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- MEMÒRIA 1. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és la implementació d’una nau industrial destinada a
l’estampació en serigrafia de camisetes, dessuadores, jaquetes i polos.

2. ABAST
En aquest apartat s’exposen les parts més importants del projecte que estaran
detallades a les pàgines que segueixen, així com les que no es desenvoluparan:
Dins de l’abast del mateix s’inclou la descripció del procés de fabricació
corresponent i de les característiques i medis necessaris per a la producció de
les unitats. Es fa una justificació sobre el compliment de les normatives de
protecció contra incendis.
També s’inclou la definició dels elements constructius de l’edifici i instal·lacions
necessàries, i que a la vegada compleixin amb els requisits dimensionals del
procés productiu, així com la normativa i l’estudi de la localització de la industria.
Es contempla un punt sobre d’impacte ambiental, així com un altre de viabilitat
econòmica.

3. DETERMINACIÓ DE LA LOCALITZACIÓ DE LA INDUSTRIA
La localització de la industria és un punt molt important de cara a la producció i
dinamització del negoci, ja que una mala localització pot portar moltes pèrdues a
l’empresa.
En el cas que es té present, s’han analitzat un seguit de factors de localització
claus per escollir quina és l’alternativa més bona per l’emplaçament.
Una vegada coneguts tots, s’utilitza el Mètode dels Factors Ponderats on es
combinen els factors quantificables amb els factors subjectius, que es valoren en
termes relatius.
Així, en funció a les necessitats de la industria, la elecció òptima serà aquella
ubicació que més s’adapti als requeriments de l’empresa.
3.1. ALTERNATIVES D’EMPLAÇAMENT
Per la localització de la nau industrial, s’han estudiat tres emplaçaments
diferents, situats en diversos punts de l’illa de Mallorca. Els terrenys seleccionats
són:
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Alternativa A: Polígon industrial Son Oms, situat a Palma de Mallorca,
Illes Balears.
Alternativa B: Polígon industrial de Marratxí, situat a Marratxí, Illes
Balears.
Alternativa C: Polígon industrial de Manacor, situat a Manacor, Illes
Balears.

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa A

Il·lustració 1. Situació geogràfica de les alternatives

3.1.1. Alternativa A
Característiques:
-

Terreny:

Superfície de la parcel·la: 3.262 m2.
Parcel·la rectangular amb un costat arrodonit.
Facilitat d’expansió amb disponibilitat de parcel·les veïnes.
Preu: 270 €/m2.
-

Accessos:

Facilitat d’accedir al polígon industrial mitjançant l’Autopista de Palma Ma-19 i la
carretera C-717. Accés fàcil i directa.
- Comunicacions:
Està molt ben comunicat amb les principals vies de comunicació. Es troba a 420
m de la Autopista de Palma, Ma-19, a 5,1 km de la Autovia de Manacor, Ma-15, i
a 12,1 km de la Autopista Palma-Alcúdia, Ma-19.
Molt bones comunicacions terrestres, marítimes i aèries.
12
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Logística:

Es troba a 3,3 km de l’aeroport de Palma de Mallorca; a 9,6 km del Port de
Palma de Mallorca; i 55 km del Port d’Alcúdia.
-

Mercat potencial:

Gran proximitat a la Platja de Palma (1,0 km).
-

Recursos humans:

Es troba a 1,0 km de la Platja de Palma i a 4,3 km de Sant Jordi. Es troba a 8,8
km del centre de Palma de Mallorca i a 36,5 km de Inca.
Possibilitat d’accedir en transport públic dels treballadors (bus).

Emplaçament A

Il·lustració 2. Situació en el Polígon de l'Emplaçament A
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Il·lustració 3. Emplaçament A

3.1.2. Alternativa B
Característiques:
- Terreny:
Superfície de la parcel·la: 2.637 m2.
Parcel·la rectangular.
Possibilitat d’adquisició d’una parcel·la veïna.
Preu: 135 €/m2.
- Accessos:
Facilitat d’accedir al polígon industrial mitjançant l’Autopista Ma-13 i carretera
Ma-30.
-

Comunicacions:

Està ben comunicat amb les principals vies de comunicació. Es troba a 500 m de
la Autopista Palma-Alcúdia Ma-13 i a 5,9 km de la Autovia de Manacor, Ma-15 i a
8,0 km de la Autopista de Palma, Ma-19.
Bones comunicacions terrestres, marítimes i aèries.
-

Logística:

Es troba a 10,6 km de l’aeroport de Palma de Mallorca; a 11,2 km del Port de
Palma de Mallorca; i 45 km del Port d’Alcúdia.
-

Mercat potencial:
14
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-

Recursos humans:

Els nuclis urbans més propers són el Pont d’Inca, que es troba a una distància
de 1,5 km, i Sa Cabaneta que es troba a 3,0 km. Es troba a 7,0 km del centre de
Palma i a 21,2 km de Inca (centre de l’illa).
Possibilitat d’accedir en transport públic dels treballadors (bus i tren).

Emplaçament B

Il·lustració 4. Situació en el polígon de l'emplaçament B
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3.1.3. Alternativa C
Característiques:
-

Terreny:

Superfície de la parcel·la: 2.526 m2.
Parcel·la rectangular.
Possibilitat d’adquisició d’una parcel·la veïna.
Preu: 200 €/m2.
-

Accessos:

Facilitat d’accedir al polígon industrial mitjançant l’Autovia Ma-15, També es pot
accedir a través de la carretera de Felanitx Ma-14, carretera de Palma-Artà C715 i carretera Inca-Sineu Ma-3240.
-

Comunicacions:

Està ben comunicat amb les principals vies de comunicació. Es troba a 340 m de
la Autovia de Manacor, Ma-15; a 40 km de la Autopista de Palma, Ma-19 i a 48
km de la Autopista Palma-Alcúdia Ma-13.
Bones comunicacions terrestres.
-

Logística:

Es troba a 43,3 km de l’aeroport de Palma de Mallorca; a 50 km del Port de
Palma de Mallorca; i 36 km del Port d’Alcúdia.
- Recursos humans:
El nucli urbà més proper (Manacor) es troba a 930 m. Es troba a 47 km del
centre de Palma i a 30 km de Inca.
Possibilitat d’accedir en transport públic dels treballadors (tren i bus).
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Emplaçament C

Il·lustració 6. Situació en el polígon de l'emplaçament C

Il·lustració 7. Emplaçament C

3.2. SELECCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT
Per escollir l’emplaçament que tinguin unes bones qualitats s’ha utilitzat el
mètode del valor tècnic ponderat (VTP). D’aquesta manera s’han definit uns
paràmetres, els quals se’ls ha assignat un pes determinat. Amb aquests
paràmetres s’han avaluat les diferents alternatives donant-los-hi una puntuació
17
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localització de l’emplaçament.
Els paràmetres utilitzats i el pes assignat per a l’elecció de la localització són els
següents:
-

-

-

-

-

-

-

Distància a proveïdors (16%): es necessita una ubicació propera als
proveïdors per a que el procés productiu no tingui faltes de quantitat o
qualitat de matèries primes.
Infraestructures de comunicació (16%): la proximitat als medis de
transport (aeroport, ports, carreteres i autopistes) és important per a la
distribució dels productes i l’abastiment de matèries primes, així com
l’accessibilitat dels treballadors.
Preu del terreny (14%): és un factor important com a inversió inicial de
l’empresa.
Distància a clients (12%): els clients són un paràmetres important a tenir
a en compte en la cadena de subministra.
Distància al mercat laboral (12%): es té en compte la proximitat a nuclis
urbans i la accessibilitat al transport públic per poder garantir la
disponibilitat del personal i poder oferir una bona vida laboral.
Competència (8%): el tipus de industria de les empreses veïnes tindrà un
paper important, ja que la llunyania de indústries de la mateixa
competència serà millor.
Fonts d’abastiment (8%): es tenen en compte el nombre de subministres
bàsics disponibles, com l’aigua o l’energia, i el tipus de subministra que
es garanteix correctament.
Normativa urbanística (8%): el tipus de normativa existent en cada una de
les opcions locals i el marc jurídic s’estudien per observar i distingir
aquella localització que més convingui.
Facilitat per adquirir noves parcel·les (6%): Si existeixen parcel·les veïnes
per poder ampliar la nau en un futur, es tindrà en compte.

A continuació es mostra una taula on es puntua de l’1 al 10 cada paràmetre en
funció de:
-

Paràmetre a maximitzar: s’assigna un 1 a la localització que presenta el

-

valor del paràmetre més baix, un 10 a la localització que el presenta més
alt, i el valor intermedi s’obté interpolant.
Paràmetre a minimitzar: s’assigna un 10 a la localització que presenta el
valor del paràmetre més baix, un 1 a la localització que el presenta més
alt, i el valor intermedi s’obté interpolant.

Pel càlcul dels valors ponderats, s’utilitzaran les expressions següents:
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A on cada terme significa:
Pi: Puntuació de l’alternativa.
Vi: valor de l’alternativa a avaluar.
Vmin: Valor mínim de les alternatives per un paràmetre determinat.
Vmax: Valor màxim de les alternatives per un paràmetre determinat
Pmin: Puntuació mínima assignada,en aquest cas, 1.
Pmax: Puntuació màxima assignada, en aquest cas, 10.
Amb aquestes expressions es trauran els valors ponderats entre 1 i 10.
Localització
Pes
Paràmetres
Son Oms Marratxí
wi
Pi wi·Pi Pi wi·Pi
Distància a proveïdors
16
7
112
8 128
Infraestructures de comunicació 16
7
112
6
96
Preu del terreny
14
1
14
10 140
Distància a clients
12 10 120
7
84
Distància al mercat laboral
12
6
72
7
84
Competència
8
10
80
1
8
Fonts d’abastiment
8
9
72
7
56
Normativa urbanística
8
10
80
8
64
Facilitat d’adquisició
6
10
60
3
18
Suma
100
722
678
VTP
7,22
6,78

Manacor
Pi wi·Pi
4
64
4
64
5
70
1
12
5
60
1
8
8
64
8
64
3
18
424
4,24

Il·lustració 8. Valor Tècnic Ponderat

La alternativa que té la major puntuació és la A, localitzada en el Polígon Son
Oms (Palma de Mallorca).
Aquest polígon destaca per les bones comunicacions, poc distància dels
proveïdors i clients, no té competència dins del mateix polígon, les fonts
d’abastiment tant d’aigua com d’energia són excel·lents degut a que és un
polígon nou, presenta facilitats tant des de el punt de vista urbanístic com per
poder adquirir noves parcel·les veïnes.
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3.3.1. Descripció física
La parcel·la escollida és el solar 01 de la illeta B, que es troba situada en el
carrer Canal de Sant Jordi, 5 del polígon industrial de Son Oms, formant
cantonada amb el carrer de Ca’n Rius.
Dita parcel·la disposa d’una superfície de 3.262 m2.
3.3.2. Condicionants derivats de les ordenances urbanístiques
vigents
La parcel·la interessada es troba situada a la zona M3e del Pla Parcial del
polígon industrial de Son Oms, que correspon a les àrees destinades
fonamentalment a activitats industrials de emmagatzematge o de tallers i amb
tipologia d’edificació aïllada, regulada per retranquejos de l’edificació respecte
dels límits de la parcel·la.
1) Condicions mínimes de parcel·la:
a) Superfície mínima de parcel·la .................................................... 1000 m2
b) Façana mínima de parcel·la ............................................................. 20 m
2) Condicions de la edificació
a) Tipus d’edificació ..............................RPA (Regulació de Parcel·la Aïllada)
b) Edificabilitat neta màxima ....................................................... 1,301 m2/m2
c) Nombre màxim de plantes ....................................................................... 3
d) Alçada màxima en metres ............................................................. 13,50 m
e) Alçada total en metres ....................................................................15,50 m
f) Separació mínima a la alineació oficial ........................................... 5,00 m
g) Separació mínima a mitgeres .......................................................... 3,00 m
h) Separació entre edificis ................................................................... 5,00 m
3.3.3. Justificació del compliment de la normativa
En la següent taula es comprovarà el compliment de la normativa que imposa
l’ajuntament de Palma de Mallorca respecte a l’edificació de les parcel·les del
polígon industrial de Son Oms.
Normativa
Tipus d’edificació

Projecte

Aïllada

Superfície mínima de parcel·la

1.000 m

Façana mínima de parcel·la

Aïllada
2

3.262 m2

20 m
2

Edificabilitat
Nombre màxim de plantes
20

48 m
2

1,301 m /m
4.243,86 m2

3.480,87 m2

3

3

- MEMÒRIA Alçada màxima

13,50 m

11,15 m

Alçada total

15,50 m

11,15 m

Separació mínima a la alineació oficial

5,00 m

5,00 m

Separació mínima a mitgeres

3,00 m

3,00 m

Separació entre edificis

5,00 m

-

2

Places d’aparcament

1 plaça/100 m construïts

35 places

Il·lustració 9. Compliment de la normativa

4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’activitat industrial, objecte del present projecte, consisteix bàsicament en
l’estampació en serigrafia de llegendes, rètols i anagrames sobre camisetes,
dessuadores, jaquetes i polos, estant enquadrada dins del sector de Auxiliar de
la Indústria de la confecció i de la moda.
La producció es realitza principalment per encàrrec i per sèries de comandes
més bé grans, per a que d’aquesta manera surti més rentable la seva fabricació.
El procés de fabricació comença amb el disseny dels rètols o anagrames a
imprimir en la sala de disseny.
Una vegada obtinguda la conformitat del client, es realitzen els fotolits, passant a
continuació a la impressió i secat de les serigrafies sobre els articles desitjats.
Per a la realització de les diferents tasques del procés productiu, el taller disposa
de medis tècnics suficients i de personal especialitzat.
El procés està fet pensant en una producció de 2.400 unitats per hora (cada 9
segons es produeix una unitat), tenint en compte que es tenen 6 màquines
estampadores de 12 braços cada una, en la qual es poden fer 8 colors diferents,
i una jornada laboral de vuit hores diàries (1 hora i mitja per preparar/netejar el
material, mitja hora de descans i 6 hores d’estampació) durant cinc dies a la
setmana.
El procés productiu no està del tot automatitzat. Al haver punts manuals entre
etapa i etapa, això fa que els mateixos obrers puguin fer un control de qualitat
sobre les respectives etapes.
Les matèries primeres utilitzades en un dia són:
Estampació de camisetes/polos/dessuadores/jaquetes:
1.- Entrada de 14.400 camisetes/polos/dessuadores/jaquetes.
Tenint en compte que les camisetes és el producte de major demanda, es farà
una estimació de la demanda de productes de la següent manera:
21

- MEMÒRIA  65% camisetes, per tant, 9.360 camisetes diàries.
 20% dessuadores, 2.880 dessuadores diàries.
 10% dessuadora amb cremallera, 1.440 diaris.
 5% polos, 720 diaris.
2.- 9,6 kg de emulsió.
3.- 192 fotolits.
4.- 192 pantalles.
5.- 4640 litres d’aigua per a netejar les pantalles. L’aigua utilitzada va directa a la
depuradora.
6.- 1.255.200 litres d’aire. Totes les màquines tenen un sistema de reutilització
d’aquest aire per estalviar energia.
6.- 72 kg de tinta, depenent dels colors que tingui l’anagrama a estampar.
7.- 2.304 m2 d’embalatge.
8.- 130 caixes de cartró de camisetes i 10 caixes de polos (camisetes i polos van
en caixes de 72 ud). En cas de tenir dessuadores es necessiten 60 caixes, i 30
caixes per les dessuadores amb cremallera (van en caixes de 48 ud). Un total de
140 caixes de 60x40x30 cm, i 90 caixes de 60x40x60 cm.

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS INDUSTRIAL
A continuació es farà una descripció sobre el procés d’estampació en serigrafia,
des de l’arribada de les matèries primes fins a l’empaquetat. Seguidament, es
mostraran els diagrames de procés, màquines i flux i, al final d’aquest punt, es
parlarà del personal necessari per fer funcionar l’empresa.
5.1. ETAPES DEL PROCÉS PRODUCTIU
El procés productiu consta de les següents etapes:
1. Recepció i emmagatzematge de la matèria prima
2. Disseny del logotip
3. Creació del fotolit i preparació de pantalles
4. Realització de la plantilla per a estampar (per insolació)
4. Estampació
5. Secat
22
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7. Embalatge i envasat
8. Expedició
5.2. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PRODUCTIU
Amb les característiques de les màquines que té l’empresa es poden estampar
camisetes, dessuadores, polos, jaquetes i similars.
El procés productiu es realitza en una superfície de 820,30 m2.
Per obtenir aquests productes es seguiran els passos que es descriuen a
continuació:
5.2.1. Magatzem d’entrada
En el magatzem d’entrada és el lloc on s’emmagatzemen les matèries primes.
Les matèries primes bàsiques estan constituïdes per:
-

Camisetes, polos, dessuadores, dessuadores amb cremallera
Fotolits
Pantalles
Embalatge de plàstic
Caixes de cartró

