les 
unions entre perfils cintes de polietilè reticulat. La placa no necessita cap 
enguixat i només s’aplica un acabat en forma de pintura plàstica de tonalitat 
blanca. 
 
Per a Vestuaris i lavabos La diferència rau en l’acabat presentat. El sistema 
prefabricat es completa amb un acabat de revestiments discontinus de tipus 
rajoles ceràmiques. Les rajoles utilitzades són de pasta blanca per a bany color 
beix. 
 
B) Falsos sostres 
Els falsos sostres s’han utilitzat únicament per les zones de menor alçada. 
- Oficines 
- WC 
- Recepció. 
- Infermeria 
- Menjador 
- Vestuaris 
 
La tipologia escollida és la de sostre discontinu a partir de panells per a totes 
les habitacions. 
Els motius per a la selecció de la tipologia discontinua de sostre s’exposen a 
continuació: 
- Rapidesa en l’execució de l’obra i per tant possibilitat d’iniciar la producció 
industrial abans. 
- Reducció de les despeses en operaris de l’obra per la facilitat de col·locació. 
- La necessitat de reduir les alçades interiors que són massa elevades per a les 
funcions que 
duran a terme. 
- Possibilitat d’aconseguir acabats amb bona estètica. 
- Bon aïllament tèrmic i acústic. 
- La possibilitat de deixar un espai entre sostre i forjat per a la col·locació de les 
instal·lacions. 
 

1. Elements dels sostres discontinus: 
 

- Panells 
Per a les diferents estances de les oficines (comptabilitat, sala de reunions, 
comercial, gerència,...), infermeria i menjador s’ha escollit panells d’acer 
galvanitzat de 600x600 mm enrassats amb un acabat de pintura gris metàl·lic. 
En canvi per als lavabos de tots els sectors de menor alçada i els vestuaris, els 
panells són els mateixos amb pintura blanc. Tot el sistema de fals sostre és de 
l’empresa Movinord. 
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Els panells són de tipus llis, l’espessor de l’acer és de 0,5 mm, la capa de 
pintura de 60 micres i venen amb una capa de 30 mm de llana mineral per 
donar un aïllament acústic de 37 dB. 
 
 
- Perfils secundaris. 
Aquests perfils són del mateix material que els primaris, amb 24x38 la base i 
l’alçada i longituds de 600 mm. La superfície vista de tots dos tipus de perfils és 
una banda pre-lacada d’acer galvanitzat. 
 
 
La els perfils primaris estan separats entre ells a distància de 600 mm i cada 
600 mm en ells es subjecten els perfils secundaris deixant l’espai per a cada 
panell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per rematar el final del sostre a les parets s’utilitzen 
perfils angulars d’acabat de 24x24 mm de perfil en 
longituds de 3000 mm. 
 
 
- Elements de subjecció a l’estructura del sostre 
Els diferents panells primaris es subjecten entre ells 
longitudinalment per un sistema de clips, així es poden crear longituds més 
llargues que les estàndard: 
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Els perfils secundaris es subjecten als primaris mitjançant una safata mòbil que 
permet donar qualsevol distància de separació entre ells com la que es mostra 
a continuació: 
 

 
 
Els panells es recolzen simplement en les bases dels perfils com es mostra a 
continuació a través d’un recolzament de perfil 9x11 mm: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La subjecció de l’esquelet al forjat de la coberta es fa mitjançant uns passadors 
d’acer galvanitzat amb la forma del perfil que es subjecten als perfils primaris 
amb una separació de 1200 mm, com els mostrats a continuació: 
 
 
La unió d’aquests amb el forjat es finalitza amb tacs 
metàl·lics que van roscats al passador i al sostre. Entre 
aquest i les barnilles roscades deixant el falç sostre a 
una alçada de 3 metres del nivell del paviment de la nau. 
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C) Soleres i paviments 
Com es evident, es diferenciaran dos tipus de paviments. El utilitzat per la zona 
de producció i magatzems d’entrada i sortida, i el paviment utilitzat en les zones 
de la resta del edifici 
- Oficines 
- WC 
- Menjador 
- Vestuaris 
- Zona comercial 
Abans de afegir el paviment, s’afegiran les soleres, de les quals es diferencien 
dos tipus: pesades i lleugeres. La diferencia entre elles radica en el gruix de la 
capa de formigó emprat. 
 