La superfície dedicada és de 1180,00 m2, ja que es tindria lloc suficient per
emmagatzemar la matèria primera de 2 mesos de producció.
5.2.2. Disseny
S’ha de realitzar un disseny vectorial del logotip, gràfic o text que el client desitgi
que sigui imprès.
Aquesta activitat es realitza en la zona de disseny. Aquesta recinte té la
superfície de 30,30 m2.
L’ordinador té un consum de 1,5 kW.
5.2.3. Realització del fotolit
Es realitza un procés fotogràfic. El logotip es divideix per colors en fotolits.
Utilitzant una impressora, s’ha de realitzar el fotolit, imprimint la imatge en una
pel·lícula o suport transparent.
Aquesta activitat es realitza en la zona de disseny. El recinte té una superfície de
30,30 m2.
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5.2.4. Creació de la pantalla (per insolació)
Primer es procedeix a aplicar la emulsió (substància composta d’aigua i pols
fotosensible) sobre una de les cares de la pantalla mitjançant l’emulsionadora.
La emulsionadora té un consum energètic de 0,92 kW.
A continuació es procedeix al secat de la pantalla. S’introdueix la pantalla en el
caixó de secat a 300C màxim, durant 15 minuts màxims.
El secat es realitza en els caixons de secat. Aquest té un consum de 4,2 kW.
Seguidament, es situa el fotolit sobre la insoladora i es centra, sobre aquest, la
pantalla emulsionada completament seca. Es tanca la insoladora per generar el
buit i es procedeix a la insolació.
Aquesta té un consum de 3,6 kW.
Aquesta activitat es realitza en la zona de creació de fotolits i pantalles. El recinte
té una superfície de 42,90 m2.
Després de la insolació de la imatge, es du la pantalla a la zona de revelat.
Seguidament es realitza el revelat. Es neteja amb la hidronetejadora de baixa
pressió per ambdues cares. Després d’uns segons, la emulsió es desferra
solament en les zones en les que la llum no ha incidit i que corresponen al
dibuix.
La hidronetejadora té un consum elèctric de 1,7 kW i un consum d’aigua de 340
litres/hora.
Aquesta activitat es realitza en la zona de neteja (1). El recinte té una superfície
de 10,00 m2.
Es tindran tantes pantalles com colors tingui el disseny.
5.2.5. Estampació
Una persona s’encarrega de preparar la màquina estampadora amb la
col·locació del producte a estampar, ja sigui camiseta, pantalons, gorra,... i es
quadra bé la pantalla en la màquina. Anteriorment s’han d’haver seleccionat els
colors que s’han de utilitzar en cada estampació.
A continuació es fixa manualment el producte a estampar. L’estampadora de
forma automàtica s’encarrega de aplicar la tinta corresponent. La part solidificada
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continuació, es realitzen dos assecats intermedis. En dos dels braços de
l’estampadora hi ha instal·lades dues màquines de flash que apliquen un secat
intermedi entre els colors que siguin susceptibles a mesclar-se. Cada color que
tingui l’anagrama es realitzarà en un braç diferent.
Una vegada acabada l’estampació, una altra persona s’encarrega de realitzar el
posterior control de qualitat i de retirar el producte de l’últim braç.
Aquesta activitat es realitza en la zona de producció.
L’estampadora té un consum energètic de 4,6 kW i el flash de 9,6 kW.
5.2.6. Recuperadora de pantalles
Acabada la jornada laboral, es netegen les pantalles de les restes de pintura en
la zona de neteja (2). Les pantalles tenen una vida útil per realitzar sèries d’unes
200 estampacions. Per això s’utilitza el recuperador, que és un producte que
actua com a “borrador”. Serveix per eliminar tota la emulsió de la pantalla deixant
la tela completament neta. Normalment es troba en pols.
La recuperadora de pantalles té un consum elèctric de 7 kW i un consum d’aigua
de 240 litres/hora.
5.2.7. Control de qualitat
Després de l’estampació es fa un control de qualitat de l’estampació. Es
determina que el dibuix hagi quedat ben definit sobre el producte. Una vegada
realitzat el control de qualitat, es col·loca el producte estampat sobre del túnel de
secat.
Aquesta activitat es realitza en la zona de producció.
5.2.8. Procés de secat
A continuació es passa pel túnel de secat a la temperatura precisa per a que la
tinta quedi fixada de forma permanent.
Una altra persona s’encarrega de realitzar el posterior control de qualitat i de
retirar el producte del túnel de secat per col·locar-lo en la màquina de plegat.
Aquesta activitat es realitza en la zona de producció.
El túnel de secat té un consum energètic de 12,1 kW.
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Després de passar pel túnel de secat es fa un control de qualitat del secat de la
tinta. Es determina si la temperatura de secat ha estat la correcta. Es verifica que
els colors implantats han tingut una bona fixació.
Aquesta activitat es realitza en la zona de producció.
5.2.10. Plegat
Seguidament es pleguen els productes. Una persona s’encarrega de retirar els
productes plegats i posar-los a sobre d’una taula transportadora. Si es tracta de
camisetes es realitza el plegat mitjançant la plegadora de camisetes, sinó de
manera manual.
Aquesta activitat es realitza en la zona de producció.
La plegadora automàtica consumeix 0,5 kW. Té una producció màxima de 720
unitats/hora.
5.2.11. Embalatge i envasat
Una vegada s’han estampat i plegat els productes, es procedeix al seu
embalatge mitjançant una envoltura de plàstic.
Una persona s’encarrega de transportar la taula transportadora des de la
plegadora fins a l’envasadora, per realitzar el posterior embalat amb embalatge
de plàstic. Aquest es realitza de manera automàtica.
La màquina d’embalar consumeix 0,55 kW. S’obté com a residu les restes de
talladures de plàstics.
Per tal de facilitar el transport del producte, aquest s’introdueix en capses de
cartró en paquets de 72 o 48 unitats. Aquest procés es fa de forma manual.
Aquesta activitat es realitza en la zona de producció.
5.2.12. Magatzem de sortida
Un cop el palet està ple, es transporta al magatzem de sortida a l’espera de la
seva expedició.
Aquest magatzem té una superfície de 292,70 m2 i permet emmagatzemar la
producció de 2 dies.
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Presentació del diagrama de procés, diagrama de màquines i diagrama de fluxos
del procés industrial.
5.3.1. Diagrama de procés

Magatzem d’entrada

Disseny d’anagrama
Fotolit

Pantalles
Emulsionat de la
pantalla

Impressió del
fotolit

Secat de la
pantalla

Insol·lació

Revelat de
pantalles

Estampat

Control de
qualitat

Dipòsit de
residus

Assecat

Control de
qualitat

Dipòsit de
residus

Plegat

Embalat
Envasat

Magatzem de sortida
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- MEMÒRIA 5.3.2. Diagrama de màquines

Magatzem d’entrada

Zona de disseny
Fotolit

Pantalles

Emulsionadora
Impressora
de fotolits
Caixó d’assecat

Insol·ladora

Hidronetejadora
“Karcher”

Estampadora

Estampadora

Karcher

Control de
qualitat

Estampadora

Karcher

Control de
qualitat

Estampadora

Karcher

Control de
qualitat

Estampadora

Karcher

Control de
qualitat

Estampadora

Karcher

Karcher

Control de
qualitat

Control de
qualitat

Túnel d’assecat

Túnel d’assecat

Túnel d’assecat

Control de
qualitat

Control de
qualitat

Control de
qualitat

Plegadora

Plegadora

Plegadora

Embaladora

Zona d’envasar

Magatzem de sortida

5.3.3. Diagrama de fluxos
En el diagrama de fluxos es detallen els consums de matèria prima, de força
elèctrica, aigua, aire comprimit i els residus que es generen.
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Magatzem d’entrada
14.400 camisetes/dia
0,18 kW

Ordinadors de disseny

24 anagrames/dia

192 pantalles/dia
0,92 kW
Emulsionadora

0,05 litres/pantalla

0,01 kW
Impressora

192 pantalles/dia

de fotolits
1,2 kW

192 transparències/dia

192 fotolits/dia
3,6 kW

Caixó d’assecat (2)

192 pantalles/dia

Insol·ladora (2)
192 pantalles/dia

1,7 kW
Hidronetejadora
340 litres/h

240 litres/h d’aigua

“karcher”
192 pantalles/dia

4,6 kW
12 kg/dia pintura

Estampadora
(6)

12 pots de pintura/dia

192 pantalles/dia

Control de
qualitat (6)

Dipòsit de
residus

7,0 kW
Recuperadora
850 litres/h d’aire
240 litres/h d’aigua

12,1 kW

Túnel d’assecat (3)

11 litres/min d’aire

14.400 camisetes/dia

Control de
qualitat (3)

0,5 kW

Dipòsit de
residus

Plegadora (3)

20 litres/min d’aire

14.400 camisetes/dia

0,55 kW
2304 m2/dia embalatgeEmbaladora
20 litres/min d’aire

14.400 camisetes/dia

230 caixes
Zona d’envasar

Magatzem de
sortida
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- MEMÒRIA 5.4. PERSONAL DE L’EMPRESA
5.4.1. Necessitats de Recursos Humans
El personal en plantilla que ocuparà l’empresa serà el següent:
Treballadors/es
Obrers/es

Nombre
18

Manteniment

1

Control de qualitat

9

Zona de producció Magatzem entrada

3

Magatzem sortida
Magatzem prod. perillosos
Total Zona de producció

Zona de oficines

Altres

1
35

Director

1

Secretaria

1

Gestió comercial

4

Administració

2

Recepció

2

Expedició

2

Total Zona oficines
Zona comercial

3

12

Atenció al públic

1

Total Zona comercial

1

Neteja

2

Total Altres

2

Total personal

50

Il·lustració 10. Personal en plantilla

El nombre total de treballadors de l’empresa és de 50 persones. Aquests es
poden dividir en tres grups:


Zona de producció: format per 35 treballadors, repartits entre personal de
magatzem, obrers/es, professionals de manteniment i personal qualificat
de control de qualitat.



Zona de oficines: format per 12 persones, repartits entre el director,
secretaria, gestió comercial, administració, recepció i expedició.



Zona comercial: format per una 1 persona.

El personal de neteja el formen 2 persones, distribuïdes entre les 4 grans zones,
la de producció, la de magatzems, la d’oficines i la comercial.
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Els horaris de l’empresa serà d’una jornada laboral de 40 h setmanals, i per tant,
de 8 hores diàries.
En la zona de oficines es treballarà des de les 8:00 del matí a les 14:00 h, i de
les 15:00 h a les 17:00 h. Per tant, es treballarà en horari partit, amb una
flexibilitat horària de ±30 min en l’entrada/sortida recuperable dins de les 40 h
setmanals.
En la zona de producció es treballarà des de les 7:00 del matí fins les 15:00 h.
Per tant, es treballarà en horari continu.
El personal de neteja entra a treballar quan la fàbrica tanca.
En la zona comercial es treballarà de les 9:00 del matí a les 14:00h, i de les
15:00 h a les 18:00 h.
5.4.3. Organigrama
L’estructura de l’empresa és molt senzilla, formada principalment per socis i
treballadors per al suport de operacions i administració.
Direcció

Operacions

Compres

Producció

Administració

Manteniment

Logística

Recursos
Humans

Comercial

Comptabilitat

Il·lustració 11. Organigrama

6. DISTRIBUCIÓ EN PLANTA DE LA NAU INDUSTRIAL
6.1. DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DIRECTES I AUXILIARS
DE PRODUCCIÓ
A continuació es descriuen el diferents elements de producció que té la planta
industrial.
Es separen en dos grups:
-

Elements directes de producció, que són els que intervenen de forma
directa amb el procés productiu (zona de producció i magatzems).
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Elements auxiliars de producció, que són els que no intervenen de
forma directa amb el procés productiu, però que són necessaris (zona
d’oficines i zona comercial).
6.1.1. Elements directes de producció

Zona de producció
Ocupa 838,00 m2 i és on es realitza tot el procés d’estampació. Conté tota la
maquinària pesada de la nau.
Està molt a prop del magatzem d’entrada per proveir-se ràpidament de matèries
primeres i a prop del magatzem de sortida per poder guardar de forma segura i
ràpida els productes acabats.
A part, també, ha d’estar connectat amb els vestuaris, lavabos de producció i la
infermeria.
Pel que fa als residus, es dipositaran en un contenidor situat a l’exterior de
l’edifici, situat al costat d’alguna sortida d’emergència.
Magatzem d’entrada
Aquest magatzem conté totes les matèries primeres per realitzar l’estampació
durant 1 mes, però s’agafa un mes de més de marge, per tant 2 mesos.
Ocupa una superfície de 1180,00 m2. Aquest magatzem està ocupat per
camisetes, dessuadores, jaquetes de xàndal i gorres; fotolits, pantalles,
embalatge de plàstic i caixes de cartró.
El magatzem d’entrada ha d’estar a prop de la zona de producció per poder-lo
proveir i ha de tenir fàcil accés per la càrrega i descàrrega dels camions.
Està dissenyat mitjançant prestatgeries convencionals amb passadissos com a
mínim de 3,00 metres d’amplada. La manipulació dels palets a dins del
magatzem es realitzarà mitjançant carretilles retràctils.
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Il·lustració 12. Carretilla retràctil

La matèria primera arriba cada mes, però s’ha dissenyat el magatzem en el qual
hi hagi matèria prima per un altre mes de marge. Per tant, el magatzem ha de
tenir la capacitat per poder emmagatzemar la producció de 2 mesos.
-

Camisetes: 5.720 caixes (60-40-30 cm)
Polos: 440 caixes (60-40-30 cm)
Dessuadores: 2.640 caixes (60-40-60 cm)
Dessuadores amb cremallera: 1.320 caixes (60-40-60 cm)

Un total de 10.120 caixes de matèria prima.
130 caixes de cartró de camisetes i 10 caixes de polos (camisetes i polos van en
caixes de 72 ud). En cas de tenir dessuadores es necessiten 60 caixes, i 30
caixes per les dessuadores amb cremallera (van en caixes de 48 ud). Un total de
140 caixes de 60x40x30 cm, i 90 caixes de 60x40x60 cm.

Il·lustració 13. Palet
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Il·lustració 14. Prestatgeria magatzem convencional

Il·lustració 15. Prestatgeria convencional

Il·lustració 16. Càrrega prestatgeria convencional

Magatzem de sortida
Aquest magatzem conté el producte acabat.
Ocupa una superfície de 292,70 m2. El producte acabat es reparteix cada dia,
però s’afegirà un dia més de marge per possibles incidències en el transport, per
tant, el magatzem de sortida pot emmagatzemar la producció de 2 dies. Conté
les caixes de camisetes/dessuadores/jaquetes plenes.
-

Camisetes: 260 caixes (60-40-30 cm)
Polos: 20 caixes (60-40-30 cm)
Dessuadores: 120 caixes (60-40-60 cm)
Dessuadores amb cremallera: 60 caixes (60-40-60 cm)
34

- MEMÒRIA Un total de 460 caixes de producte empaquetat.
Aquest magatzem ha d’estar a prop de la zona final del procés de producció.
El magatzem de sortida ha d’estar a un lloc que tingui un fàcil accés per a
l’expedició dels productes.
Magatzem de productes perillosos
En aquest magatzem s’hi troben les pintures per a l’estampat, producte
d’emulsionar, líquids de revelat.
Ocupa una superfície de 40,00 m2.
6.1.2. Elements auxiliars de producció
Oficines
Engloba els despatxos de direcció, administració, recepció, expedició, secretaria
i la sala de reunions.
En aquesta zona es duen a terme activitats de comptabilitat, venta, compra,
direcció i gerència, etc.
Ocupen una superfície de 393,00 m2.
Zona comercial
Aquesta zona està destinada a l’atenció al públic. També serveix d’exposició de
tots els productes que es realitzen de cara a possibles compradors.
Aquesta zona ha d’estar a prop de la zona d’oficines.
Ocupa una superfície de 520,00 m2.
Menjador
Està equipat per escalfaplats. Aquest espai està destinat a oferir als treballadors
poder menjar però s’han de portar el menjar de casa.
Ha d’estar a prop de la zona de oficines, ja que són ells els treballadors que
tenen horari partit. Ha d’estar lluny del magatzem de productes perillosos.
Ocupa una superfície de 27,00 m2.
Vestuaris zona producció
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personals dels treballadors. En els vestuaris es disposa de taquilles individuals,
zona de dutxes i inodors. També conté la farmaciola de primers auxilis.
Hi ha un vestuari masculí i un altre femení.
Ocupa una superfície de 38,00 m2.
Lavabos zona oficines
La zona d’oficines disposa d’un lavabo d’homes i un altre de dones, un dels
quals està adaptat per persones minusvàlides.
La superfície és de 11,00 m2.
Lavabos zona comercial
La zona comercial disposa d’un lavabo d’homes i un altre de dones, un dels
quals està adaptat per persones minusvàlides.
La superfície és de 11,00 m2.
Sala de descans
La zona de producció disposa d’una sala de descans, per a que els treballadors
parin a descansar durant la jornada laboral.
Té una superfície de 14,00 m2.
Aparcaments
Segons les ordenances municipals hi ha d’haver 1 plaça d’aparcament per cada
100 m2 construïda. Segons la superfície construïda, la implantació disposa de 35
places d’aparcament a la intempèrie.
6.2. TAULA RELACIONAL DE LES ACTIVITATS DEL PROCÉS
En aquest apartat es fa una llista de totes les activitats necessàries en la
indústria a implantar.
A continuació es fa una taula o matriu relacional d’activitats. Aquesta mostra els
diferents elements o activitats de la implantació i les seves necessitats de
relacions mútues. També s’avalua la importància de la proximitat entre les
activitats, amb el suport de la corresponent codificació, indicant la causa de la
relació.
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amb els elements auxiliars de producció.
Zona producció (838,00
m2)
Magatzem d’entrada
(1180,00 m2)
Magatzem de sortida
(292,70 m2)
Magatzem prod.
perillosos (40,00 m2)

A
1
U

U

U
X
1
E
3
U

Lavabos zona comercial
(11,00 m2)
Sala de descans (14,00
m2)

U

U
X
1
A
5

U

Lavabos zona oficines
(11,00 m2)

U

U

XX
1
U

U
U

U

U
U

U

U

XX
1
A
4
A
4

I
4
X
1
U

U
U

I
4

U

U

U
U

U
X
1

U

U

A
4

U

U

U
U

U

U

U

U

Menjador (27,00 m2)

Vestuaris producció
(38,00 m2)

A
1
U

U

Oficines (393,00 m2)

Zona comercial (520,00
m2)

A
1

A
4

U
U

XX
1

U

A
5

A
5

A
5

A
5

I
4

I
5

U
U

Aparcaments (35
places)

Il·lustració 17. Taula relacional d'activitats

Tipus de

Color o tipus

Intensitat de la necessitat

Causa de

relació

de línia

de proximitat

la relació

Vermell o 4

Proximitat absolutament

línies

necessària

E

Groc o 3 línies

Proximitat especialment
important

2

I

Verd o 2 línies

Proximitat important

3

O

Blau o 1 línia

Proximitat ordinària

4

A
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Motiu o causa
Recorregut dels
productes
Perill i toxicitat
Desig

de

la

direcció
Conveniències
personals

- MEMÒRIA Proximitat sense
importància

U

X

XX

Marró o 1 zigzag

5

Utilització
mateix personal

Proximitat no aconsellable

Negre o 2 zig-

Proximitat prohibitiva

zag

Il·lustració 18. Codis i relacions de la taula relacional

6.3. DIAGRAMA RELACIONAL DE LES ACTIVITATS DEL PROCÉS
En el diagrama relacional d’activitats es reflecteix en forma de diagrama la
mateixa informació que hi ha a la taula relacional d’activitats.
Es proposen diferents diagrames i es tria el que millor s’adapta a les necessitats
de l’empresa.
Zona

Nom de l’activitat

1

Zona de producció

2

Magatzem d’entrada

3

Magatzem de sortida

4

Magatzem producte perillosos

5

Oficines

6

Zona comercial

7

Menjador

8

Vestuaris producció

9

Lavabos zona oficines

10

Lavabos zona comercial

11

Sala de descans

12

Aparcaments

Il·lustració 19. Llegenda diagrama relacional d'activitats
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11

4

8

3

1

12

2

6

5

7

9

10

Il·lustració 20. Primera iteració de diagrama relacional d'activitats

2

12

10

7

1

3

6

5

11

8
4

Il·lustració 21. Segona iteració de diagrama relacional d'activitats
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11
8

2

10

7

12

6

5

1

4
3

9

Il·lustració 22. Tercera iteració de diagrama relacional d'activitats

S’agafa com a solució òptima la tercera iteració del diagrama relacional d’espais.
Com es pot observar, les línies tipus A i E són les més curtes i no s’encreuen
entre elles, i les línies tipus X i XX són les més llargues.
6.4. DIAGRAMA RELACIONAL D’ESPAIS
Per realitzar el diagrama relacional d’espais, s’assigna la superfície necessària a
cada activitat en el diagrama relacional d’activitats.
Zona

Nom de l’activitat

2

Superfície (m )

1

Zona de producció

744,80

2

Magatzem d’entrada

1180,00

3

Magatzem de sortida

237,00

4

Magatzem producte perillosos

55,70

5

Oficines

393,00

6

Zona comercial

520,00

7

Menjador

27,00

8

Vestuaris producció

38,00

9

Lavabos zona oficines

11,00

10

Lavabos zona comercial

11,00

11

Sala de descans

14,00

12

Aparcaments

35 places
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Il·lustració 24. Diagrama relacional d'espais

6.5. GENERACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA
Degut a la forma del solar, s’ha optat per la següent distribució en planta, dividida
en dues plantes:
Planta baixa:

Il·lustració 25. Planta baixa

Planta pis:
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Il·lustració 26. Planta pis

7. JUSTIFICACIÓ I COMPLIMENT DE LES NORMATIVES DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
7.1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu de la prevenció d’incendis és que aquest fet no desitjat no es
produeixi, i que si per desgràcia té lloc, origini els menors danys (especialment
humans) possibles.
En qualsevol cas, a l’hora de plantejar la protecció contra incendis de
l’establiment industrial, cal tenir en compte les mesures de prevenció per evitar el
inici del incendi, les instal·lacions de protecció activa contra incendis per la
detecció, control i extinció del incendi (detectors, sistemes d’alarma, extintors,
BIEs,...), les sortides adequades per poder facilitar l’evacuació, els accessos de
dimensions suficients per a facilitar la intervenció dels serveis d’extinció
d’incendis (bombers) i la mentalització i formació adequada del personal.
7.2. NORMATIVA VIGENT
Les normatives que regeixen les condicions de protecció contra incendis en els
establiments industrials i en les que es basarà la instal·lació són les següents:
1. Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Reial Decret 214/2006, de 16 de març.
Especialment el Document Bàsic DB-SI de Seguretat en cas d’Incendi.
Aquesta normativa serà d’aplicació per a les zones de oficines i zona
comercial.
2. Reglament de Seguretat Contra Incendis en els establiments industrials,
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. Aquesta normativa serà
d’aplicació per a la zona de producció i magatzems.
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1942/1993, de 5 de novembre.
7.3. TIPOLOGIA DE L’ESTABLIMENT INDUSTRIAL
La caracterització de l’establiment industrial de conformitat amb la seva
configuració i ubicació en relació al seu entorn i el seu nivell de risc intrínsec de
foc es correspon amb un establiment Tipus C, que ocupa totalment un edifici i
que es troba a una distància superior a 3 metres dels edificis més pròxims
d’altres establiments.
7.4. DEFINICIÓ DELS SECTORS D’INCENDI DE L’EDIFICI
Els sectors d’incendi definits segons els seus usos i els límits de superfície
establerts a les normatives contra incendis vigents es poden configurar de la
següent manera:
Sectors
A

B
C

Superfície Superfície
(m2)
total (m2)

Zones
Zona comercial

516,42

Zona oficines

414,92

Zona producció

891,65

Magatzem entrada

1167,32

Magatzem sortida

237,00

Magatzem prod. Perillosos

55,70

Normativa
d’aplicació

913,34 CTE-DB-SI

2295,97 RSCIEI
55,70 RSCIEI

Il·lustració 27. Sectors d'incendi

7.5. DETERMINACIÓ DEL RISC INTRÍNSEC SEGONS SECTOR
El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avalua segons 3 alternatives:
1. Mitjançant la següent expressió funció de la massa de combustible i del seu
poder calorífic, que determina la densitat de càrrega de foc, ponderada i
corregida, segons el RD 2267/2004, de 3 de Desembre, regulador del Reglament
de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials:

On:
QS: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector d’incendi, en
MJ/m2 o Mcal/m2.
Gi: massa, en kg, de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector
d’incendi (inclosos els materials constructius combustibles).
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existeixen en el sector d’incendi (taula 1.4).
Ci: coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la
combustibilitat) de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector
d’incendi (taula 1.1).
Ra: coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per
l’activació) inherent a la activitat industrial que es desenvolupa en el sector
d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge,
etc. (taula 1.2).
A: superfície construïda del sector d’incendi, en m2.
1. Com alternativa a la fórmula anterior es pot avaluar la densitat de càrrega de
foc, ponderada i corregida, Qs, del sector d’incendi aplicant les següents
expressions:
a. Per a activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol
altra diferent al emmagatzematge:

On:
QS: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector
d’incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Ci: coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la
combustibilitat) de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el
sector d’incendi (taula 1.1).
Ra: coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per
l’activació) inherent a la activitat industrial que es desenvolupa en el
sector d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació,
emmagatzematge, etc. (taula 1.2).
A: superfície construïda del sector d’incendi, en m2.
qsi: densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons
els diferents processos que es realitzen en el sector d’incendi (i), en
MJ/m2 o Mcal/m2 (taula 1.2).
Si: superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de
foc, qsi diferent, en m2.
b. Per activitats d’emmagatzematge:
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On:
QS: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector
d’incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Ci: coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la
combustibilitat) de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el
sector d’incendi (taula 1.1).
Ra: coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per
l’activació) inherent a la activitat industrial que es desenvolupa en el
sector d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació,
emmagatzematge, etc. (taula 1.2).
A: superfície construïda del sector d’incendi, en m2.
qvi: càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi, en MJ/m3 o Mcal/m3
(taula 1.2).
hi: altura d’emmagatzematge de cada un dels combustibles, (i), en m.
si: superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi en m2.
2. El nivell de risc intrínsec d’un edifici o un conjunt de sectors d’un establiment
industrial, als efectes de l’aplicació d’aquest reglament, s’avaluarà calculant
la següent expressió:

On:
Qe: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici industrial, en
MJ/m2 o Mcal/m2.
Qsi: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un dels
sectors, (i), que componen l’edifici industrial, en MJ/m2 o Mca/m2.
Ai: superfície construïda de cada un dels sectors, (i), que componen l’edifici
industrial, en m2.
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seva activitat en més d’un edifici, ubicats en un mateix recinte, s’avaluarà
calculant la següent expressió, que determina la càrrega de foc, ponderada i
corregida, QE, de dit establiment industrial:

On:
QE: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’establiment
industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Qei: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un dels
edificies industrials, (i), que componen l’establiment industrial, en MJ/m 2 o
Mca/m2.
Aei: superfície construïda de cada un dels edificis industrials, (i), que
componen l’establiment industrial, en m2.
Una vegada avaluada la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, el
nivell de risc intrínsec es dedueix de la taula 1.3:
Nivell de risc intrínsec
Baix

Mitjà

Alt

Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida
Mcal/m

2

MJ/m

2

1

QS ≤ 100

QS ≤ 425

2

100 < QS ≤ 200

425 < QS ≤ 850

3

200 < QS ≤ 300

850 < QS ≤ 1275

4

300 < QS ≤ 400

1275 < QS ≤ 1700

5

400 < QS ≤ 800

1700 < QS ≤ 3400

6

800 < QS ≤ 1600

3400 < QS ≤ 6800

7

1600 < QS ≤ 3200

6800 < QS ≤ 13600

8

3200 < QS

13600 < QS

Il·lustració 28. Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida

Els valors de les càrregues de foc ponderades i corregides de tots els sectors
són els següents:
2

2

Sector

Superfície (m )

QS (Mcal/m )

Nivell de risc intrínsec

A

1002,95

217,36

Mitjà 3

B

1391,12

248,28

Mitjà 3

C

1232,24

259,71

Mitjà 3

Il·lustració 29. Risc intrínsec dels sectors

Es pot determinat el nivell intrínsec de l’establiment industrial:
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D’aquesta manera, s’obté que l’establiment industrial té un nivell de risc intrínsec
Mitjà 3, segons la taula 1.3 del Reglament.

7.6. SUPERFÍCIE MÀXIMA DELS SECTORS D’INCENDI
Les superfícies màximes de cada sector segons la taula 2.1 del Reglament,
tenint en compte que l’establiment industrial és de tipus C, són les següents:
Sector Superfície màxima (m2) Superfície sector (m2)
A

5000

1002,95

B

5000

1391,12

5000

1232,24

C

Il·lustració 30. Superfície màxima segons sector

7.7. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
7.7.1. Resistència al Foc dels elements estructurals i de tancament
Sector A (Zona comercial i zona d’oficines):
Parets, sostres i portes que delimiten el sector d’incendi:
Segons la taula 1.2 del CTE-DB-SI:
La Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten el sector A és
EI 90.
Elements estructurals:
Segons la taula 3.1 del CTE-DB-SI:
Estabilitat al foc dels elements estructurals del sector A és R 90.
Sector B (zona de producció, magatzem de sortida, magatzem productes
perillosos i soterrani):
Elements estructurals:
Segons la taula 2.2 del RD 2267/2004:
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Parets, sostres i portes que delimiten el sector d’incendi:
Segons el punt 5.6 del RD 2267/2004:
La Resistència al foc dels elements delimitadors del sector seran com a mínim EI
60.
La Resistència al foc de les portes de pas entre dos sectors d’incendi seran, com
a mínim de EI 30.
Sector C (magatzem d’entrada):
El sector C té les mateixes característiques que el sector B.

7.8. OCUPACIÓ I EVACUACIÓ
7.8.1. Càlcul d’ocupació i dimensionat dels mitjans d’evacuació
Sector A:
Ocupació:
Per a calcular l’ocupació s’agafen els valors de la densitat d’ocupació que
s’indiquen en la taula 2.1 del CTE-DB-SI en funció de la superfície útil de cada
zona.
Zona

Superfície útil
2

Densitat d’ocupació
2

Ocupació

(m )

(m /persona)

(persones)

Oficina1

10,06

10

1

Oficina 2

12,50

10

1

Oficina 3

14,13

10

1

Oficina 4

12,50

10

1

Oficina 5

10,06

10

1

Oficina 6

10,06

10

1

Oficina 7

12,50

10

1

Oficina 8

14,13

10

1

Oficina 9

12,50

10

1

Oficina 10

10,06

10

1

Oficina Gestió comercial

26,62

10

2

Sala reunions

37,32

Ocupació ocasional

0

Menjador

26,62

Ocupació ocasional

0

Direcció

40,04

10

4

Instal·lacions oficines

6,88
5,44

Ocupació ocasional
3

0
1

Aseos homes oficines
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5,37

3
Total zona oficines

1

Zona comercial

465,60x0,75

5

18
69

Aseos homes comercial

5,44

3

1

Aseos dones comercial

5,37

3

1

Total zona comercial

71

Total Sector A

89

Il·lustració 31. Ocupació Sector A

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
Segons la taula 3.1 del CTE-DB-SI s’indica el nombre de sortides que hi ha
d’haver, com a mínim, així com la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a
elles.
Es disposarà de dues sortides per el sector A, degut a que l’ocupació és de 89
persones (major que 25 persones).
La longitud dels recorreguts d’evacuació no seran superiors a 50m.
Dimensionat dels elements d’evacuació:
El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha de realitzar segons la taula 4.1
del CTE-DB-SI:
 Les portes i passos tindran una amplada:

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 3 de la zona de
producció, i sortida 6 del magatzem d’entrada; l’ocupació del sector B
corresponent a 35 persones i l’ocupació del sector C corresponent a 3 persones
evacuaria per la sortida 1 , juntament amb l’ocupació del sector A corresponent a
89 persones, cap a l’exterior. Per tant, per la sortida 1 s’evacuaria a 127
persones.

Porta sortida exterior planta baixa (sortida 1) té una amplada de 1,80 m, és
automàtica i amb dispositiu de obertura manual en cas de incendi.
Porta sortida cap a Sector B planta baixa (sortida 2) té una amplada de 1,80 m i
de dues fulles de 0,90 m cada una.
Porta sortida cap a Sector C planta pis (sortida 5) té una amplada de 1,80 m i de
dues fulles de 0,90 m cada una.
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En la zona de oficines l’amplada dels passadissos és de 2,10 m.
En el cas de la zona comercial, l’amplada mínima dels passadissos situats en
àrees de venta (no està previst l’ús de carretons per a transport de productes) és
la següent:

Les prestatgeries i expositors de la zona comercial es troben distribuïts
perimetralment al llarg de la superfície del sector, ocupant com a màxim un 25%
de la superfície construïda. En conseqüència, els passadissos són molt amplis i
no queden perfectament definits, en tot cas molt superiors a 1,40 m d’amplada.
 Escales no protegides (sortida 4):

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 6 del magatzem
d’entrada, l’ocupació del sector B evacuaria per la sortida 4 que correspon a les
escales de la zona d’oficines. Per tant, per les escales s’evacuaria a 21
persones.

L’amplada de l’escala corresponent a la sortida 4 de la zona de oficines és de
1,40 m.
Segons la taula 4.2 del CTE-DB-SI:
La capacitat d’evacuació descendent de l’escala (sortida 4) amb amplada 1,40 m
és de 224 persones.
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi:
Segons el l’apartat 9 de la Secció SI 3 del CTE-DB-SI:
-

-

Tota planta que disposi de zones de refugi o d’una sortida de planta
accessible de pas a un sector alternatiu contarà amb algun itinerari
accessible entre tot origen d’evacuació situat en una zona accessible.
Tota planta de sortida de l’edifici disposarà d’algun itinerari accessible
des de tot origen d’evacuació situat en una zona accessible fins alguna
sortida de l’edifici accessible.
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En les plantes de sortida de l’edifici es podran habilitar sortides
d’emergència accessibles per a persones amb discapacitat diferents dels
accessos principals de l’edifici.

Sector B:
Ocupació:
Segons el punt 6.1 del RD 2267/2004:
Zona

Nombre de

Nombre de

Ocupació

persones en zona

persones en sector

(persones)

p = 31

P = 35

Producció

28

Magatzem de sortida

3

Soterrani

Ocupació ocasional

Magatzem prod. perillosos

Ocupació ocasional
Il·lustració 32. Ocupació Sector B

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
Les distàncies màximes dels recorreguts d’evacuació dels sectors d’incendi dels
establiments industrials no superaran els valors indicats en el quadre del RD
2267/2004.
Degut a que el risc intrínsec de l’establiment industrial està classificat com Mitjà i,
encara que el nombre de treballadors sigui exactament igual a 50, es disposarà
de dues sortides per el sector B.
La longitud dels recorreguts d’evacuació no seran superiors a 50m.
Dimensionat dels elements d’evacuació:
El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha de realitzar segons la taula 4.1
del CTE-DB-SI.
 Les portes i passos tindran una amplada:

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 1 de la zona
comercial; l’ocupació del sector A corresponent a 89 persones i l’ocupació del
sector C corresponent a 3 persones evacuaria per la sortida 3, juntament amb
l’ocupació del sector B corresponent a 35 persones, cap a l’exterior. Per tant, per
la sortida 3 s’evacuaria a 127 persones.
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sola fulla.
 Passadissos:

En la zona de producció la distribució de maquinària està realitzada de tal
manera que la distància entre elles és major que 1,0 m, podent ser utilitzada com
a passadissos d’evacuació.
Sector C:
Ocupació:
Segons el punt 6.1 del RD 2267/2004:
Zona

Nombre de persones

Nombre de persones

Ocupació

en zona

en sector

(persones)

3

p=3

P=3

Magatzem d’entrada

Il·lustració 33. Ocupació Sector C

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
Les distàncies màximes dels recorreguts d’evacuació dels sectors d’incendi dels
establiments industrials no superaran els valors indicats en el quadre del RD
2267/2004, Apartat 6.3.2 Annex II.
Degut a que el risc intrínsec de l’establiment industrial està classificat com Mitjà i,
encara que el nombre de treballadors sigui menor a 50, es disposarà de dues
sortides (una sortida serà mitjançant una escala descendent i una altra serà
mitjançant una sortida de planta que du al sector A).
La longitud dels recorreguts d’evacuació no seran superiors a 50m.
Escales i aparell elevadors:
Segons l’apartat 6.3.3 de l’Annex II del RD 2267/2004 respecte a les escales i
aparells elevadors:
El risc intrínsec del sector C és Mitjà, l’evacuació per les escales és descendent i
l’altura d’evacuació no supera els 15 metres, l’escala del Sector C no serà
protegida.
Dimensionat dels elements d’evacuació:
El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha de realitzar segons la taula 4.1
del CTE-DB-SI.
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En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de l’escala de la sortida 4 de
la zona d’oficines; l’ocupació de les oficines corresponent a 18 persones,
juntament amb l’ocupació del sector C corresponent a 3 persones, cap a la porta
de sortida 6 s’evacuaria a 21 persones.

Porta sortida cap a sector B (sortida 6) té una amplada de 1,80 m amb dues
fulles de 0,90 m cada una.
Porta sortida cap a Sector A planta pis (sortida 5) té una amplada de 1,80 m i de
dues fulles de 0,90 m cada una.
 Passadissos:

En el magatzem d’entrada la distribució de prestatgeries està realitzada de tal
manera que la distància entre elles és de 3 m, podent ser utilitzada com a
passadissos d’evacuació.
 Escales no protegides (sortida 6):

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 5 de la zona
d’oficines, l’ocupació de les oficines (18 persones) juntament amb l’ocupació del
sector C (3 persones) evacuaria per la sortida 6 que correspon a les escales del
magatzem d’entrada. Per tant, per les escales s’evacuaria a 21 persones.

L’amplada de l’escala corresponent a la sortida 6 del magatzem d’entrada és de
1,50 m.
Segons la taula 4.2 del CTE-DB-SI:
La capacitat d’evacuació descendent de l’escala (sortida 6) amb amplada 1,50 m
és de 240 persones.
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Per la senyalització s’ha de complir el que està dispost en el Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril. Segons l’apartat 7, Senyalització dels medis
d’evacuació, de la secció SI 3, del Document Bàsic del CTE “Seguretat en cas
d’incendi” (SI):
1) S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides en la norma UNE 23034:1988.
Aquestes preferiblement hauran de ser senyals de contingut literal, on el seu
tamany serà:
- 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi els
10 metres.
- 420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i
20 metres.
- 594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i
30 metres.
Les senyals d’evacuació seran definides segons els següents criteris:
a) Les sortides d’ús normal del recinte o edifici tindran una senyal amb el
rètol “SALIDA”.

b) La senyal amb el rètol “Salida de emergencia” s’ha d’utilitzar en tota
sortida prevista per ús exclusiu en cas d’emergència.

c) S’han de disposar de senyals indicatives de direcció de recorreguts,
visibles des de tot origen de evacuació quan no es vegin directament les
sortides o les seves senyals indicatives.

d) En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin
alternatives que puguin dur a error, també es disposarà de les senyals
indicatives de direcció dels recorreguts, de forma que quedi clarament
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bifurcacions de passadissos.
e) En els recorreguts al costat de portes que no siguin de sortida i que
puguin induir a error en l’evacuació, s’ha de disposar de la senyal amb el
rètol “Sin salida” en un lloc on sigui fàcilment visible però en cap cas
sobre les fulles de les portes.

2) Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallida en el subministrament
de l’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves
característiques d’emissió lluminosa haurà de complir amb el que s’estableix
en la norma UNE 23035-4:2003.
3) L’enllumenat de les senyals ha de continuar, després d’una fallida en
l’enllumenat normal. Per a que això es garanteixi, en la proximitat de les
senyals s’instal·laran llums d’emergència que proporcionin llum suficient per
fer-les visibles.

7.10.
VENTILACIÓ I ELIMINACIÓ DE FUMS I GASOS DE LA
COMBUSTIÓ EN ELS EDIFICIS INDUSTRIALS
Aquest apartat es refereix a un “Sistema de control de temperatures i evacuació
de fums” dissenyat conforme la norma UNE 23585:
Disposaran de sistema d’evacuació de fums:
1) Els sectors amb activitats de producció:
a. De risc intrínsec mitjà i superfície construïda ≥ 2000 m2.
b. De risc intrínsec alt i superfície construïda ≥ 1000 m2.
2) Els sectors amb activitat d’emmagatzematge:
a. De risc intrínsec mitjà i superfície construïda ≥ 1000 m2.
b. De risc intrínsec alt i superfície construïda ≥ 800 m2.
En el cas de l’establiment industrial projectat, només es disposarà d’evacuació
de fums i gasos en els sector C (magatzem d’entrada), el qual compleix amb el
segon punt ja que el seu risc intrínsec és mitjà i la seva superfície construïa és
de 1232,24 m2.
En el cas del sector A (zona oficines i zona comercial), no està dedicat a la
producció ni a l’emmagatzematge, i el sector B (zona de producció, magatzem
de sortida, magatzem de productes perillosos i soterrani) no supera els 2000 m 2
de superfície construïda.
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cas podrà ser forçada.
Els forats de ventilació es disposaran uniformement repartits en la part alta del
sector, ja sigui en zones altes de fatxada o coberta. Els forats s’hauran de poder
obrir i tancar de manera manual o automàtica.
També s’haurà de disposar de forats d’entrada d’aire en la part baixa del sector,
els quals es podran posar en la part baixa de les portes d’accés del sector.