En la zona de producció i en els magatzems d’entrada i sortida, s’han col·locar 
soleres pesades, en canvi en la resta del edifici s’han usat soleres lleugeres. 
El conformat de les soleres utilitzades es el següent: 

 
Acte seguit un cop realitzada la solera es realitzaran els paviments o 
revestiments superficials. 
 
 
Zona de producció, magatzem de sortida, magatzem de entrada: 
 
S’ha escollit un paviment continu (no presenta juntes) sobre el formigó amb 
base epoxidica, en concret, pintura epoxidica, que s’escull quan es desitja 
l’absència de pols en magatzems i en aquelles aplicacions que només presenta 
atacs químics dèbils. En general aquest tipus de paviment es força lliscant es 
per això que s’hi haurà de escampar sorra fina abans de que s’hagi eixugat la 
pintura. Amb aquests tipus de paviments la nau adquireix les següents 
prestacions: 
 
- Bona resistència mecànica a la tracció, compressió, abrasió, així com a 
l’impacta. 
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- Elevada resistència química i impermeabilitat a l’aigua. 
- Ràpida posada en obra amb amplia varietat d’acabats. 
- Fàcil de mantenir i netejar , no genera pols 
- Gran durabilitat 
- Superfície amb bon acabat i amb possibilitats d’adoptar un acabat antilliscant 
- Sense necessitat de juntes, ja que gairebé no experimenta canvis per 
dilatacions 
 
 
Zones restants: 
 
Com s’ha dit, s’afegirà una solera lleugera sobre la qual a damunt hi anirà 
paviment discontinu del tipus ceràmic (les rajoles variaran en mesura de la 
mida i la tipologia de la zona). 
 
S’ha escollit aquest tipus de paviment degut a les següents prestacions que 
donen: 
- Son peces impermeables constituïdes per un suport de tipus argilós. 
- Son de fàcil neteja. 
- Al ser bons aïllants elèctrics no captaran pols ambiental. 
- Son higiènics i antial·lèrgics. 
- No precisen manteniment desprès de la seva posta en servei. 
- Presenten gran resistència a elevats gradients de temperatura, aquests 
químics i biològics 
- Presenten duresa i resistència a la fricció. 
- Es material incombustible, es a dir, no propaguen incendis 
- El material es inert amb lo qual evita la formació de microorganismes. 
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� DESCRIPCIÓ DE CADA UN DELS ESPAIS DE LA NAU I OFICI NES 
 
Es tracta d’una fitxa tècnica on apareix una breu descripció de cada zona de la 
nau (magatzem, menjador, infermeria,...) On es descriuen els m² de superfície, 
els tancaments, el paviment, el forjat, ...  
Després fem una descripció mes acurada de cadascun dels departaments. 
 
 
 
ESPAI: Planta baixa oficines  SUPERFÍCIE: 100 m² 
Terra: Solera lleugera (grava, lamina impermeable, malla electrosoldada, 
formigó) amb pavimentat a base de rajoles ceràmiques. 
Tancaments: Els elements que donen a l’exterior, es posaran panells alveolars 
revestit, amb acabat Rosa València de l’empresa GILVA. En aquest 
tancaments interiors es separen mitjançant tancaments prefabricats de carto-
guix (paldur) pintats. Per contra els tancaments interiors que donen a la part de 
la zona comercial seran tancaments de bloc ceràmic amb acabats enguix i 
pintat. 
Forjat superior: Part inferior de les lloses alveolars (formigó) pintada. Altura de 
3 metres. Conta amb un falç sostre d’una altura de 0,5 metres. 
Nivell mínim d’il·luminació: 500 lux 
 