7.11.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

7.11.1. Instal·lacions protecció contra incendis Sector A
Segons la taula 1.1 de la Secció SI 4 “Instal·lacions de protecció contra incendis”
del CTE-DB-SI:
En el sector A s’instal·laran:
-

-

-

6 extintors portàtils de pols sec de 6 kg de càrrega amb matèria extintora i
d’eficàcia 21A-113B i 1 extintors de neu carbònica de 5 kg de càrrega
d’eficàcia 70B.
2 polsadors manuals d’alarma acompanyats de mini sirena al costat de
cada sortida.
4 Boques d’incendi equipades de tipus 25 mm de diàmetre nominal, que
s’admeten en els riscos d’incendi mitjà i alt com a boca d’incendi de 45
mm considerant-se en els efectes de càlcul hidràulic com de 45 mm.
1 Hidrant exterior.

7.11.2. Instal·lacions protecció contra incendis Sectors B i C
Sistemes manuals d’alarma d’incendi:
Sector B:
S’instal·laran polsadors d’alarma en el sector B (zona de producció, magatzem
de sortida, magatzem de productes perillosos i soterrani) ja que la superfície
construïda del sector és major que 1000 m2.
S’instal·larà un polsador d’alarma just al costat de cada sortida d’evacuació del
sector d’incendi, i la distància a recórrer des de qualsevol punt fins arribar a un
polsador no ha de superar els 25 m.
Per tant, en el sector B s’instal·laran 5 polsadors d’alarma.
Sector C:
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superfície construïda del sector és major que 1000 m2.
S’instal·larà un polsador d’alarma just al costat de cada sortida d’evacuació del
sector d’incendi, i la distància a recórrer des de qualsevol punt fins arribar a un
polsador no ha de superar els 25 m.
Per tant, en el sector C s’instal·laran 4 polsadors d’alarma.
Sistemes automàtics de detecció d’incendi:
Sector B:
No s’instal·laran sistemes automàtics de detecció d’incendi en el sector B (zona
de producció, magatzem de sortida, magatzem de productes perillosos i
soterrani) ja que la superfície construïda del sector és menor que 3000 m2.
Sector C:
No s’instal·laran sistemes automàtics de detecció d’incendi en el sector C
(magatzem d’entrada) ja que la superfície construïda del sector és menor que
1500 m2.
Sistemes de comunicació d’alarma:
S’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma en tots els sectors d’incendi dels
establiments industrials, si la suma de la superfície construïda de tots els sectors
d’incendi de l’establiment industrial es de 10.000 m2 o superior.
Per tant, no s’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma ja que la superfície
construïda de l’establiment industrial és menor a 10.000 m2.
Hidrants exteriors:
S’instal·larà un sistema de hidrants exteriors si ocorren les circumstàncies que es
reflecteixen en la taula 3.1 de l’Annex III del RD 2267/2004.
Encara que la superfície construïda de l’establiment industrial és 3.480,87 m2,
s’instal·larà 1 hidrant exterior en la façana principal.
Extintors d’incendi:
S’instal·laran extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi de
l’establiment industrial.
L’emplaçament dels extintors portàtils d’incendi permetrà que siguin fàcilment
visibles i accessibles, estaran situats pròxims als punts on s’estimi major
probabilitat de iniciar-se el incendi i la seva distribució serà tal que el recorregut
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superi els 15 metres.
Sector B:
S’instal·laran 6 extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B i 1 de CO2 d’eficàcia
70B en el sector B.
Sector C:
S’instal·laran 6 extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B en el sector C.
Sistemes de boques d’incendi equipades, BIE
Sector B:
S’instal·laran 3 BIE de 25 mm amb temps d’autonomia de 60 minuts cada una,
cobriran una distància de 25 m de diàmetre cada una.
Sector C:
S’instal·laran 4 BIE de 25 mm amb temps d’autonomia de 60 minuts, cobriran
una distància de 25 m de diàmetre cada una.
Sistemes de columna seca
Segons l’apartat 10 de l’Annex III del RD 2267/2004, s’instal·laran sistemes de
columna seca en els establiments industrials si són de risc intrínsec mitjà o alt i la
seva altura d’evacuació és de 15 m o superior.
Per tant, en l’establiment industrial del present projecte no s’instal·laran
sistemes de columna seca, ja que l’altura d’evacuació és inferior a 15 m.
Sistemes de rociadors automàtics d’aigua
Sector B:
No s’instal·laran rociadors automàtics perquè la superfície construïda del sector
B és inferior a 3500 m2.
Sector C:
No s’instal·laran rociadors automàtics perquè la superfície construïda del sector
C és inferior a 2000 m2.
Sistemes d’aigua pulveritzada
No s’instal·laran.
Sistemes d’espuma física
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Sistemes d’extinció per pols
No s’instal·laran.
Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos
No s’instal·laran.

7.12.
SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE
PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
Segons l’apartat 2, “Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció
contra incendis, de la secció SI 4, del Document Bàsic de CTE “Seguretat en cas
d’incendi” SI:
1) Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors,
polsadors manuals d’alarma) s’han de dissenyar mitjançant senyals definides
en la norma UNE 23033-1 on la seva mesura sigui:
210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi els
10 metres.
- 420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i
20 metres.
- 594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i
30 metres.
2) Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallida en el subministrament
de l’enllumenat normal.
3) Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa
ha de complir el que s’estableix en la norma UNE 23035-4:2003.
Per indicar la situació dels sistemes manuals de protecció contra incendis es
posarà a sobre de cada un d’ells les seves respectives senyals com aquestes:

Il·lustració 34. Senyalització sistemes manuals de protecció contra incendis

7.13.

SISTEMES D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

Segons l’apartat 16 de l’Annex III del RD 2267/2004:
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d’evacuació els sectors d’incendi dels edificis industrials quan:
a) Estiguin situats en planta sota rasant.
b) Estiguin situats en qualsevol planta sobre rasant, quan l’ocupació, P, sigui
igual o superior de 10 persones i siguin de risc intrínsec mitjà o alt.
c) En qualsevol cas, quan l’ocupació, P, sigui igual o major de 25 persones.
2) Contaran amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència:
a) Els locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de control o
comandaments de les instal·lacions tècniques de serveis o dels
processos que es desenvolupin en l’establiment industrial.
b) Els locals o espais on estiguin instal·lats els equips centrals o els quadres
de control dels sistemes de protecció contra incendis.
3) La instal·lació dels sistemes d’enllumenat d’emergència complirà les
següents condicions:
a) Serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i entrarà
automàticament en funcionament al produir-se una fallida del 70% de la
seva tensió nominal de servei.
b) Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des de
el moment en que es produeixi la fallida.
c) Proporcionarà una il·luminància d’1 lx, com a mínim, en el nivell del terra
en els recorreguts d’evacuació.
d) La il·luminància serà, com a mínim, de 5 lx en els espais definits en
l’apartat 2).
e) La uniformitat de la il·luminància proporcionada en els diferents punts de
cada zona serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la
mínima sigui menor que 40.
f) Els nivells de il·luminància 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 la brutícia de les làmpades.
(Veure plànols contra incendis-instal·lacions)

8. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA NAU INDUSTRIAL
La nau projectada es troba situada en el Solar 01 del carrer Canal de Sant Jordi
a la Illeta B del polígon industrial de Son Oms de Palma de Mallorca.
Es tracta de la construcció d’una nau industrial amb estructura porticada de dos
bloc diferenciats, de dimensions 18,00x31,00m i 30,00x41,10m, que
s’especifiquen en els plànols 03 i 04 del projecte.
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baixa ocuparà 1.790,86 m2 i la planta pis 1.690,01 m2.
La nau es troba constituïda per dos blocs rectangulars ben diferenciats: un
primer bloc destinat a zona comercial i d’oficines, i l’altre bloc destinat a la zona
de producció i emmagatzematge.
9. PRE-DISSENY
PROPOSAT

DELS

SISTEMES

CONSTRUCTIUS

DE

L’EDIFICI

En aquest apartat s’expliquen bàsicament dos aspectes fonamentals del
projecte: els elements constructius que formen la nau industrial i la seva
configuració dins la pròpia nau.
9.1. SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA
A continuació es descriuen els elements constructius que conformen
l’establiment industrial. Els elements constructius es defineixen en tres grans
grups: fonaments, estructures verticals i estructures horitzontals.
En una obra, el plaç d’execució pot ser vital per el client. S’ha decidit com a
solució estructural una estructura metàl·lica. Les estructures metàl·liques, al ser
més lleugeres que altres materials, requereixen ciments menys profunds, el que
redueix tant els costs com el temps de construcció. A més, l’acer es troba
disponible en perfils de gran quantitat de mides i formes, el que optimitza el seu
ús i simplifica el muntatge. Això fa possible que la major part d’una estructura es
pugui prefabricar en major volum en taller i assemblar en obra totalment
cargolades, amb menor temps de muntatge.
Les estructures metàl·liques són altament resistents a situacions extremes de
càrrega. La seva excepcional ductilitat i tenacitat fa que pugui suportar
importants deformacions sense que la integritat de l’edifici resulti perjudicada.
Les propietats de l’acer no s’alteren amb el pas del temps ni varien amb la
localització en els elements estructurals. Els acurats controls de qualitat a que se
sotmeten els materials asseguren uns resultats altament satisfactoris.
9.1.1. Fonaments
Les característiques de l’acer de les barres corrugades que conformen les
armadures del formigó utilitzat per el dimensionat de la cimentació és B 400 S,
control normal, tal i com es descriu en la taula 32.2 de la EHE-08 i també segons
el CTE-DB-SE C: Cimientos. El formigó utilitzat per a la cimentació de la nau
industrial és el formigó HA-25, control estadístic.
Solució adoptada
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entre sí. Dins del grup de sabates, s’ha optat per sabates aïllades.
Motius de la selecció
Els principals motius per a l’elecció d’aquest sistema estructural són els
següents:
-

S’han escollit sabates aïllades per tal de que cada pilar sigui subjectat per

-

una única sabata.
Bon repartiment de les tensions en tota l’amplada de la sabata.
Es coneix la seva falta de resistència a flexió, tot i que aquesta és
perillosa en separacions superiors a 30 m.

Tipologia estructural
A continuació es mencionarà els components de la cimentació resumits en tres
grups: xapa d’ancoratge, sabates i riostes.
Xapa d’ancoratge:
Les xapes d’ancoratge són els elements constructius encarregats de garantir la
fixació rígida entre els pilars de l’estructura metàl·lica principal i les sabates,
evitant possibles desplaçaments horitzontals.
Aquestes xapes d’ancoratge són d’acer laminat CPN 80, els perns d’ancoratge
de Ø25 AEH 400 S i el formigó utilitzat és HA-30, control estadístic.
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Il·lustració 35. Xapa d'ancoratge

Sabates:
Les sabates aïllades de cimentació són els elements constructius encarregats de
transmetre el pes de l’estructura metàl·lica principal del terreny i garantir
l’estabilitat tant de l’estructura com la del propi terreny. Totes les sabates de
l’estructura metàl·lica principal són sabates de geometria rectangular i amb
posició del pilar centrat en la sabata. Es verifiquen les quanties mínimes amb la
taula de durabilitat del formigó de la EHE-08.

Il·lustració 36. Quadre de sabates

Riostes:
Les riostes són les encarregades d’efectuar la unió física de les sabates de
cimentació. El fermat de les sabates proporciona l’estabilitat necessària al
terreny, per a que l’estructura metàl·lica treballi conjuntament. També millora en
rendiment de les sabates de cimentació.
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Il·lustració 37. Riostes

Distribució en planta
La distribució en planta de les sabates queda definida per la distribució regular
dels pilars de forma quadriculada, ja que cadascun dels pilars de l’edifici li
pertoca una sabata.
Composició dels elements emprats
Un primer pas necessari abans de col·locar les sabates és compactar el terreny
per tal d’evitar possibles irregularitats o desnivells. Tot seguit també és necessari
realitzar excavacions suficientment grans com per poder introduir la sabata
sencera (no es poden realitzar modificacions en aquesta), a part, també s’han de
deixar uns 10 cm per banda per tal de introduir formigó fresc, el qual realitzarà la
funció de subjectador aïllant.
Per últim, s’introdueix dins del forat de la sabata la xapa d’ancoratge, i a
continuació es solden els pilars a la xapa.
9.1.2. Estructura horitzontal
Jàsseres
Solució adoptada
S’ha decidit la solució estructural horitzontal a base de jàsseres metàl·liques de
perfils IPE 330, IPE 500 i HEB 500.
Dimensions principals
Les dimensions principals de cada un dels perfils utilitzats en les jàsseres, són
els senyalats a la següent taula:
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Il·lustració 38. Perfil IPE

Il·lustració 39. Perfil HEB

Distribució en planta
En la planta baixa es situaran jàsseres del tipus IPE 500 i HEB 500 per la zona
comercial i HEB 500 per la zona de producció.
En la planta pis es situaran jàsseres del tipus HEB 500 i IPE 500 a la zona de
oficines i jàsseres del tipus IPE 330 en la zona de magatzem.
Forjat col·laborant
La funció d’un forjat és la de servir de sostre per a la planta baixa, i de terra per a
la planta pis. També de servirà de sostre per a la planta pis i de suport per a la
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Definició de la solució adoptada
S’ha optat per un forjat col·laborant (forjat de llosa mixta formigó-acer). El forjat
col·laborant consisteix en una estructura mixta composta per una xapa nervada
metàl·lica que suporta una llosa de formigó armat. Aquest, es recolza sobre
perfils metàl·lics, anomenats corretges, que a la vegada es recolzen sobre uns
altres perfils anomenats bigues principals (jàsseres).
Aquest tipus de forjat és útil per a construccions que requereixin una ràpida
execució, ja que no és necessari realitzar encofrats.
Les parts del forjat es poden observar a la següent figura:

Il·lustració 40. Forjat col·laborant

S’ha optat per un forjat de llosa mixta formigó-acer, cantell de 10 cm; amb xapa
col·laborant d’acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, 44 mm de cantell i 172 mm
d’intereix; i capa de formigó armat realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat
en central i abocat en cubilot, volum total de formigó 0,062 m3/m2; acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia total de 1 kg/m2; i malla electrosoldada ME
15x30 Ø6-6 B 500 T6x2,20.
Corretges de coberta
Solució adoptada
Les corretges metàl·liques són les encarregades de suportar el forjat
col·laborant. Aquestes es recolzen en les bigues principals (jàsseres) i aquestes
a la vegada als pilars, els quals transmetran la càrrega a les cimentacions. Així
mateix, exerceixen la funció d’arriostrar o lligar els pòrtics defora del seu pla
d’una manera lleugera.
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Tipologia estructural
Les corretges utilitzades en els forjats de la planta pis són del tipus IPE 160 a la
zona destinada a magatzem, i del tipus IPE 360 en la zona destinada a oficines.

Il·lustració 41. Disposició dels perfils metàl·lics del forjat col·laborant

Dimensions principals
Les dimensions principals de cada un dels perfils utilitzats en les corretges, són
els senyalats a la següent taula:

Il·lustració 42. Perfil IPE

9.1.3. Estructura vertical
Pilars
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jàsseres i transmetrer-les a les sabates de cimentació. Com la resta de barres,
també serà d’acer laminat S 275.
Solució adoptada
Els pilars es dissenyen amb perfils HEB perquè tenen la mateixa amplada que
cantell, aportant una major estabilitat i resistència per aguantar l’estructura i
resistència al foc i amb el perfil IPE.
Tipologia estructural
Els perfils dels pilars són del tipus IPE-500, HEB 360 i HEB-340.
Els pilars utilitzats són els següents: (veure en el plànol nº15)

Il·lustració 43. Pilars metàl·lics

Dimensions principals
Les dimensions principals de cada un dels perfils utilitzats en els pilars són els
senyalats a la següent taula:
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Il·lustració 44. Perfil IPE

Il·lustració 45. Perfil HEB

Distribució en planta
Es tracta d’una distribució rectangular amb quadrícules de 10,10x7,40m,
7,54x7,40m, de 7,54x5,21m, de 7,54x7,31m i 7,54x5,20m, conformant la retícula
base dels fonaments.
Veure plànol nº 15.
Composició dels elements emprats
Es tracta de 6 pilars metàl·lics del tipus IPE-500, 12 pilars metàl·lics del tipus
HEB-360 i 33 pilars del tipus HEB-340.
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9.2. DESCRIPCIÓ
EXTERIORS

DE

SOLUCIÓ

ADOPTADA

EN

TANCAMENTS

9.2.1. Tancaments horitzontals
Cobertes
La solució adoptada per tancament horitzontal a l’exterior ha estat la coberta
invertida pesada i la coberta lleugera tipus sandvitx.
 Coberta pesada plana invertida no transitable:
Solució adoptada
La solució adoptada per a la Zona d’Administrativa és la instal·lació d’una
coberta pesada plana invertida no transitable.
Motius de la selecció
Els motius de selecció d’aquest tipus de coberta són:
-

La possibilitat d’un ús posterior, així com l’aprofitament del volum interior.

-

Possibilitat d’ús de grava com acabat superficial, fet que redueix
considerablement els costos de la coberta i en repercussió del cost final
del projecte.

Donat que aquesta coberta no composa una zona d’aparcaments, zona de pas
d’operaris i/o zona d’ubicació de maquinària, es determina la implantació d’una
coberta no transitable.
Tipologia estructural
La coberta plana invertida és aquella en el que els seus components han vist
alterat el seu ordre, respecte a les solucions convencionals o tradicionals,
col·locant una membrana impermeabilitzant sota l’aïllament tèrmic. Amb aquesta
solució s’intenta abaratir mitjançant l’ús de la grava i, per tant, és necessari
protegir la membrana impermeabilitzant. Per aquest motiu hi ha l’aïllament tèrmic
per sobre.
La coberta està constituïda, de l’exterior cap a l’interior, per:
1. Grava
2. Aïllament tèrmic
3. Membrana impermeable
4. Morter de ciment
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Il·lustració 46. Coberta plana invertida

 Coberta inclinada
prefabricat:

metàl·lica

a

dues

aigües

tipus

sandvitx

Solució adoptada
Com a solució s’ha optat per una coberta metàl·lica tipus sandvitx prefabricat,
per la coberta del magatzem d’entrada. La coberta és inclinada i, per tant, no
transitable. Es dissenyarà la coberta amb un pendent del 15%.
Motius de la selecció
A continuació s’exposen els motius que fan d’aquesta selecció la més adient:
-

El pes dels materials que composen la coberta és més baix, per lo que no
caldrà augmentar les dimensions de les bigues.
Gran resistència estructural.
Muntatge molt ràpid i senzill.

-

Exigeix molt poc manteniment.

-

Gran aïllament tèrmic.

Tipologia estructural
Aquest tipus de cobertes estan formades per capes metàl·liques unides entre sí,
i tractades superficialment per tal de garantir la màxima durabilitat en el temps.
A continuació es mostren les característiques dels elements que constitueixen la
coberta:
-

Té un pendent del 15%.

-

L’aïllant tèrmic i acústic està format de llana de roca, oferint gran
resistència al foc.

-

La longitud màxima de cada panell és de 10 m.
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El gruix de l’aïllament és de 50mm.

-

El gruix de cada una de les capes d’acer és de 1mm aproximadament.

-

L’aïllament acústic està entre 29 i 39dB (anàlisi provat segons les normes
UNE 8270/7 i ISO 717/82).

-

La participació al foc d’aquesta coberta és de classe 0 per a la xapa i de
classe 1 per a l’aïllant (d’una escala del 0 al 5).

9.2.2. Tancaments verticals
Façanes
L’objectiu principal de les façanes és el de tancar i aïllar el volum interior de la
indústria de l’entorn de l’edifici.
Tot i així, existeix una altra funció que en moltes ocasions no es té en compte i
que afecta la globalitat de la implantació. Aquesta és la funció estètica.
Solució adoptada
El tancament exterior seleccionat per a la nau és de blocs de formigó lleuger
(tipus Airbock) de 25 cm.
L’acabat exterior de les façanes és de panell Natura color gris amb un espessor
de 12 mm.
A partir de l’altura on comença la planta pis es realitza una estructura d’alumini
formada per barres verticals adossades a la paret del tancament i barres
horitzontals d’alumini color gris de 8x8 cm.

Il·lustració 47. Acabat exterior de les façanes

Distribució en planta
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9.3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA EN TANCAMENTS
INTERIORS
9.3.1. Tancaments interiors horitzontals
Solera
Solució adoptada
Les soleres estan formades per tres components:
1. Llit de grava (d’uns 10 cm).
2. Membrana impermeable.
3. Capa de formigó armat.
Motius de la selecció
La col·locació de la solera ofereix una se`ria d’avantatges:
-

Anivella la superfície del sòl.
Permet suportar càrregues mitges i altes.
Evita l’entrada de vapor d’aigua en els edificis.
Evita les pèrdues calorífiques a través seu.

Paviments
Solució adoptada
Es construiran diferents tipus de paviments depenent de les zones on s’hagin de
trobar:
1- En la zona de producció i magatzems es realitzarà un paviment continu amb
base epoxídica.
2- En els banys i vestuaris estan constituïts per rajoles antilliscants aplicades
directament sobre de la solera.
3- Els recintes d’instal·lacions estan constituïts per rajoles antilliscants de 40x40
cm.
4- En el recinte d’entrada es realitzarà un paviment continu de fprmigó amb
acabat de color gris.
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de fusta

Falsos sostres
Solució adoptada
Els sostre registrable està format per una estructura de perfils de xapa d’acer
galvanitzat revestit per una làmina prelacada en la seva cara vista. Aquesta
estructura forma una quadrícula de 60x60 cm.
L’estructura queda degudament suspesa del forjat mitjançant anellatges, varetes
roscades i peces de penjament TR, sobre ella, es recolzaran les plaques
600x600 mm de 13 mm d’espessor i dimensions 595x595 mm.
Muntatge segons la Normativa Intersectorial de ATEDY: “Manual de instal·lació
de sostres desmuntables d’escaiola” i requisits del CTE-DB HR.

Il·lustració 48. Fals sostre

9.3.2. Tancaments interiors verticals
Parets fixes
Solució adoptada
Les parets interiors que separen els diferents sectors són de blocs de formigó
lleuger (tipus Airblock). Es realitzarà un acabat a les dues cares enfoscat i
arrebossat.
Les parets de tancament de la planta soterrani es realitza amb murs de formigó
armat de 25 cm de gruix.
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Motius de la selecció
S’utilitzaran aquest tipus de blocs per les parets fixes que separen els sectors
degut a que:
 Presenten un bon compromís entre resistència, confort i estabilitat
dimensional.
 Les seves característiques mecàniques i de resistència al foc són bones.
 El fet de que sigui triple dóna un major aïllament acústic enfront dels
sorolls de les canonades.
 Té l’avantatge de que al ser foradats, hi passarà pel seu interior la
instal·lació de lampisteria.
Parets prefabricades
Solució adoptada
Les parets de separació entre les diferents oficines es realitzarà en mampares
metàl·liques tipus tabics secs i amb vidre.
9.4. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ADOPTAT
En aquest apartat es fixa un procés d’execució de les obres, amb l’objectiu de
definir i ordenar el conjunt de les operacions a realitzar en la present construcció.
Es detalla i especifica la manera d’executar cada una de les operacions,
mantenint l’odre i coordinació entre elles.
9.4.1. Classificació del sòl i estudi geotècnic
L’estudi geotècnic és avui en dia una eina imprescindible per el càlcul de la
cimentació ja que amb les dades que ens subministra del terreny es pot fer un
càlcul més aproximat, amb l’estalvi econòmic que això comporta.
Pel reconeixement del terreny s’han de tenir en compte totes les dades rellevants
de la parcel·la, tant topogràfics o urbanístics com les dades prèvies i estudis de
la mateixa parcel·la.
Una vegada s’ha aconseguit classificar el tipus de sòl que s’està tractant, el
següent pas és el moviment de terres.
9.4.2. Moviment de terres
L’execució començarà amb la neteja general del terreny, eliminant tot tipus de
terra vegetal i obstacles.
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les exigències de la nau.
9.4.3. Replanteig
El replanteig consisteix en ubicar i marcar sobre el terreny així com serà la futura
nau que es construirà, on d’aquesta manera quedarà plasmada la distribució de
la nau que s’observa en els plànols existents.
9.4.4. Compactació del terreny
S’ha de tenir en compte que sobre d’aquest terreny excavat hi hauran de
descansar els ciments, que seran els que transmetran les carregues al terreny.
D’aquesta manera s’haurà de tenir en compte la resistència dels terrenys
remoguts.
Per aquest motiu s’haurà de realitzar una compactació del terreny per poder
garantir que no es produeixin deformacions quan s’apliquin les càrregues de
l’estructura de la nau.
9.4.5. Excavació
L’excavació es realitzarà de forma automàtica mitjançant màquines especials i es
completarà manualment en aquelles zones que es precisi.
S’excavaran especialment les sabates, riostes, canalitzacions de les diferents
instal·lacions (aigua potable, clavegueram, aigües fluvials, elèctriques).
S’haurà de preveure la col·locació de la xarxa potencial de posada a terra que
anirà connectada a la part metàl·lica dels pilars.
El volum de terra excedent es retira de forma mecànica amb camions.
9.4.6. Capa de ciment de preparació
A sobre del terreny excavat es realitza una capa de ciment de 2 cm de gruix per
poder treballar millor sobre el terreny.
9.4.7. Col·locació dels tubs de les instal·lacions generals
Es col·locaran els respectius tubs per la posterior col·locació de les instal·lacions
d’aigües fluvials, aigua potable, desaigües i electricitat.
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Una vegada s’han realitzat totes les tasques de neteja del terreny a edificar i de
moviments de terres ja citats, i col·locació de l’estructura principal, es procedirà a
la construcció de la solera.
Les soleres estaran formades per tres components:
1. Llit de grava (d’uns 10 cm). s’escampa un cop s’ha compactat el terreny,
incloent-hi la capa de terra vegetal. La seva capa superior ha de permetre
poder estendre-hi una làmina impermeable que no deixi escapar la
beurada de formigó.
2. Membrana impermeable: per evitar que la humitat penetri a l’interior de
l’edifici a través del terra, es pot fer servir una làmina resistent de polietilè.
Aquesta es situa damunt del llit de grava.
3. Capa de formigó armat: sobre d’aquest component hi anirà el paviment i
per aquest motiu està acompanyat d’una malla metàl·lica electrosoldada
per tal que aquesta pugui suportar i repartir i repartir els possibles
esforços a tracció de la solera.
Es deixaran els forats necessaris per posar les sabates i els riostaments. Els
forats es realitzen de manera que càpiga la sabata deixant un gruix extra de 5
cm per banda. D’aquesta manera es deixa espai per l’encofrat i per poder
maniobrar.
9.4.9. Col·locació de les sabates
En aquest apartat s’introdueix una capa de 10 cm de formigó sobre els forats
excavats prèviament. A continuació es col·loquen les sabates a dins dels forats.
En la part central de la sabata es disposa de l’entramat per a l’ancoratge del pilar
amb la sabata mitjançant soldadura.
9.4.10. Col·locació dels pilars
Es col·locaran els pilars soldats sobre les plaques d’ancoratge.
9.4.11. Col·locació de les jàsseres
Es col·locaran les jàsseres a sobre dels pilars formant els pòrtics de la nau.
9.4.12. Desenvolupament dels forjats
Els forjats han de suportar les càrregues d’ús de l’interior de l’edifici i transmetreles cap a les bigues i pilars.
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Sobre el forjat es col·locaran les xapes col·laborants amb la seva malla de
cimentació.
9.4.13. Col·locació de les cobertes
La coberta, per la seva ubicació dins de l’edifici industrial, és l’element de
tancament que està més exposat a les inclemències meteorològiques. És per
aquest motiu que la funció principal de les cobertes és la de protegir l’interior de
l’edifici de l’ambient exterior.
Com a primera instància, les cobertes s’han de projectar i construir afavorint
l’evacuació de les aigües i evitant-ne la filtració.
En la zona d’oficines es col·locarà una coberta plana invertida. Per la
col·locació d’aquesta es realitzaran els següents passos:
1- Per sobre del forjat base es col·locarà una capa de formigó lleuger.
2- Posteriorment es realitzarà una altra capa de morter de ciment per regularitzar
la superfície.
3- Es recobrirà tota la superfície d’una membrada impermeable (polietilè).
4- Es realitzarà el seu respectiu aïllament tèrmic.
5- Finalment es recobrirà la superfície amb un llit de grava.
En tota la resta de nau es col·locarà una coberta inclinada metàl·lica. Els que
s’utilitzaran seran panells prefabricats sandvitx els quals estan constituïts per
dues fulles xapa metàl·lica entre les quals se situa un aïllament tèrmic i acústic.
L’elecció d’aquest últim tipus de coberta és degut al seu baix pes, la seva gran
resistència estructural, la rapidesa de muntatge i el baix manteniment exigit.
9.4.14. Desenvolupament de murs i façanes
Amb la construcció de murs compleix amb el tancament lateral del l’edifici,
d’aquesta manera s’aconsegueix separar l’interior de l’edifici amb l’ambient
exterior. Amb les façanes es protegeix l’ambient interior de les inclemències
meteorològiques.
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El següent pas és la realització de les parets interiors que separen els diferents
sectors. Aquestes parets són de blocs de formigó lleuger (tipus Airblock). Es
realitzarà un acabat a les dues cares enfoscat i arrebossat.
9.4.16. Realització de les parets prefabricades
Les separacions entre oficines es realitzen mitjançant mampares metàl·liques
segues i unes altres amb vidre.
9.4.17. Instal·lacions generals
En aquesta etapa es realitzaran les instal·lacions generals necessàries per un
correcte ús de la indústria, com són les instal·lacions d’electricitat, aigua potable,
clavegueram, desaigües, climatització i ventilació.
9.4.18. Construcció del paviment
Es considera com a paviment qualsevol revestiment d’una superfície trepitjable.
Es col·locaran els paviments sobre de la solera per donar un acabat superficial a
aquest element horitzontal.
9.4.19. Col·locació de falsos sostres
Es col·locaran falsos sostres en tots els recintes menys en la zona de producció i
magatzems.
Els falsos sostres seran de plaques prefabricades de 60x60 cm en color blanc.
Aquests plaques necessiten una estructura de suport on es puguin subjectar,
aquesta estructura anirà subjectada amb el forjat.
9.4.20. Col·locació de portes i finestres
Un cop s’ha realitzat el paviment i les parets, ja es poden col·locar totes les
portes i les finestres interiors i exteriors de la construcció.
9.4.21. Neteja de l’obra
Eliminar tots els materials sobrants deguts a la construcció.

10. PRE-DISSENY INSTAL·LACIONS
10.1.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

La instal·lació elèctrica serà realitzada per un instal·lador electricista autoritzat
complint les prescripcions del Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reial
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complementàries.

de

22

d’agost,

i

les

seves

instruccions

tècniques

D’acord amb la instrucció ITC-BT-10 del vigent Reglament electrotècnic per
baixa tensió, aquest edifici pot classificar-se com establiment industrial.
La tensió de servei serà trifàsica a 400V per força motriu i monofàsica a 230V
per enllumenat, a la freqüència de 50Hz.
10.1.1. Comptador
L’energia elèctrica serà subministrada mitjançant una sola escomesa per un
comptador multifunció.
El comptador, previ informe tècnic de la companyia subministradora, es situarà
en un armari de comptadors situat a peu de carrer i en el mur de tancament del
recinte de la nau.
Des d’aquest comptador es procedirà a alimentar mitjançant derivació individual
el quadre general de distribució de enllumenat i força motriu.
En aquest quadre de distribució s’instal·laran els interruptors generals de tall
omnipolar, interruptors automàtics magnetotèrmics, protectors de curtcircuits i
sobrecàrregues en les línies secundàries, interruptors diferencials d’alta
sensibilitat i de mitja sensibilitat, així com un borne per a la connexió dels
conductors de protecció de la instal·lació interior amb la derivació de la línia
principal de terra.
10.1.2. Conductors
Els conductors a utilitzar seran els següents:
a) Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 450V, col·locats baix
tubs protectors del tipus no propagador de la flama, preferentment empotrats.
b) Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 750 V, amb coberta
de protecció, col·locats en els buits de la construcció totalment recoberts amb
materials incombustibles de R-120 com a mínim.
c) Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 1000V, armat i
col·locats degudament sobre les parets.
Les seccions dels conductors indicats en l’esquema del plànol nº 23 adjunt, han
estat dissenyades segons la Instrucció ITC-BT-15.
Totes les línies incorporen un conductor de la mateixa secció que els conductors
actius i estaran connectats a la presa de terra general de l’edifici.
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opacitat reduïda.
Segons la norma UNE-21.123 paràgraf 4 o 5, ò la norma UNE-22.1002 ò UNE
21.1002:2000.
La instal·lació anirà allotjada a l’interior de tubs protectors del tipus no
propagadors de la flama, complint el prescrit en la vigent legislació d’acord amb
la Instrucció ITC-BT-21.
Els tubs empotrats per paraments verticals i sostres seran tubs normals capaços
de resistir únicament els esforços mecànics que es produeixin durant el seu
emmagatzematge i transport, i de grau de protecció 3 o 5 segons la norma UNE50086-2-3 Sistemes de tubs flexibles.
Els tubs amb muntatge superficial compliran amb la norma UNE-EN-50086-2-2
Sistemes de tubs corbables.
10.1.3. Sistema d’instal·lació
A la zona de producció i d’emmagatzematge el muntatge de la instal·lació
elèctrica dels conductors es realitzarà per safates aèries. Mentre que a la zona
d’oficines i comercial els conductors protegits dintre de tubs tipus Forroplast
aniran per fals sostre i empotrats en les parets.
10.1.4. Potència total instal·lada
La potència total instal·lada dels receptors de força motriu i d’enllumenat és de
254.000W.
La potència de càlcul aplicant un coeficient de simultaneïtat de 0,55 és de
139.700W.
La potència a contractar és de 140.000W.
La potència màxima admissible, de conformitat amb l’interruptor general de
250A, és de 173.200W.
10.1.5. Càlcul justificatiu de les línies
El Reglament electrotècnic de baixa tensió Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost i
les seves Instruccions tècniques complementàries exigeixen que les seccions
d’un conductor es calculin per caiguda de tensió i no superin les intensitats
màximes admissibles indicades a na norma UNE-20.460-5-523 i el seu Annex.
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màxima admissible, en funció dels sistemes d’instal·lació i del conductor,
s’elegeix la secció que resulti major.
a) Càlcul de la intensitat
Càrrega connectada entre fases:

I: Intensitat en A
P: Potència de la càrrega en W

U: tensió entre les fases en V
cosφ: factor de potència
η: rendiment
b) Càlcul de la secció
Línies monofàsiques:

Línies trifàsiques:

L: longitud del conductor en metres
S: secció del conductor en mm2
∆u: caiguda de tensió en V
Χ: conductivitat en m/Ω·mm2
c) Caiguda de tensió
La màxima caiguda de tensió permesa pel vigent R.E.B.T. entre l’origen de la
instal·lació i qualsevol punt d’utilització serà menor del 3% de la tensió nominal
per enllumenat i menor del 5% per força motriu.
d) Densitat de corrent
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la instrucció complementària ITC-BT-019 segons el tipus de cable utilitzat:

10.2.

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIA

El subministrament d’aigua sanitària es realitza a través de la xarxa general de
serveis públics d’abastiment d’aigua del polígon industrial.
10.2.1. Característiques de materials i accessoris
Els materials utilitzats en canonades i aixetes de les instal·lacions interiors seran
capaços de resistir una pressió de treball de 15 kg/cm2 com a mínim.
Hauran de ser resistent a la corrosió i totalment estables en el temps en les
seves propietats físiques i no alteraran cap de les característiques de l’aigua.
Les claus utilitzades seran de bona qualitat i no produiran pèrdues de pressió
excessives quan es trobin totalment obertes.
10.2.2. Cabdals instantanis
Rentamans...................................0,10 litres/s
Inhodor.........................................0,20 litres/s
Dutxa............................................0,20 litres/s
Aigüera.........................................0,20 litres/s
Rentaplats....................................0,15 litres/s
10.2.3. Coeficient de simultaneïtat

n: nombre d’aparells sanitaris instal·lats
10.2.4. Diàmetres mínims
Diàmetres mínims a instal·lar
Per a un cabdal (Q)

Entre 0 i 0,59 litres/s

Ø canonades 15 mm

Entre 0,6 i 1,9 litres/s

Ø canonades 20 mm

Entre 2 i 3 litres/s

Ø canonades 25 mm

Il·lustració 49. Diàmetres mínims de canonades
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- MEMÒRIA Canonada principal: Ø 20 mm
Canonada derivacions: Ø mínim 10 mm
10.2.5. Prohibició
Es prohibirà l’engegada directa de la instal·lació d’aigua a una conducció
d’aigües de clavegueram.
10.2.6. Utilització alternativa d’aigües
Si s’utilitzessin aigües de distintes procedències, per evitar tota confusió les
conduccions relatives a l’aigua potable de distribució pública hauran de ser
pintades de color verd amb anells blancs de 10 cm de longitud.
10.2.7. Escomesa de distribució d’aigua
L’escomesa de distribució d’aigua haurà d’estar proveïda de un dispositiu
antiretorn, així com d’un purificador de control. El dispositiu serà d’un tipus
aprovat per la Conselleria de Industria i Energia, i s’instal·larà immediatament
després del comptador.
10.3.