 
 
ESPAI: WC oficines  SUPERFÍCIE: 12 m² 
Terra: Solera lleugera (grava, lamina impermeable, malla electrosoldada, 
formigó) amb pavimentat a base de rajoles antilliscants. 
Tancaments: Els tancaments interiors es separen mitjançant tancaments 
prefabricats de carto-guix (paldur) pintats. 
Forjat superior: Part inferior de les lloses alveolars (formigó) pintada. Altura de 
3 metres. Conta amb un falç sostre d’una altura de 0,5 metres 
Nivell mínim d’il·luminació: 100 lux 
 
 
 
ESPAI: Primera planta oficines  SUPERFÍCIE: 100 m² 
Terra: Pavimentat a base de rajoles ceràmiques  
Tancaments: Els elements que donen a l’exterior, es posaran panells alveolars 
revestit, amb acabat Rosa València de l’empresa GILVA. En aquest 
tancaments interiors es separen mitjançant tancaments prefabricats de carto-
guix (paldur) pintats. Per contra els tancaments interiors que donen a la part de 
la zona comercial seran tancaments de bloc ceràmic amb acabats enguix i 
pintat. 
Forjat superior: Part inferior de les lloses alveolars (formigó) pintada. Altura de 
3 metres. Conta amb un falç sostre d’una altura de 0,5 metres. 
Nivell mínim d’il·luminació: 500 lux 
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ESPAI: Vestuaris home i dona   SUPERFÍCIE:  24 m2 cada un 
Terra: Pavimentat a base de rajoles ceràmiques 
Tancaments: Els tancaments interiors es separen mitjançant tancaments 
prefabricats de carto-guix (paldur) pintats. 
Forjat superior: Part inferior de les lloses alveolars (formigó) pintada. Altura de 
3 metres. Conta amb un falç sostre d’una altura de 0,5 metres 
Nivell mínim d’il·luminació: 100 lux 
 
ESPAI: WC nau industrial  SUPERFÍCIE:  6 m2  
Terra: Pavimentat a base de rajoles ceràmiques 
Tancaments: Els tancaments interiors es separen mitjançant tancaments 
prefabricats de carto-guix (paldur) pintats. 
Forjat superior: Part inferior de les lloses alveolars (formigó) pintada. Altura de 
3 metres. Conta amb un falç sostre d’una altura de 0,5 metres 
Nivell mínim d’il·luminació: 100 lux 
 
ESPAI: Infermeria   SUPERFÍCIE:  6 m2 
Terra: Pavimentat a base de rajoles ceràmiques 
Tancaments: Els tancaments interiors es separen mitjançant tancaments 
prefabricats de carto-guix (paldur) pintats. 
Forjat superior: Part inferior de les lloses alveolars (formigó) pintada. Altura de 
3 metres. Conta amb un falç sostre d’una altura de 0,5 metres 
Nivell mínim d’il·luminació: 100 lux 
 
ESPAI: Menjador    SUPERFÍCIE:  48 m2 
Terra: Solera lleugera (grava, lamina impermeable, malla electrosoldada, 
formigó) amb paviment a base de rajoles ceràmiques. 
Tancaments: Els tancaments interiors es separen mitjançant tancaments 
prefabricats de carto-guix (paldur) pintats. 
Forjat superior: Part inferior de les lloses alveolars (formigó) pintada. Altura de 
3 metres. Conta amb un falç sostre d’una altura de 0,5 metres 
Nivell mínim d’il·luminació: 100 lux 
 
 
ESPAI: Magatzem d’entrada i sortida   SUPERFÍCIE:  50 m2 
Terra: Solera lleugera (grava, lamina impermeable, malla electrosoldada, 
formigó) amb pavimentat a base de resina epoxi. 
Tancaments: No existiran tancaments, ja que el perímetre del magatzem estarà 
marcat per unes línies, de 15 cm de color vermell, pintades al terra. 
Nivell mínim d’il·luminació:  100 lux 
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Menjadors  

Servei d’àpats: Al mateix menjador hi ha diferents màquines expenedores de 
begudes no alcohòliques i cafè . 

Escalfaplats:  igualment, si els treballadors es volen portar el menjar de casa, 
l’empresa ofereix la possibilitat d’escalfar el dinar amb varis microones situats a 
la mateixa sala del menjador. 

Serveis d’higiene  

Lavabos:  Tindrem uns lavabos a les oficines, les quals disposaran d’una pica i 
un sanitari. I un altre a la zona de la nau industrial, de les mateixes 
característiques. En els vestidors es podrà disposar d’uns altres lavabos. Als 
vestidors del homes es podrà disposar d’un parell de piques, una parell de 
sanitaris i tres urinaris. Al vestuari femení, es disposarà d’un parell de piques i 
quatre sanitaris. 
 
Vestuaris:  fan falta vestuaris ja que els treballadors han de dur roba especial. 
S’entén com a roba especial la que només s’utilitza per a l’activitat del treball i 
el seu ús és específic per a la feina a desenvolupar. Dins d’aquests vestuaris 
es preveu instal·lar armariets individuals tancats amb clau per a us únic de 
cada treballador. 
 
Serveis mèdics i infermeria  : Es disposen de serveis mèdics ja que per 
normativa és necessari un local de primers auxilis per a empreses amb 
activitats perilloses amb més de 25 treballadors. Dins dels serveis mèdics 
s’inclouen les sales de cures per accidents laborals i les sales de visites per a 
medicina preventiva, a més de la instal·lació d’un accés fàcil des de l’exterior 
per un possible cas d’evacuació urgent mitjançant ambulància. 
 
Així mateix i en cas d’accident, els treballadors podran emprar les instal·lacions 
d’una mútua privada acordada en el contracte per l’empresa. 
 
Aparcaments : Situats a la mateixa parcel·la de l’empresa i a la part exterior de 
la façana principal, es destinarà la zona d’aparcament dels treballadors, els 
clients i la dels transportistes que hagin de venir a buscar o portar algun 
producte. 
 
Aquests aparcaments seran a la intempèrie i clarament diferenciats per a 
cotxes o per a camions, així mateix s’instal·larà una senyalització mitjançant 
plaques i traçats al sòl per tal de que cada turisme (cotxe o camió) estacioni en 
el seu lloc corresponent.   
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� INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 
La nau estarà dotada d’un total de 23 unitermos de la casa Roca model UL 
210. Per donar abastiment d’aigua calenta amb la qual funcionen aquests 
unitermos, farem servir tres branques diferents. Cada branca de tuberia anirà 
alimentat per una caldera Tristar de gas model 410. Aquestes calderes tenen 
una pot. Calorífica 410.000 Kcal/h.  
 
Els càlculs de les tuberies i necessitats calorífiques estan a l’annex de càlculs. 
 

� INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

Els càlculs de les seccions dels cables i de les necessitats elèctriques de la nau 
i de les oficines, estan redactades a l’annex dels càlculs. 
 
Referent a la il·luminació em instal·lat els següents aparells: 

- Fluorescents de 165W de la marca Maresa, model F96T12/D1500-VHO. 
Instal·lats al sostre de la nau. 

- Fluorescents de 40W de la marca Maresa, model F40T12/CW, instal·lats 
als diferents departaments de les oficines i la nau. 
 

- “Ojos de buey” de 15W de la marca Juncoop, del model FT023. 
Instal·lats als passadissos de les oficines. 
 