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

10.3.1. Descripció general
La xarxa de sanejament del local comprendrà les xarxes d’aigua fecals i
residuals que puguin produir l’activitat, les quals descarregaran a la xarxa
general de clavegueram de la ciutat.
10.3.2. Estructura de la xarxa
La xarxa estarà constituïda per tubs de PVC rígid de dimensions adequades.
Durà una pendent mínima del 1% en el sentit de la circulació i disposarà
d’arquetes de registre en els canvis de direcció i en els retrobaments de línies.
10.3.3. Precaucions
Els desaigües de la xarxa estaran equipats amb reixetes de pas adequat, malles
de 15x15 cm o semblants, i també de caixa sifònica per a impedir així el possible
accés d’insectes i rosegadors i retrocés i el retrocés de males olors.
10.3.4. Dimensionat dels conductes
El diàmetre dels conductes es determinarà segons l’àbac de Manning o similar,
en funció del cabdal, de la velocitat i de la pendent prevista.
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- MEMÒRIA El cabdal es determinarà avaluant la proporció del probable abocament d’aigües
fecals i residuals a la xarxa sanejament.
La velocitat de circulació vendrà donada en funció de la rugositat de la
canonada, i es considera com a valors màxim 3 m/s i mínim 0,5 m/s.

n: nombre de Manning (n = 0,009 per a canonades de PVC)
j: pèrdues de càrrega unitària equivalent a la pendent de la canonada en m/m
R: radi hidràulic

Hipòtesis de moviment laminar:

Ne: nombre de Reynolds
R: Radi hidràulic
v: velocitat de circulació del fluid
ɣ: viscositat cinemàtica
Cabal d’abocament d’aigües residuals:

D: dotació prevista litres/dia·habitant
H: nº d’habitants usuaris del conducte
n: hores d’abocament diari ( ≈ 10h)
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

10.4.1. Compliment del Reglament de instal·lacions tèrmiques en els
edificis
Per a la projecció de la instal·lació de climatització de la zona comercial i
d’oficines es dóna compliment al Reglament de instal·lacions tèrmiques en els
edificis, Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol.
10.4.2. Descripció de la instal·lació
La instal·lació de la climatització es realitzarà mitjançant el sistema de conductes
per a climatitzar la zona de tenda i despatxos de l’activitat.
Les màquines exteriors es col·locaran a la coberta de l’edifici de tal forma que
permetin la lliure circulació del flux d’aire necessari pel canvi d’estat del
refrigerant en circulació.
Per evitar les molèsties produïdes per vibracions, les màquines es col·locaran
sobre elements flexibles tipus Silentblocks per tal d’esmorteir les vibracions.
El període de utilització de la instal·lació es preveu que sigui anual, de forma
continua durant la primavera i l’estiu i de forma discontinua durant la tardor i el
hivern.
Al ser una activitat destinada de ús diürn, l’horari previst és del matí fins a la
tarda.
10.4.3. Caracterització i quantificació de l’exigència de benestar i
higiene
QUALITAT TÈRMICA. Condicions de disseny
Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i humitat relativa
es fixaran en base a l’activitat metabòlica de les persones, el seu grau de
vestimenta i el percentatge estimat de insatisfets (PPD). En general, per
persones amb activitat metabòlica sedentària de 1,2 met (70W/m2), grau de
vestimenta de 0,5 clo en l’estiu (0,078 m2·ºC/W) i 1 clo en l’hivern (0,155
m2·ºC/W) i un PPD entre el 10 i el 15%, els valors de la temperatura operativa i
de la humitat relativa estaran compresos entre els límits següents:
Estiu:
Temperatura: 23 a 25 ºC
Humitat relativa: 45 a 60%
Hivern:
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Humitat relativa 40 a 50%
La velocitat de l’aire en la zona ocupada es mantindrà dintre dels límits de
benestar, tenint en compte l’activitat de les persones i la seva vestimenta, així
com la temperatura de l’aire i la intensitat de la turbulència.
En difusió per mescla (zona d’abastiment per damunt de la zona de respiració),
per una intensitat de la turbulència del 40% i PPD per corrent d’aire del 15%, la
velocitat mitja de l’aire estarà compresa entre els següents valors:
Hivern: 0,14 a 1,16 m/s
Estiu: 0,16 a 0,18 m/s
En difusió per desplaçament (zona de abastiment ocupada per persones i a
sobre una zona d’extracció per a una intensitat de la turbulència del 15% i PPD
per corrent d’aire menor del 10%, la velocitat mitja de l’aire estarà compresa
entre els següents valors:
Hivern: 0,11 a 0,13 m/s
Estiu: 0,13 a 0,15 m/s
Les condicions exteriors de càlcul (latitud, altitud sobre el nivell de mar,
temperatura seca i humida, oscil·lació mitja diària, direcció i intensitat dels vents
dominants) s’establiran d’acord amb el que indica la UNE 100001 o, en el seu
defecte, en base a dades procedents de fonts de reconeguda solvència (Institut
Nacional de Meteorologia).
QUALITAT DE L’AIRE. Classificació aire interior (IDA), classificació qualitat
de l’aire (ODA), classificació aire d’extracció (AE).
Es disposarà d’un sistema de ventilació per aportar el suficient cabdal d’aire
exterior que eviti, en els distints locals en els que es realitzi activitat humana, la
formació d’elevades concentracions de contaminants. A aquests efectes, es
considera vàlid el establert en el procediment de la UNE-EN-13779. En funció de
l’ús de cada local, la qualitat de l’aire interior (IDA) que s’haurà de d’aconseguir,
com a mínim, la següent:
IDA 1 (aire qualitat òptima: 20 litres/s·persona): hospitals, clíniques, laboratoris i
guarderies).
IDA 2 (aire de bona qualitat: 12,5 litres/s·persones): oficines, residències (hotels i
similars, residències de gent major i estudiants), sales de lectura, museus, sales
de tribunals, aules d’ensenyança i assimilables i piscines.

87

- MEMÒRIA IDA 3 (aire de qualitat mitja: 8 litres/s·persones): edificis comercials, cines,
teatres, salons d’actes, habitacions d’hotels i similars, restaurants, cafeteries,
bars, sales de festes, gimnasos, sala d’ordenadors).
IDA 4 (aire de qualitat baixa: 5 litres/s·persona).
La qualitat d’aire exterior (ODA), es classificarà d’acord amb els següents nivells,
segons el punt 3 de l’apartat IT 1.1.4.2.4:
ODA 1 (aire pur que pot contenir partícules sòlides (Per exemple polen) de forma
temporal).
ODA 2 (aire amb altes concentracions de partícules)
ODA 3 (aire amb altes concentracions de contaminants gasosos)
ODA 4 (aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules)
ODA 5 (aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i
partícules)
L’aire exterior de ventilació s’introduirà degudament filtrat en l’edifici. Les classes
de filtració mínimes a utilitzar, en funció de la qualitat de l’aire exterior ODA i de
la qualitat de l’aire, i en depressió respecte als locals:
IDA 1

IDA 2

ODA 1

F9

F8

F7

IDA 4
F6

ODA 2

F7/F9

F8

F7

F6

ODA 3

F7/F9

F6/F8

F6/F7 G4/F6

ODA 4

F7/F9

F6/F8

F6/F7 G4/F6

ODA 5

IDA 3

F6/GF/F9 F6/GF/F8 F6/F7 G4/F6

Il·lustració 50. Classes de filtració mínimes

S’utilitzaran prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de
ventilació i tractament d’aire, així com allargar la vida útil dels filtres finals. Els
prefiltres s’instal·laran a l’entrada de l’aire exterior a la unitat de tractament, així
com en l’entrada de l’aire de retorn.
L’aire d’extracció es classifica en les següents categories:
AE 1 (Baix nivell de contaminació): Oficines, aules, sales de reunions, locals
comercials sense emissions específiques, espais d’ús públic, escales i
passadissos.
AE 2 (Moderat nivell de contaminació): Restaurants, habitacions d’hotels,
vestidors, bars, magatzems.
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impremtes i habitacions destinades a fumadors.
AE 4 (Molt alt nivell de contaminació): Extraccions de campanes de fums,
aparcaments, lloc de roba bruta, locals d’emmagatzematge de residus de
menjar, locals de fumadors d’ús continu, laboratoris químics).
Només l’aire de categoria AE 1, lliure de fum de tabac, pot ser retornat als locals.
L’aire de categoria AE 2 solament pot ser utilitzat com a aire de recirculació o de
transferència d’un local cap a locals de servei, banys i garatges. L’aire de
categoria AE 3 i AE 4 no pot ser utilitzat com a aire de recirculació o de
transferència.
10.4.4. Compliment de les exigències d’eficiència energètica
Generació de calor i fred
La climatització i ventilació de l’edifici es realitzarà de forma continua.
S’instal·laran conductes que aniran distribuint l’aire climatitzat per un costat i
recollint l’aire d’extracció per un altre. En la coberta es disposarà una unitat de
tractament d’aire (UTA) composta per un recuperador de calor de 23.000 m3/h i
una bomba de calor de 82,6 kW de potència calorífica i 76,4 kW de potència
frigorífica.
10.4.5. Combustible utilitzat
El combustible a utilitzar és l’energia elèctrica subministrada per la companyia
distribuïdora.
10.4.6. Cabdal de ventilació
Per tractar-se d’una zona d’oficines i comercial, el cabdal d’aire exterior de bona
qualitat IDA 2 és de:

10.4.7. Xarxa de canonades i conductes
S’han elegit conductes de xapa d’acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm i secció
circular, amb les dimensions que s’indiquen en els plànols nº 24 i 25, i muntatge
per fals sostre.
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Regulació automàtica
Per el control automàtic de la instal·lació s’utilitzarà un sistema de regulació com
a compensació de la temperatura exterior, d’acord amb el RITE.
El control de la temperatura d’impulsió dels climatitzadors serà variable al llarg
de l’any, en funció de la temperatura exterior.
El funcionament del climatitzador es realitzarà dintre de la programació horària
general de l’edifici, donant-se l’ordre de encesa/aturada i rebent-se la confirmació
de l’estat de funcionament del ventilador.
Es disposarà d’elements antivibratoris i connexions flexibles en les seves unions
als conductes.
10.4.9. Climatització de les zones de producció i magatzems
Per la climatització de les zones de producció i magatzem s’utilitzarà un
climatitzador amb un recuperador i refredador adiabàtic per deshumidificar
l’interior dels recintes i mantenir les condicions de temperatura i humitat
confortables.
El climatitzador escollit és el Hydronic CCM315, amb una potència frigorífica de
146 kW i cabdal d’aire de 24.000 m3/h.
En quant a la metodologia seguida per a climatitzar, primerament es calculen els
cabdal màssics del vapor d’aigua que es produeixen en el recinte. A continuació
s’obtenen les masses d’aire (la massa total de circulació, la massa d’aire
recirculat i la massa d’aire de l’exterior), i les temperatures de mescla de les
corrents d’aire tant al hivern com a l’estiu en els seus mesos més desfavorables,
complint amb un nombre de renovacions per hora adequat, i el cabdal mínim
d’aire exterior a utilitzar.
Una vegada realitzat el càlcul de càrregues del recinte s’obtenen les temperatura
de descàrrega i la potència teòrica de les bateries.
Finalment, per obtenir les potències reals de les bateries s’utilitza un recuperador
amb un refredador previ adiabàtic, i mitjançant les característiques donades pel
fabricant de dit recuperador, es treuen les temperatures de mescla recuperada,
obtenint així, la potència calorífica i frigorífica real.
Amb aquesta tècnica de climatització, s’aconsegueix el compliment total de les
normatives vigents (CTE, RITE RD (1027/2007) i les seves normes IT), garantint:
-

Les condicions de temperatura u humitat relativa.
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Qualitat interior de l’aire.

-

Quantitat d’aire exterior a recircular superior als mínims exigits.

-

La filtració de l’aire, conforme a l’exigència del RITE.
Una quantitat d’aire en moviment constant.

-

Una recuperació màxima de calor de l’aire extret.
El refredament del local utilitzant un recuperador de calor amb
prerefredament adiabàtic en l’aire de sortida.
L’escalfament del local amb reduïda emissió de gasos contaminants CO2
i NOx.

-

La reducció de l’energia fins a màxims sostenibles amb generadors d’alt
rendiment.

11. FITXES D’ESPAIS
ZONA DE PRODUCCIÓ
2

Superfície (m )

623,60

Altura (m)

3,94

Il·luminació (lux)

500

Ventilació
(renovacions/h)

25

Verticals
Tancaments
i
acabats interiors

Tancament: Blocs de formigó lleuger (tipus
Airblock) de 25 cm.
Acabat exterior: Panell Natura color gris
espessor 12 mm. Estructura d’alumini
formada per barres verticals adossades a la
paret de tancament i barres horitzontals
d’alumini color gris de 8x8 cm.
Acabat interior: enfoscat i arrebossat.
Pintura color blanc.
Finestres: d’alumini color gris amb vidre
6+4+6 mm i amb obertura automàtica des
de centraleta incendis.
Porta: enrotllable metàl·lica de 320 cm amb
motor. Porta doble fulla 180 cm. Resistent
al foc.

Paviment: continu de formigó amb acabat
Horitzontals de pintura epoxi.
Sostre: sense fals sostre.
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2

Superfície (m )

1167,32

Altura (m)

5,1

Il·luminació (lux)

200

Ventilació
(renovacions/h)

25

Verticals

Tancaments
i
acabats interiors

Tancament: Blocs de formigó lleuger (tipus
Airblock) de 25 cm.
Acabat exterior: Panell Natura color gris
espessor 12 mm. Estructura d’alumini
formada per barres verticals adossades a la
paret de tancament i barres horitzontals
d’alumini color gris de 8x8 cm.
Acabat interior: enfoscat i arrebossat.
Pintura color blanc.
Finestres: d’alumini color gris amb vidre
6+4+6 mm i amb obertura automàtica des
de centraleta incendis.
Portes: doble fulla de 180 cm. Resistent al
foc.

Paviment: continu de formigó amb acabat
de pintura epoxi.
Sostre: sense fals sostre.
Horitzontals
Claraboia: d’alumini color gris amb vidre
6+4+6 mm amb obertura automàtica des de
centraleta d’incendis.

MAGATZEM DE SORTIDA
2

Superfície (m )

237,00

Altura (m)

3,94

Il·luminació (lux)

200

3

Ventilació (m /h)

25

Verticals
Tancaments i acabats
interiors

Tancament: Blocs de formigó lleuger
(tipus Airblock) de 25 cm.
Acabat: a dues cares enfoscat i
arrebossat. Pintura de color blanc.
Portes: enrotllable metàl·lica de 500 cm.

Paviment:
continu de formigó amb
Horitzontals acabat de pintura epoxi.
Sostre: sense fals sostre.
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MAGATZEM DE PRODUCTES PERILLOSOS
2

Superfície (m )

55,70

Altura (m)

3,94

Il·luminació (lux)

200

Ventilació
(renovacions/h)

25
Tancament: Blocs de formigó lleuger
(tipus Airblock) de 25 cm.
Acabat exterior: Panell Natura color
gris espessor 12 mm.
Acabat interior: enfoscat i arrebossat.
Pintura color blanc.
Portes: enrotllable metàl·lica de 500
cm.

Verticals
Tancaments i acabats
interiors

Paviment: continu de formigó amb
Horitzontals acabat de pintura epoxi.
Sostre: sense fals sostre.

ZONA OFICINES
2

Superfície (m )

405,37

Altura (m)

4,00

Il·luminació (lux)

1000

Ventilació
(renovacions/h)

6

Tancaments
i
Verticals
acabats interiors

Tancament: Blocs de formigó lleuger (tipus
Airblock) de 25 cm.
Acabat exterior: Panell Natura color gris
espessor 12 mm. Estructura d’alumini
formada per barres verticals adossades a la
paret de tancament i barres horitzontals
d’alumini color gris de 8x8 cm.
Acabat interior: trasdossat de pladur 50
mm. Pintura color blanc.
Separació entre despatxos: Mampara
metàl·lica envà cega i mampara metàl·lica
envà amb vidre.
Finestres: d’alumini color gris amb vidre
6+12+4 mm.
Portes: d’alumini doble fulla de 160 cm i
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Escala: Barana de vidre de seguretat i
perfileria d’alumini.
Paviment: Fusta (parquet)
Sostre: Fals sostre, plaques 60x60 cm.
Horitzontals Color blanc.
Claraboia: d’alumini color gris amb vidre
6+4+6 mm.

ZONA COMERCIAL
2

Superfície (m )

465,60

Altura (m)

3,94

Il·luminació (lux)

1000

Ventilació
(renovacions/h)

6
Tancament: Blocs de formigó lleuger
(tipus Airblock) de 25 cm.
Acabat exterior: panell Natura color
gris espessor 12 mm.
Acabat interior: trasdossat de pladur
50 mm. Pintura color blanc.
Finestres: d’alumini color gris amb
vidre 6+12+4 mm.
Porta accés: vidre de seguretat doble
fulla automàtica.
Escala: Barana de vidre de seguretat i
perfileria d’alumini.

Verticals
Tancaments i acabats
interiors

Paviment: Fusta (parquet)
Horitzontals Sostre: Fals sostre, plaques 60x60
cm. Color blanc.

VESTUARIS
2

Superfície (m )

34,69

Altura (m)

3,50

Il·luminació (lux)

200

Ventilació
(renovacions/h)

15

Tancaments i acabats
Verticals
interiors

Tancament: Blocs de formigó lleuger
(tipus Airblock) de 6 cm.
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20x20 cm color blanc.
Portes: Fusta simple fulla 80 cm i de
70 cm.
Paviment: Enrajolat amb rajoles
antilliscants.
Horitzontals
Sostre: Fals sostre, plaques 60x60
cm. Color blanc.

ASEOS OFICINES
2

Superfície (m )

10,81

Altura (m)

3,30

Il·luminació (lux)

200

Ventilació
(renovacions/h)

13
Tancament: Blocs de formigó lleuger
(tipus Airblock) de 6 cm.
Acabat: acabat arrebossat a dues
cares. Pintura de color blanc.
Portes: Fusta simple fulla 80 cm.

Verticals
Tancaments i acabats
interiors

Paviment: Enrajolat amb rajoles
antilliscants.
Horitzontals
Sostre: Fals sostre, plaques 60x60
cm. Color blanc.

ASEOS COMERCIAL
2

Superfície (m )

10,81

Altura (m)

3,30

Il·luminació (lux)

200

Ventilació
(renovacions/h)

13
Tancament: Blocs de formigó lleuger
(tipus Airblock) de 6 cm.
Acabat: acabat arrebossat a dues
cares. Pintura de color blanc.
Portes: Fusta simple fulla 80 cm.

Verticals
Tancaments i acabats
interiors

Paviment: Enrajolat amb rajoles
Horitzontals antilliscants.
Sostre: Fals sostre, plaques 60x60
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12. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ACTUAL
Per la redacció d’un projecte industrial, cal revisar diferents documents. Aquest
documents contenent diferents normatives que delimiten les construccions.
Reial Decret 314/2006:
S’ha utilitzat el RD per la sectorització de la zona de producció per calcular tot el
tema de prevenció d’incendis, amb el càlculs de la càrregues de foc que han de
suportar els elements portants.
CTE: Codi Tècnic de la Edificació (RD 314/2006):
S’ha utilitzat el CTE, ja que és d’obligat compliment i del qual s’ha fet servir
sobretot els apartats de cimentació, estructures,etc. que s’ha aplicat en aquest
projecte.
També s’ha utilitzat per la sectorització de la zona comercial i oficines en el tema
de prevenció d’incendis.
EHE-2008: Instrucció de Formigó Estructural:
Referida al formigó d’ús en la construcció (prefabricat en el nostre cas), defineix
la resistència, estabilitat, permeabilitat, tipus d’ancoratges, etc. En el projecte, el
fabricant de formigó prefabricat, garanteix el compliment de la normativa.
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM):
S’ha consultat totes les restriccions constructives que imposava l’ajuntament del
municipi al qual pertany el polígon industrial. En el POUM hi ha dades com ara
l’alçada màxima de la construcció, el percentatge de l’edificabilitat, les distàncies
entre parcel·les, etc. Cada municipi té el seu propi POUM.
13. ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA
Pressupost d’inversió:
La inversió inicial és la següent:
-

Pressupost d’instal·lacions .......................................... 195.592,97 €

-

Pressupost maquinària ................................................ 398.869,25 €

-

Valor aproximat solar ................................................... 880.740,00 €
Valor aproximat nau ................................................. 1.283.592,09 €
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Període d’amortització previst: 10 anys.
Ingressos:
Preu unitari (€) Unitats

Total (€)

Camisetes

1,65

Dessuadores

2,65

645.120

1.709.568

Dessuadores cremallera

2,80

322.560

903.168

Polos

1,80

161.280

290.304

2.096.640 3.459.456

Total ingressos

6.362.496

Despeses: Capital circulant
Total (€)

Concepte
Despeses de personal

Seguros Socials

Energia

Consum de
primeres

matèries

Administratius

168.000

Operaris

638.400

Direcció

70.000

Total personal

876.400

Cotitzacions règim general (30%)

262.920

Deduccions per quota obrera

52.584

Retencions a compte IRPF

70.112

Total Seguros Socials

385.616

Rebuts de llum i força motriu

43.200

Total energia

43.200

Camisetes

0,95

2.096.640

1.991.808

Dessuadores

1,90

645.120

1.225.728

Dessuadores
cremallera

2,05

322.560

661.248

1,05
de

161.280
matèries

169.344

Polos
Total
consum
primeres

Despeses generals de
Lloguers, imposts, impresos, bates
fabricació
Total fabricació
Despeses manteniment

Neteja, reparacions,
assegurances
Total manteniment

Despeses
de
conservació
3% Valor maquinària
(amortització tècnica)
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Despeses de ventes

2% Valor instal·lacions

3.911,86

1% Valor nau

12.835,92

Total despeses conservació

28.713,86

Promoció,
publicitat,
desplaçaments

dietes,

Total ventes
TOTAL CAPITAL CIRCULANT

10.000
10.000
5.401.107,86

Amortització financera:
Total (€)
7,5 % Maquinària
Amortització financera 10 % Instal·lacions
2 % nau

29.915,19
19.559,29
25.671,84

Total amortització financera 75.146,32

Despeses financeres:
Total (€)
Despeses financeres

6 % capital immobilitzat

165.527,65

1/6 8% capital circulant

72.014,77

Total despeses financeres 237.542,43

Total despeses d’explotació:

BENEFICIS DE L’EXERCICI:

Que suposa un benefici net de l’ordre de 10,2% del valor de la facturació bruta
anual.
Aportació del capital:
L’aportació del capital és 100% nacional i procedeix de fonts privats i particulars.
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La realització del projecte, s’ha basat en el desenvolupament sostenible, i s’ha
intentat que tot el que s’ha realitzat no afecti negativament al medi ambient.
Els components de les estructures metàl·liques són materials reciclables al
100%. L’acer utilitzat constitueix matèria prima, material no desetxable i que no
contamina, i pot ser reciclat vàries vegades sense perdre per això la qualitat.
A més, l’acer ofereix una gran durabilitat i per a la seva producció requereix
menor quantitat d’energia que en altres materials. En els seus darrers anys, la
indústria de l’acer ha reduït fins a la meitat el consum d’energia, i les emissions
de diòxid de carboni i de pols.
Per a reduir la contaminació acústica, les diferents màquines aniran degudament
aïllades.
Tots els aparells elèctrics utilitzats tindran un elevat rendiment energètic.
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1. FITXES DE MÀQUINES
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Residus:

diferents diaris per cada estampadora en funcionament.

Observacions: Es tenen en compte que es fan 4 anagrames

24 anagrames/dia

Productes:

Consum elèctric: 0,18 Kw

Subministres:

6,63 kg

ProOne 600 G1

HP

Matèries primeres:

Pes:

Model:

Marca:

ORDINADORS DE DISSENY
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Consum elèctric: 0,01 Kw
Residus:
Cartutxos de tinta

192 transparències/dia

Productes:

192 fotolits/dia

107

serveixen per estampar. Per tant, es necessiten 192 fotolits/dia.

considera que cada estampadora té 12 braços, i 8 d’ells

fotolit per cada color que tingui el logotip a estampar. Es

diaris diferents per cada estampadora en funcionament. Es fa 1

Observacions: Es tenen en compte que es fan 4 anagrames

Subministres:

3,6 kg

Deskjet 2540

HP

Matèries primeres:

Pes:

Model:

Marca:

IMPRESSORA DE FOTOLITS
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JB-T1100

Jinbao Machinery

Residus:

Emulsió: 0,05 litres/pantalla

Consum elèctric: 0,92 kW

Subministres:

500 kg

Pes:

pantalles han de ser de 1800x1400mm.

Observacions: Les mides màximes dels marcs de les

192 pantalles/dia

Productes:

192 pantalles/dia

Matèries primeres:

Model:

Marca:

EMULSIONADORA
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Residus:

les pantalles és de 1200x1300 mm

Observacions: La dimensió màxima que pot tenir el marc de

192 pantalles/dia

Productes:

Consum elèctric: 4,2 Kw

192 pantalles/dia

200 kg
Subministres:

JB-1214H

Jinbao Machinery

Pes:

Matèries primeres:

Model:

Marca:

CAIXÓ D’ASSECAT
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JB-1500

Jinbao Machinery

Residus:

Consum elèctric: 3,6 Kw

Subministres:

260 kg

Pes:

pot tenir un marc de pantalla de 1200x1300 mm.

Observacions: s’ha de tenir en compte que com a màxim es

192 pantalles

Productes:

192 pantalles emulsionades

192 fotolits

Matèries primeres:

Model:

Marca:

INSOLADORA
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litres/h

emulsió

340

Residus:
d’aigua

Aigua: 340 litres/h

Consum elèctric: 1,7 Kw

Observacions: Els residus van directes a una depuradora.

192 pantalles

Productes:

192 pantalles

Subministres:

14,3 kg

K 5490

Kärcher

Matèries primeres:

Pes:

Model:

Marca:

HIDRONETEJADORA

amb
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2037 kg

Sportsman EX 1618

M&R

Aire a 6,9 bar: 255 litres/min

2400 camisetes/dia

12 pots de pintura/dia

2400 estampacions/dia

112

ud/h en cada color.

poden estampar fins a 8 colors. Té una capacitat màxima de 73

ser de 580x720x45 mm. Estampadora de 12 braços que es

Observacions: La mida màxima del marc de la pantalla ha de

Residus:

Productes:

Pintura: 12 kg/dia

Consum elèctric: 4,6 Kw

Matèries primeres:

Subministres:

Pes:

Model:

Marca:

ESTAMPADORA
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pintures.

d’aigua

Residus:
amb

240
emulsió

i

litres/min

113

Els residus van directes a la depuradora.

la neteja dels marcs recirculin per reduir el impacte ambiental.

ha de ser de 1320x970 mm. Fa que els productes químics de

Observacions: la mida màxima dels marcs de les pantalles

192 pantalles/dia

Productes:

Aigua: 240 litres/min

Aire a 6 bar: 850 litres/min

192 pantalles/dia

Subministres:

681 kg
Consum elèctric: 7 Kw

Eco-Tex

M&R

Pes:

Matèries primeres:

Model:

Marca:

RECUPERADORA DE PANTALLES
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Residus:

L’amplada de la banda és de 91 cm.

Observacions: La velocitat mínima és de 91 cm/min.

2400 camisetes/dia

Productes:

Aire: 11 litres/min

Consum elèctric: 12,1 kW

Subministres:

817 kg

Radicure D

M&R

Matèries primeres:

Pes:

Model:

Marca:

TÚNEL D’ASSECAT
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Kityy 550

Nechvile

Observacions:

2400 camisetes/dia

Productes:

Matèries primeres:

Model:

Marca:
120 kg

Pes:

Residus:

Aire a 6 bar: 20 litres/min

Consum elèctric: 0,5 Kw

Subministres:

PLEGADORA
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Observacions:

14.400 bosses/dia

Productes:

2304 m /dia d’embalatge

2

125 kg

Pes:

Residus:

Aire: 142 litres/min

Consum elèctric: 0,55 Kw

Subministres:

Omni-Bagger

M&R

Matèries primeres:

Model:

Marca:

ENVASADORA
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
2.1 DEFINICIÓ DELS SECTORS D’INCENDI DE L’EDIFICI
Sectors
A

B

C

Zones

Superfície (m2)

Zona comercial

545,88

Zona oficines

457,07

Zona producció

925,92

Magatzem sortida

249,87

Magatzem prod. Perillosos

56,45

Soterrani

158,88

Magatzem entrada

1232,24

Superfície
total (m2)

Normativa
d’aplicació

1002,95

CTE-DB-SI
RSCIEI

1391,12

1232,24

RSCISI

Il·lustració 51. Sectors d'incendi de l'edifici

2.2 CÀLCUL DE LA DENSITAT DE CÀRREGA DE FOC PONDERADA
I CORREGIDA
El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avalua segons 3 alternatives:
1. Mitjançant la següent expressió funció de la massa de combustible i del seu
poder calorífic, que determina la densitat de càrrega de foc, ponderada i
corregida, segons el RD 2267/2004, de 3 de Desembre, regulador del
Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials:

2. Com alternativa a la fórmula anterior es pot avaluar la densitat de càrrega de
foc, ponderada i corregida, Qs, del sector d’incendi aplicant les següents
expressions:
a. Per a activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol
altra diferent al emmagatzematge:

b. Per activitats d’emmagatzematge:
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industrial, als efectes de l’aplicació d’aquest reglament, s’avaluarà calculant
la següent expressió:

4. El nivell de risc intrínsec d’un establiment industrial, quan desenvolupa la
seva activitat en més d’un edifici, ubicats en un mateix recinte, s’avaluarà
calculant la següent expressió, que determina la càrrega de foc, ponderada i
corregida, QE, de dit establiment industrial:

Una vegada avaluada la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, el
nivell de risc intrínsec es dedueix de la taula 1.3:
Nivell de risc intrínsec
Baix

Mitjà

Alt

Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida
Mcal/m

2

MJ/m

2

1

QS ≤ 100

QS ≤ 425

2

100 < QS ≤ 200

425 < QS ≤ 850

3

200 < QS ≤ 300

850 < QS ≤ 1275

4

300 < QS ≤ 400

1275 < QS ≤ 1700

5

400 < QS ≤ 800

1700 < QS ≤ 3400

6

800 < QS ≤ 1600

3400 < QS ≤ 6800

7

1600 < QS ≤ 3200

6800 < QS ≤ 13600

8

3200 < QS

13600 < QS

Il·lustració 52. Taula 1.3 del RD 2267/2004

2.2.1

Càlcul de la densitat de càrrega de foc ponderada i
corregida del sector A segons el CTE-DB-SI

Degut a que l’àrea de oficines i l’àrea comercial és major a 250 m2, s’ha de
seguir les exigències del CTE.
El valor de càlcul de la densitat de càrrega de foc es determina en funció del
valor característic de la càrrega de foc del sector, així com la probabilitat
d’activació i de les previsibles conseqüències del incendi, com:

On:
qf,k: valor característic de la densitat de càrrega de foc, segons taula B.6;
m: coeficient de combustió que té en compte la fracció del combustibles que pren
foc en el incendi. En els casos en els que el material incendiat sigui de tipus
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altra tipus de material i no es conegui el seu coeficient de combustió por agafarse m=1de la part de la seguretat.
δq1: coeficient que té en compte el risc d’iniciació degut al tamany del sector
(taula B.2).
δq2: coeficient que té en compte el risc d’iniciació degut al tipus d’ús o activitat
(taula B.3).
δn: coeficient que té en compte les mesures actives voluntàries existents Taula
B.4).
δc: coeficient de correcció segons les conseqüències del incendi (taula B.5).

Zona

Superfície

Zona
comercial
Zona
oficines

qf,k

Activitat

2

(m )

2

(Mcal/m )

M

δq1

δq2

δn

δc

545,88

Ús
comercial:
Venta de peces
de vestir

175

0,8

1,55

1,25

1,0

1,0

457,07

Ús administratiu

125

0,8

1,53

1,00

1,0

1,0

Il·lustració 53. Sector A

Zona comercial:

Zona oficines:

Sector A:
Mitjançant la ponderació de les càrregues de foc de les dues zones que
conformen el sector A, s’extreu la càrrega de foc ponderada i corregida de dit
sector.

Aquesta càrrega ponderada de foc és d’un nivell de risc intrínsec Mitjà 3, segons
la taula 1.3 del Reglament.
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Zona

Zona de
producció

Magatzem
de sortida

Càlcul de la densitat de càrrega de foc ponderada i
corregida del sector B (taula 1.2 RD 2267/2004)
Fabricació i venta

Superfície
(m2)

Activitat

925,92

249,87

Magatzem

qS
(Mcal/m2)

qv
(Mcal/m3)

Ra

Si (m2)

Ci

Ra

si
(m2)

Ci

hi

Estampat
de tèxtils

168

1,5

878,35

1,3

Embalatge
de tèxtils

144

1,5

13,30

1,3

Tèxtils,
peces de
vestir

96

2,0

76,8

1

0,6

Cartó
ondulat

313

2,0

76,8

1,3

0,4

Il·lustració 54. Producció i magatzem de sortida

Zona de producció:

Magatzem de sortida:

Magatzem de productes perillosos: segons taula 1.4 del RD 2267/2004
Zona

Superfície
2

(m )
Magatzem de
productes

56,45

perillosos

Productes

qi (Mcal/kg)

Gi (kg)

Ci

Ra

Dissolvent

10

100

1,6

2,0

Pintura

10

264

1,6

2,0

Emulsió fotosensible

10

180

1,3

2,0

Il·lustració 55. Magatzem productes perillosos

Soterrani: segons taula 1.2 RD 2267/2004
Zona

Superfície

Activitat

Magatzem
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2

(m )
Soterrani

158,88

2

qS (Mcal/m )

Ra

Si (m )

Ci

96

1,0

38,94

1,0

Sala grups de pressió,
aparells electromecànics
Il·lustració 56. Soterrani

Sector B:

Aquesta càrrega ponderada de foc és d’un nivell de risc intrínsec Mitjà 3, segons
la taula 1.3 del Reglament.
2.2.3

Càlcul de la densitat de càrrega de
corregida del sector C (taula 1.2)

Magatzem

Superfície

Zona

Activitat

qv
3
(Mcal/m )

Ra

si
2
(m )

Ci

hi

Tèxtils, peces de
vestir

96

2,0

422,4

1

2,24

Cartó ondulat

313

2,0

303,6

1,3

0,16

Palets de fusta

313

2,0

303,6

1,3

0,4

2

(m )

Magatzem
d’entrada

1232,24

foc ponderada i

Il·lustració 57. Sector C

Aquesta càrrega ponderada de foc és d’un nivell de risc intrínsec Mitjà 3, segons
la taula 1.3 del Reglament.
2.2.4

Càlcul del risc intrínsec de l’establiment industrial

Una vegada obtinguts els valors de les càrregues de foc ponderades i corregides
de tots els sectors, es pot determinat el nivell intrínsec de l’establiment industrial.
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2

Sector

Superfície (m )

QS (Mcal/m )

Nivell de risc intrínsec

A

1002,95

217,36

Mitjà 3

B

1391,12

248,28

Mitjà 3

C

1232,24

259,71

Mitjà 3

Il·lustració 58. Risc intrínsec dels sectors

D’aquesta manera, s’obté que l’establiment industrial té un nivell de risc intrínsec
Mitjà 3, segons la taula 1.3 del Reglament.

2.3 SUPERFÍCIE MÀXIMA SEGONS SECTORS
Les superfícies màximes de cada sector segons la taula 2.1 del Reglament,
tenint en compte que l’establiment industrial és de tipus C, són les següents:
Sector Superfície màxima (m2) Superfície sector (m2)
A

5000

1002,95

B

5000

1391,12

C

5000

1232,24

Il·lustració 59. Superfície màxima segons sector

2.4 CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
2.4.1

Resistència al Foc dels elements estructurals i de
tancament

Sector A (Zona comercial i zona d’oficines):
Parets, sostres i portes que delimiten el sector d’incendi:
Segons la taula 1.2 del CTE-DB-SI:
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Il·lustració 60. Taula 1.2 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten
sectors d'incendi

La Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten el sector A és
EI 90.
Elements estructurals:
Segons la taula 3.1 del CTE-DB-SI:

Il·lustració 61. Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals

L’Estabilitat al foc dels elements estructurals del sector A és R 90.
Sector B (zona de producció, magatzem de sortida, magatzem productes
perillosos i soterrani):
Elements estructurals:
Segons la taula 2.2 del RD 2267/2004:
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Il·lustració 62. Taula 2.2 Estabilitat al foc d'elements estructurals portants

L’Estabilitat al foc dels elements estructurals del sector B és R 60.
Parets, sostres i portes que delimiten el sector d’incendi:
Segons el punt 5.6 del RD 2267/2004:

Il·lustració 63. Punt 5.6 de RD 2267/2004

La Resistència al foc dels elements delimitadors del sector seran com a mínim EI
60.
La Resistència al foc de les portes de pas entre dos sectors d’incendi seran, com
a mínim de EI 30.
Sector C (magatzem d’entrada):
El sector C té les mateixes característiques que el sector B.

2.5 OCUPACIÓ I EVACUACIÓ
2.5.1

Càlcul de l’ocupació
d’evacuació

Sector A:
Ocupació:
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s’indiquen en la taula 2.1 del CTE-DB-SI en funció de la superfície útil de cada
zona.

Il·lustració 64. Taula 2.1 Densitat d’ocupació (CTE-DB-SI)

Zona

Superfície útil
2

Densitat d’ocupació
2

Ocupació

(m )

(m /persona)

(persones)

Oficina1

10,06

10

1

Oficina 2

12,50

10

1

Oficina 3

14,13

10

1

Oficina 4

12,50

10

1

Oficina 5

10,06

10

1

Oficina 6

10,06

10

1

Oficina 7

12,50

10

1

Oficina 8

14,13

10

1

Oficina 9

12,50

10

1

Oficina 10

10,06

10

1

Oficina Gestió comercial

26,62

10

2

Sala reunions

37,32

Ocupació ocasional

0

Menjador

26,62

Ocupació ocasional

0

Direcció

40,04

10

4
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Aseos homes oficines

6,88
5,44

Ocupació ocasional
3

0
1

Aseos dones oficines

5,37

3

1

Total zona oficines
Zona comercial

465,60x0,75

5

18
69

Aseos homes comercial

5,44

3

1

Aseos dones comercial

5,37

3

1

Total zona comercial

71

Total Sector A

89

Il·lustració 65. Ocupació Sector A

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
Segons la taula 3.1 del CTE-DB-SI s’indica el nombre de sortides que hi ha
d’haver, com a mínim, així com la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a
elles.

Il·lustració 66. Taula 3.1 RD 2267/2004

Es disposarà de dues sortides per el sector A, degut a que l’ocupació és de 89
persones (major que 25 persones).
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Dimensionat dels elements d’evacuació:
El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha de realitzar segons la taula 4.1
del CTE-DB-SI:

Il·lustració 67. Taula 4.1 Dimensionat dels elements de evacuació

 Les portes i passos tindran una amplada:

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 3 de la zona de
producció, i sortida 6 del magatzem d’entrada; l’ocupació del sector B
corresponent a 35 persones i l’ocupació del sector C corresponent a 3 persones
evacuaria per la sortida 1 , juntament amb l’ocupació del sector A corresponent a
89 persones, cap a l’exterior. Per tant, per la sortida 1 s’evacuaria a 127
persones.