 

� INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
 

Actualment es de vital importància que qualsevol instal·lació moderna, tingui un 
sistema autònom de generació d’energia. D’aquesta manera tenim un complex 
industrial més ecològic i econòmic. Ecològic ja que ens veiem amb l’obligació 
de com  a consumidors d’energia, també ser productors. I econòmics, ja que tot 
i suposar un cost addicional inicial, a la llarga suposarà uns beneficis un cop 
amortitzada la instal·lació. 
 
El complex industrial, disposarà d’un sistema d’energia fotovoltaica. Les 
plaques solars estaran instal·lades a la zona exterior de la coberta, i seran 
orientades segons la incidència solar per augmentar el rendiment. Les plaques 
solars escollides seran de l’empresa Intemper Española S.A., i el model 
EVALON®V-Solar 272. 
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Els motius pels quals han estat 
seleccionades són: 
 
Són molt lleugeres i permeten 
una instal·lació sense cap tipus 
d’estructures, i permeten la 
instal·lació sobre la coberta de la 
nau industrial. 
Tenen una multi funcionalitat de 
impermeabilització i energia 
fotovoltaica. 
Excel·lent rendiment a alta 
temperatura. 
Bon rendiment amb poca llum. 
 
Aquestes plaques estaran instal·lades a la coberta amb una instal·lació 
fotovoltaica connectada directament a la xarxa elèctrica on es subministrarà la 
electricitat, la qual la companyia abonarà l’electricitat produïda. 
 

 
Aquesta instal·lació fotovoltaica té una garantia de rendiment al 80% de 20 
anys. 
El model seleccionat, intemper EVALON®V-Solar 272.  
Característiques:  
 
Composició:  les plaques solars, estan compostes per una aleació de 
copolímer d’acetat de vinil i etilè i un plastificat de clorur de vinil. 
Dimensions: 1.05 m x 6 m x 4,16 mm 
Potencia nominal:  3.5KWh 
Preu per panell:  1685 € 
En la nau industrial s’hi instal·laran un total de 20 plaques fotovoltaiques . 
 
La companyia elèctrica ens paga per KWh el preu que ella el ven que és 0.57€/ 
kwh més el 12% d’aquest, per tant quan generem 1 kwh amb les nostres 
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plaques guanyarem 0.062 €. Ja que quan generem energia amb les plaques 
fotovoltaiques la vendrem directament a la companyia elèctrica. 
 
Per tant si tenim en compte que les plaques generaran energia durant 10 hores 
diàries aproximadament, al cap de 2 anys i 3 mesos ja estaríem rentabilitzan la 
inversió inicial. 
 

� REGLAMENTACIÓ 
 
Tant en la redacció del present projecte com en l’execució de tal es complirà la 
següent reglamentació: 
 

• Reglament Electrotècnica de baixa Tensió  

• Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses. 

• Ordre General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

• NBE CPI 96 Condicions de Protecció contra Incendis. 

• NBE CA  88 sobre Condicions Acústiques. 

• NBE CT 79 de Condicions Tèrmiques dels Edificis 

• Decreto 159/1994 de 14 de Juliol de la Consergeria de Medi Ambient i 

Ordenació del Territori (B.O.C. i L. nº 140 de 20 de Juliol de 1994). 

• Decret 3/1995, de 12 de gener, pel que s’estableixen les condicions 

que hauran de complir les activitats classificades, pels seus nivells 

sonors o de vibracions. 

• Real Decreto 697/1.995, de 28 de abril, pel qual s’aprova el reglament 

del registre d’establiments industrials de l’àmbit estatal. 

• Normés de Planejament Municipal de l’Ajuntament de Sallent. 

• Llei 7/1994, de 18 de maig, de Protecció Ambiental. 

• Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decret 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 d’abril de 1997,  sobre Disposicions 

mínimas de seguritat i salut en els llocs de treball. 

• Real Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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• Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions 

mínimes de seguretat i salut per d’utilització pels treballadors dels 

equips de treball. 

• Real Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions 

mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual. 

• Normes Tecnològiques de la Edificació (NTE). 

• Normes Bàsiques de la Edificació (NBE). 

 

� JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES NORMATIVES DE 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 
Les característiques més importants de la Normativa Contra incendis, aplicades 
a l’empresa considerada, s’aprecien a continuació. La demostració dels 
paràmetres que s’observen en els quadres es troba detallat en l’annex d’aquest 
projecte on hi trobarem l’apartat del codi tècnic d’edificació en seguretat en cas 
d’incendi (CT – DB – SI). 

A) Amplada de portes i passadissos 

Les portes tindran una amplada mínima de 0,8 m i 2m d’alçada, i els 
passadissos una amplada de 1.5m. 

Portes d’ emergència (per més de 50 persones): 
 
-Abatibles amb eix de gir vertical. 
-El seu sistema de tancament consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida 
obertura des del cantó des del qual provingui l’evacuació. No s’utilitzarà clau. 
-S’obrirà en el sentit de l’evacuació 
-Dotació de instal·lacions de protecció contra incendis 
 

B) Instal·lacions de protecció contra incendis: 

-Sistema detecció manual (polsadors) 

S’haurà de instal·lar un sistema manual d’alarma d’incendis donat que es tracta 
d’una activitat de producció de més de 1000 m² de superfície. 
 
Caldrà situar un polsador a cada una de les sortides d’evacuació del sector 
d’incendis, essent la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a 
un polsador de 25m 
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-Extintors 

El CT – DB – SI especifica de forma general que s’han de 
posar extintors d’eficàcia mínima 21ª-113B cada 15 m de 
recorregut en planta, des de tot origen d’evacuació. Els 
extintors seràn de CO model C-5, d’eficacia 89B, amb 5 kilos 
de carrega, amb manega i trompa difusora, segons normes 
UNE. 
 
 
 
 
-Enllumenat d’emergència 

Les característiques de la instal·lació estaran d’acord amb el que disposa el 
document Bàsic Seguretat d’Utilització del Codi Tècnic de l’Edificació, secció 
SI4. Tots els recorreguts d’evacuació així com els recintes amb una ocupació 
superior a 100 persones han d’estar previstos de sistemes d’enllumenat 
d’emergència, com també els locals amb quadres i centrals de control, els 
lavabos en edificis d’us públic, els aparcaments de més de 100m² i les senyals 
de seguretat. Les lluminàries es situaran a una alçada (h) d’ almenys 2 m per 
sobre del nivell de terra, essent la distància entre elles de 4m. 
 
Enllumenat amb làmpades incandescents, muntades superficialment sobre la 
paret. 
 
-Senyalització lluminosa portes emergència 

D’acord amb l’apartat 7 de la Secció SI3 del CT – DB – SI es senyalitzaran les 
sortides de recinte, planta o emergència amb una senyal de “Sortida”. En cas 
que la sortida sigui exclusivament d’emergència es senyalitzarà amb una 
senyal de “Sortida d’Emergència”. 
 
També es disposaran senyals indicatives del recorregut d’evacuació visibles 
des de tot origen d’evacuació, en particular tota sortida d’un recinte amb una 
ocupació de més de 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís. 
També es senyalitzaran les alternatives que dins d’un recorregut d’evacuació 
puguin induir a error. Les portes sense sortida també es senyalitzaran. Les 
dimensions de les senyals estaran d’acord amb la distància d’observació. 
 
La distancia màxima fins a una sortida d’emergència ha de ser de 50m segons 
la normativa del Codi Tècnic d’Edificació. 
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� PRESSUPOST 

Despreciem el cost de la instal·lació del sanajament. 