Porta sortida exterior planta baixa (sortida 1) té una amplada de 1,80 m, és
automàtica i amb dispositiu de obertura manual en cas de incendi.
Porta sortida cap a Sector B planta baixa (sortida 2) té una amplada de 1,80 m i
de dues fulles de 0,90 m cada una.
Porta sortida cap a Sector C planta pis (sortida 5) té una amplada de 1,80 m i de
dues fulles de 0,90 m cada una.
 Passadissos:
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En la zona de oficines l’amplada dels passadissos és de 2,10 m.
En el cas de la zona comercial, l’amplada mínima dels passadissos situats en
àrees de venta (no està previst l’ús de carretons per a transport de productes) és
la següent:

Les prestatgeries i expositors de la zona comercial es troben distribuïts
perimetralment al llarg de la superfície del sector, ocupant com a màxim un 25%
de la superfície construïda. En conseqüència, els passadissos són molt amplis i
no queden perfectament definits, en tot cas molt superiors a 1,40 m d’amplada.
 Escales no protegides (sortida 4):

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 6 del magatzem
d’entrada, l’ocupació del sector B evacuaria per la sortida 4 que correspon a les
escales de la zona d’oficines. Per tant, per les escales s’evacuaria a 21
persones.

L’amplada de l’escala corresponent a la sortida 4 de la zona de oficines és de
1,40 m.
Segons la taula 4.2 del CTE-DB-SI:

Il·lustració 68. Taula 4.2. Capacitat d'evacuació de les escales en funció de la seva amplada
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és de 224 persones.
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi:
Segons el l’apartat 9 de la Secció SI 3 del CTE-DB-SI:
-

-

-

Tota planta que disposi de zones de refugi o d’una sortida de planta
accessible de pas a un sector alternatiu contarà amb algun itinerari
accessible entre tot origen d’evacuació situat en una zona accessible.
Tota planta de sortida de l’edifici disposarà d’algun itinerari accessible
des de tot origen d’evacuació situat en una zona accessible fins alguna
sortida de l’edifici accessible.
En les plantes de sortida de l’edifici es podran habilitar sortides
d’emergència accessibles per a persones amb discapacitat diferents dels
accessos principals de l’edifici.

Sector B:
Ocupació:
Segons el punt 6.1 del RD 2267/2004:

Il·lustració 69. Punt 6.1 RD 2267/2004

Zona

Nombre de

Nombre de

Ocupació

persones en zona

persones en sector

(persones)

p = 31

P = 35

Producció

28

Magatzem de sortida

3

Soterrani

Ocupació ocasional

Magatzem prod. perillosos

Ocupació ocasional
Il·lustració 70. Ocupació Sector B

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
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- MEMÒRIA Les distàncies màximes dels recorreguts d’evacuació dels sectors d’incendi dels
establiments industrials no superaran els valors indicats en els següents quadre
del RD 2267/2004:

Il·lustració 71. Apartat 6.3.2 Annex II RD 2267/2004. Distància màxima dels recorreguts
d'evacuació

Degut a que el risc intrínsec de l’establiment industrial està classificat com Mitjà i,
encara que el nombre de treballadors sigui exactament igual a 50, es disposarà
de dues sortides per el sector B.
La longitud dels recorreguts d’evacuació no seran superiors a 50m.
Dimensionat dels elements d’evacuació:
El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha de realitzar segons la taula 4.1
del CTE-DB-SI.
 Les portes i passos tindran una amplada:

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 1 de la zona
comercial; l’ocupació del sector A corresponent a 89 persones i l’ocupació del
sector C corresponent a 3 persones evacuaria per la sortida 3, juntament amb
l’ocupació del sector B corresponent a 35 persones, cap a l’exterior. Per tant, per
la sortida 3 s’evacuaria a 127 persones.

Porta sortida exterior planta baixa (sortida 3) té una amplada de 0,80 m i és d’un
sola fulla.
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- MEMÒRIA  Passadissos:

En la zona de producció la distribució de maquinària està realitzada de tal
manera que la distància entre elles és major que 1,0 m, podent ser utilitzada com
a passadissos d’evacuació.
Sector C:
Ocupació:
Segons el punt 6.1 del RD 2267/2004:
Zona
Magatzem d’entrada

Nombre de persones

Nombre de persones

Ocupació

en zona

en sector

(persones)

3

p=3

P=3

Il·lustració 72. Ocupació Sector C

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
Les distàncies màximes dels recorreguts d’evacuació dels sectors d’incendi dels
establiments industrials no superaran els valors indicats en els següents quadre
del RD 2267/2004:

Il·lustració 73. Apartat 6.3.2 Annex II RD 2267/2004. Distància màxima dels recorreguts
d'evacuació

Degut a que el risc intrínsec de l’establiment industrial està classificat com Mitjà i,
encara que el nombre de treballadors sigui menor a 50, es disposarà de dues
sortides (una sortida serà mitjançant una escala descendent i una altra serà
mitjançant una sortida de planta que du al sector A).
La longitud dels recorreguts d’evacuació no seran superiors a 50m.
131

- MEMÒRIA Escales i aparell elevadors:
Segons l’apartat 6.3.3 de l’Annex II del RD 2267/2004 respecte a les escales i
aparells elevadors:

Il·lustració 74. Apartat 6.3.3 Annex II RD 2267/2004. Disposició de les escales i aparells
elevadors

Degut a que el risc intrínsec del sector C és Mitjà, l’evacuació per les escales és
descendent i l’altura d’evacuació no supera els 15 metres, l’escala del Sector C
no serà protegida.
Dimensionat dels elements d’evacuació:
El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha de realitzar segons la taula 4.1
del CTE-DB-SI.
 Les portes i passos tindran una amplada:

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de l’escala de la sortida 4 de
la zona d’oficines; l’ocupació de les oficines corresponent a 18 persones,
juntament amb l’ocupació del sector C corresponent a 3 persones, cap a la porta
de sortida 6 s’evacuaria a 21 persones.

Porta sortida cap a sector B (sortida 6) té una amplada de 1,80 m amb dues
fulles de 0,90 m cada una.
Porta sortida cap a Sector A planta pis (sortida 5) té una amplada de 1,80 m i de
dues fulles de 0,90 m cada una.
 Passadissos:
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- MEMÒRIA -

En el magatzem d’entrada la distribució de prestatgeries està realitzada de tal
manera que la distància entre elles és de 3 m, podent ser utilitzada com a
passadissos d’evacuació.
 Escales no protegides (sortida 6):

En cas de la hipòtesi més desfavorable de bloqueig de la sortida 5 de la zona
d’oficines, l’ocupació de les oficines (18 persones) juntament amb l’ocupació del
sector C (3 persones) evacuaria per la sortida 6 que correspon a les escales del
magatzem d’entrada. Per tant, per les escales s’evacuaria a 21 persones.

L’amplada de l’escala corresponent a la sortida 6 del magatzem d’entrada és de
1,50 m.
Segons la taula 4.2 del CTE-DB-SI:

Il·lustració 75. Taula 4.2 del CTE-DB-SI

La capacitat d’evacuació descendent de l’escala (sortida 6) amb amplada 1,50 m
és de 240 persones.

2.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
2.6.1

Instal·lacions protecció contra incendis Sector A
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- MEMÒRIA Segons la taula 1.1 de la Secció SI 4 “Instal·lacions de protecció contra incendis”
del CTE-DB-SI:

Il·lustració 76. Taula 1.1 Dotació de instal·lacions de protecció contra incendis

En el sector A s’instal·laran:
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- MEMÒRIA -

6 extintors portàtils de pols sec de 6 kg de càrrega amb matèria extintora i
d’eficàcia 21A-113B i 1 extintors de neu carbònica de 5 kg de càrrega
d’eficàcia 70B.

-

2 polsadors manuals d’alarma acompanyats de mini sirena al costat de
cada sortida.
4 Boques d’incendi equipades de tipus 25 mm de diàmetre nominal, que
s’admeten en els riscos d’incendi mitjà i alt com a boca d’incendi de 45
mm considerant-se en els efectes de càlcul hidràulic com de 45 mm.
1 Hidrant exterior.

-

-

2.6.2 Instal·lacions protecció contra incendis Sectors B i C
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de
protecció contra incendis dels establiments industrials, així com els disseny,
l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les seves
instal·lacions, compliran el que diu el Reglament de instal·lacions de protecció
contra incendis, aprovat per el Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, i en la
Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediments i desenvolupament
d’aquell.
Sistemes manuals d’alarma d’incendi:
Estan constituïts per un conjunt de polsadors que permetran transmetre
voluntàriament pels ocupants del sector, una senyal a una central de control i
senyalització permanentment vigilada, de tal forma que sigui fàcilment
identificable la zona en que ha estat activat el polsador.
S’instal·laran sistemes manuals d’alarma d’incendi en els sectors d’incendi dels
establiments industrials quan en ells es desenvolupin:
1) Activitats de producció, muntatge, reparació i altres diferents al de
emmagatzematge:
a) Superfície total construïda és ≥ 1000 m2.
2) Activitats d’emmagatzematge:
a) Superfície total construïda és ≥ 800 m2.
Sector B:
S’instal·laran polsadors d’alarma en el sector B (zona de producció, magatzem
de sortida, magatzem de productes perillosos i soterrani) ja que la superfície
construïda del sector és major que 1000 m2.
S’instal·larà un polsador d’alarma just al costat de cada sortida d’evacuació del
sector d’incendi, i la distància a recórrer des de qualsevol punt fins arribar a un
polsador no ha de superar els 25 m.
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- MEMÒRIA Per tant, en el sector B s’instal·laran 5 polsadors d’alarma.
Sector C:
S’instal·laran polsadors d’alarma en el sector C (magatzem d’entrada) ja que la
superfície construïda del sector és major que 1000 m2.
S’instal·larà un polsador d’alarma just al costat de cada sortida d’evacuació del
sector d’incendi, i la distància a recórrer des de qualsevol punt fins arribar a un
polsador no ha de superar els 25 m.
Per tant, en el sector C s’instal·laran 4 polsadors d’alarma.
Sistemes automàtics de detecció d’incendi:
S’instal·laran sistemes automàtics de detecció d’incendis en els sectors d’incendi
dels establiments industrials quan en ells es desenvolupin:
a) Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació i altres diferents a
l’emmagatzematge si:
1) Estan ubicats en edificis tipus A i la seva superfície total construïda és de
300 m2 o superior.
2) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 2000 m2 o superior.
3) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície construïda és de 1000 m2 o superior.
4) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície construïda és de 3000 m2 o superior.
5) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 2000 m2 o superior.
b) Activitats d’emmagatzematge:
1) Estan ubicats en edificis de tipus A i la seva superfície total construïda és
de 150 m2 o superior.
2) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 1000 m2 o superior.
3) Estan ubicats en edificis tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 500 m2 o superior.
4) Estan ubicats en edificis tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la
seva superfície total construïda és de 1500 m2 o superior.
5) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 800 m2 o superior.
Sector B:
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- MEMÒRIA No s’instal·laran sistemes automàtics de detecció d’incendi en el sector B (zona
de producció, magatzem de sortida, magatzem de productes perillosos i
soterrani) ja que la superfície construïda del sector és menor que 3000 m2.
Sector C:
No s’instal·laran sistemes automàtics de detecció d’incendi en el sector C
(magatzem d’entrada) ja que la superfície construïda del sector és menor que
1500 m2.
Sistemes de comunicació d’alarma:
S’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma en tots els sectors d’incendi dels
establiments industrials, si la suma de la superfície construïda de tots els sectors
d’incendi de l’establiment industrial es de 10.000 m2 o superior.
Per tant, no s’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma ja que la superfície
construïda de l’establiment industrial és menor a 10.000 m2.
Hidrants exteriors:
S’instal·larà un sistema de hidrants exteriors si ocorren les circumstàncies que es
reflecteixen en la taula 3.1 de l’Annex III del RD 2267/2004.

Il·lustració 77. Hidrants exteriors en funció de la configuració de la zona, la seva superfície
construïda i el seu nivell de risc intrínsec

Encara que la superfície construïda de l’establiment industrial és 3.480,87 m2,
s’instal·larà 1 hidrant exterior en la façana principal.
Extintors d’incendi:
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- MEMÒRIA S’instal·laran extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi de
l’establiment industrial.

Il·lustració 78. Taula 3.1 Annex III RD 2267/2004. Determinació de la dotació d'extintors
portàtils en sectors d'incendi amb càrrega de foc aportada per combustibles de classe A

Il·lustració 79. Taula 3.2 Annex III RD 2267/2004. Determinació de la dotació d'extintors
portàtils en sectors d'incendi amb càrrega de foc aportada per combustibles de classe B

L’emplaçament dels extintors portàtils d’incendi permetrà que siguin fàcilment
visibles i accessibles, estaran situats pròxims als punts on s’estimi major
probabilitat de iniciar-se el incendi i la seva distribució serà tal que el recorregut
màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d’incendi fins a l’extintor, no
superi els 15 metres.
Sector B:
S’instal·laran 6 extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B i 1 de CO2 d’eficàcia
70B en el sector B.
Sector C:
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- MEMÒRIA S’instal·laran 6 extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B en el sector C.
Sistemes de boques d’incendi equipades, BIE
S’instal·laran sistemes de boques d’incendi equipades en els sectors d’incendi
dels establiments industrials si:
a) Estan ubicats en edificis de tipus A i la seva superfície total construïda és
superior a 300 m2 o superior.
b) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la
seva superfície total construïda és de 500 m2 o superior.
c) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu niell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 200 m2 o superior.
d) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la
seva superfície total construïda és de 1000 m2 o superior.
e) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda total és de 500 m2 o superior.
f) Son establiments de configuracions de tipus D o E, el seu nivell de risc
intrínsec és alt i la superfície ocupada és de 5000 m2 o superior.
Tipus de BIE i necessitats d’aigua:
A més dels requisits establerts en el Reglament de instal·lacions de protecció
contra incendis, per a la seva disposició i característiques es compliran les
següents condicions hidràuliques:

Il·lustració 80. Tipus de BIE i necessitats d'aigua

*S’admetrà BIE 25 mm com a presa addicional del 45 mm, i es considerarà, a
efectes de càlcul hidràulic, com a BIE de 45 mm.
El cabal unitari serà el corresponen a aplicar a la pressió dinàmica disponible en
l’entrada de la BIE, quan funcionin simultàniament el nombre de BIE indicats, el
factor “K” del conjunt, proporcionat per el fabricant de l’equip. Els diàmetre
equivalents mínims seran 10 mm per a BIE de 25 i 13 mm per les BIE de 45 mm.
S’haurà de comprovar que la pressió al broquet no sigui inferior a 2 bar ni
superior a 5 bar, i, si fos necessari, es disposaran dispositius reductors de
pressió.
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- MEMÒRIA La separació màxima entra cada BIE i la seva més propera serà de 50 m. La
distància des de qualsevol punt del sector fins la BIE més propera no haurà de
superar els 25 m.
Sector B:
S’instal·laran 3 BIE de 25 mm amb temps d’autonomia de 60 minuts cada una,
cobriran una distància de 25 m de diàmetre cada una.
Sector C:
S’instal·laran 4 BIE de 25 mm amb temps d’autonomia de 60 minuts, cobriran
una distància de 25 m de diàmetre cada una.
Sistemes de columna seca
Segons l’apartat 10 de l’Annex III del RD 2267/2004, s’instal·laran sistemes de
columna seca en els establiments industrials si són de risc intrínsec mitjà o alt i la
seva altura d’evacuació és de 15 m o superior.
Per tant, en l’establiment industrial del present projecte no s’instal·laran
sistemes de columna seca, ja que l’altura d’evacuació és inferior a 15 m.
Sistemes de rociadors automàtics d’aigua
S’instal·laran sistemes de rociadors automàtics d’aigua en els sectors d’incendi
dels establiments industrials quan en ells es desenvolupin:
a) Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació i altres distintes al
emmagatzematge si:
1) Estan ubicats en edificis de tipus A, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 500 m2 o superior.
2) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 2500 m2 o superior.
3) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 1000 m2 o superior.
4) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 3500 m2 o superior.
5) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 2000 m2 o superior.
b) Activitats d’emmagatzematge:
1) Estan ubicats en edificis de tipus A, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 300 m2 o superior.
2) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 1500 m2 o superior.
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- MEMÒRIA 3) Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 800 m2 o superior.
4) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i
la seva superfície total construïda és de 2000 m2 o superior.
5) Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la
seva superfície total construïda és de 1000 m2 o superior.
Sector B:
No s’instal·laran rociadors automàtics perquè la superfície construïda del sector
B és inferior a 3500 m2.
Sector C:
No s’instal·laran rociadors automàtics perquè la superfície construïda del sector
C és inferior a 2000 m2.
Sistemes d’aigua pulveritzada
No s’instal·laran.
Sistemes d’espuma física
No s’instal·laran.
Sistemes d’extinció per pols
No s’instal·laran.
Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos
No s’instal·laran.
2.7 SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE
PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
Segons l’apartat 2, “Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció
contra incendis, de la secció SI 4, del Document Bàsic de CTE “Seguretat en cas
d’incendi” SI:
4) Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors,
polsadors manuals d’alarma) s’han de dissenyar mitjançant senyals definides
en la norma UNE 23033-1 on la seva mesura sigui:
210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi els
10 metres.
- 420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i
20 metres.
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- MEMÒRIA 594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i
30 metres.
5) Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallida en el subministrament
-

de l’enllumenat normal.
6) Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa
ha de complir el que s’estableix en la norma UNE 23035-4:2003.
Per indicar la situació dels sistemes manuals de protecció contra incendis es
posarà a sobre de cada un d’ells les seves respectives senyals com aquestes:

Il·lustració 81. Senyalització sistemes manuals de protecció contra incendis

2.8 SISTEMES D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
Segons l’apartat 16 de l’Annex III del RD 2267/2004:
4) Contaran amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència de les vies
d’evacuació els sectors d’incendi dels edificis industrials quan:
a) Estiguin situats en planta sota rasant.
b) Estiguin situats en qualsevol planta sobre rasant, quan l’ocupació, P, sigui
igual o superior de 10 persones i siguin de risc intrínsec mitjà o alt.
c) En qualsevol cas, quan l’ocupació, P, sigui igual o major de 25 persones.
5) Contaran amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència:
a) Els locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de control o
comandaments de les instal·lacions tècniques de serveis o dels
processos que es desenvolupin en l’establiment industrial.
b) Els locals o espais on estiguin instal·lats els equips centrals o els quadres
de control dels sistemes de protecció contra incendis.
6) La instal·lació dels sistemes d’enllumenat d’emergència complirà les
següents condicions:
a) Serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i entrarà
automàticament en funcionament al produir-se una fallida del 70% de la
seva tensió nominal de servei.
b) Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des de
el moment en que es produeixi la fallida.
c) Proporcionarà una il·luminància d’1 lx, com a mínim, en el nivell del terra
en els recorreguts d’evacuació.
d) La il·luminància serà, com a mínim, de 5 lx en els espais definits en
l’apartat 2).
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- MEMÒRIA e) La uniformitat de la il·luminància proporcionada en els diferents punts de
cada zona serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la
mínima sigui menor que 40.
f)

Els nivells de il·luminància 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 la brutícia de les làmpades.

(Veure plànols contra incendis-instal·lacions)
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