Codi Unitats Descripció Preu TOTAL (€) 

E315BK63 137.75m3 

Formigó per a rases i pous de 
fonaments HA-35/AC-

E1/16/IIa+Qc, amb additiu 
superplastificant, classe 

d'escorriment E1, grandària 
màxima del granulat 16 mm, 

abocat amb cubilot 

128,31€/ m3 

 

17674,7 

 

E2251772 4495.5 m3 

Terraplenado y compactado 
mecánicos con tierras 

adecuadas, en tongadas de 
hasta 25 cm, con una 

compactación del 95% del PN 

4,95€/ m3 22252.72 

E31B3000 3000Kg 

Armadura de rases i pous 
AP500 S d'acer en barres 
corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2 

 

1,25€/ Kg 
3750 

- 4492,8 m2 
Recoberts amb pannels 

alveolars revestits amb pedra 
blanca Macael. De l’empresa 

Gilva. 

51.32 €/m2 

 

230570,5 

 

- 240m2 
Recoberts amb pannels 

alveolars revestits amb pedra 
rosa de Valencia. De l’empresa 

Gilva 

62.10 €/m2 

 

14904 

 

- 100m2 Forjat prefabricat. Plaques 
alveolars de la casa Gilva. 

37.86 €/m2 

 

3786 

 

B44Z5011FBCA 26 
 

Pilars d’acer HEB 400 

1,06 €/kg 

155kg/m 

 

42718 

E4435111BQXC 17 
 

Pilars d’acer HEB 300 

 

1,44 €/kg 

117kg/m 

 

34369.92 
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E44B5112BQX

G 
264 

 

Corretges d’acer IPE 140 

 

2,07 €/kg 

12,8kg/m 

 

41969.66 

E4435111BQXR 26 
 

Portics d’acer IPE 360 

 

1,42 €/kg 

57.1kg/m 

 

37946.3 

- m2 

 

Coberta Intemper Espanyola 
S.A (TF Jardin Algibe) 

 

140.38€/ m2 

 

14038 

- 3 
 

Caldera Tristar model 410 

 

10726.5€/u 

 

32179.5 

- 23 
 

Unitermos Roca UL-210 

 

400€/u 

 

9200 

- 20 

 

Intemper EVALON®V-Solar 272.  
 

 

1685 €/u 

 
33700 

- 
 

4 u 

Pilar Cap pla, amb 2 mènsules. 

Formigo prefabricat 

De la casa Gilva. 

 

44.21 €/u 

 

176.84 

- 4 u 

Pilar Cap pla, amb 3 mènsules. 

Formigo prefabricat 

De la casa Gilva. 

 

44.21 €/u 

 

176.84 

- 1 u 

 

Pilar Cap pla, amb 4 mènsules. 

Formigo prefabricat 

De la casa Gilva. 

 

 

 

44.21 €/u 

 

44.21 

- 8 u 
Jasseres formigo prefabricat. 

De la casa Gilva. 

 

78.26 €/u 

 

626.08 
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- 4 u 
Jasseres formigo prefabricat. 

De la casa Gilva. 

 

78.26 €/u 

 

313.04 

E222122 154m3 

Excavació de rases i pous de 
fins a 1,5 m de fondària, en 
terreny fluix, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió 

 

6,08€/ m3 

 

936.7 

E9371CH6 2817.2m2 

Solera de formigó lleuger 
elaborat a l'obra d'argila 

expandida 20 a 25 N/mm2 de 
resistència a la compressió, de 
densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 

10 cm de gruix, amb malla 
electrosoldada 

18,69€/ m2 
 

52653.4 

 

E545P336E
A8C 

 

 

2564.8m2 

Coberta sandwich "in situ" amb 
dues planxes nervades 

galvanitzada i lacada de color 
estàndard amb nervis separats 

entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 
mm, amb una inèrcia entre 13 i 
21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, 
amb pendent inferior a 30 %, 

perfils omega d' acer galvanitzat 
d'alçària 60 mm com a 

separadors, i aïllament amb 
feltre de llana de roca de 20 a 

25 kg/m3 i de gruix 80 mm, 
col·locat amb fixacions 

mecàniques. Article: ref. 
121K6001208 de la sèrie Feltres 

i borra de ROCKWOOL 

43,15€/ m2 

 

 

 

110671.12 

E61G6632 139 m2 

Envà de 10 cm de gruix amb 
plaques d'escaiola de 1.2 cm de 
gruix per a revestir, d'una alçària 

de menys de 3 m, col·locades 
amb adhesiu d'escaiola amb 

additius. 

20,17€/ m2 
 

2803.63 

- 300 m2 Fals sostre de la casa Movinord. 

 

53,00 €/ m2 

 

15900 

EC151B13 128 m2 
Vidre laminar de seguretat de 
dues llunes, amb acabat de 

lluna incolora, de 5+5+5 mm de 

85,97€/ m2 
 

11005 
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gruix, amb 1 butiral translúcid, 
col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini 

EC151B13 24 m2 

Vidre laminar de seguretat de 
dues llunes, amb acabat de 
lluna incolora, de 5+5+5 mm de 
gruix, amb 1 butiral translúcid, 
col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini 

85,97€/ m2 
 

2063.28 

- 72u 

Fluorescents de 165W de la 

marca Maresa, model 

F96T12/D1500-VHO 

 

25€/u 

 

1800 

- 15u 
Fluorescents de 48W de la 

marca Maresa, model 
F40T12/CW 

 

12 €/u 

 

180 

- 26u 
“Ojos de buey” de 15W de la 
marca Juncoop, del model 

FT023 

 

6 €/u 

 

156 

EARAAEJ5 4u 

Porta basculant articulada de 
dues fulles, de 5 m d'amplària i 
4 m d'alçària de llum de pas, 
amb bastiment i estructura de 

perfils d'acer galvanitzat, 
acabada amb planxa d'acer 

galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de 

caixa registrable, amb guies i 
pany, ancorada amb morter de 

ciment 1:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

1.440,75€/u 

 

 

 

5763 

EABGU035 4u 

Porta d'acer, d'una fulla batent 
per a un buit d'obra de 2x1.7 m 

amb dues planxes d'acer 
esmaltades d'1 mm de gruix, 

espiell de 40x20 cm i bastiment 
galvanitzat i esmaltat de planxa 

d'acer conformada en fred, 
col.locada 

206,47€/u 

 

 

825.88 

EABGU045 3u 
Porta d'acer, d'una fulla batent 
per a un buit d'obra de 2x1.8 m 

amb dues planxes d'acer 

214,55€/u 
 

643.65 
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esmaltades d'1 mm de gruix, 
espiell de 40x20 cm i bastiment 
galvanitzat i esmaltat de planxa 

d'acer conformada en fred, 
col.locada 

E9D11GEN 300m2 

Paviment de rajola ceràmica 
comuna, de forma rectangular, 

de 27x27x1,4 cm, de color 
vermell, col·locada a truc de 

maceta amb morter de ciment 
1:8, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l 

19,76€/ m2 

 

 

5928 

E613221E 156m2 

Pared cerramiento de 20 cm de 
espesor de bloque de 

330x190x120 mm de cerámica 
de arcilla aligerada, LD, 

categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, tomado con 

mortero de cemento 1:4 

 

 

23,937€/ m2 

 

 

3734.172 

EH612225 23u 

Llums d'emergència i 
senyalització amb làmpada 

incandescència de 120 fins a 
175 lúmens, de 2 h d'autonomia, 

com a màxim, muntada 
superficialment a la paret 

 

76,20€/u 

 

 

1752.6 

EM31351J 19u 

Extintor manual de dióxido de 
carbono, de carga 5 kg, con 

presión incorporada, pintado, 
con soporte a pared 

 

127,09€/u 

 

 

2414.71 

- 9800m2 Superficie del sol industrial. 

 

200 €/ m2 

 

 

1914000 

 

TOTAL = 2.673.629 € 

 


