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Resum 

En aquest projecte es pretén analitzar l’evolució de les lleis d’intervenció integral de 

l’administració en les activitats i aplicar-les en l’implantació d’una empresa destinada a la 

fabricació de noteixits amb una producció de 12.000 Tn/any. 

Per aquest motiu s’han analitzat i unificat en un sol text les lleis d’intervenció de 

l’administració des de la llei 3/1998, de 27 de febrer, fins al moment; així com tots els decrets 

que de les respectives lleis es desprenen. S’han exclòs les parts derogades per les lleis 

posteriors i s’han inclòs les modificacions afegides. 

Seguidament s’ha seguit tota la normativa analitzada en la realització del projecte 

d’implantació d’una empresa de fabricació de noteixits. S’han inclòs totes les dades 

requerides, així com adequat les instal·lacions per tal de poder complir amb l’establert per la 

llei. 

D’aquesta manera s’ha aconseguit l’implantació d’una fàbrica de noteixits, no tan sols 

productiva i eficient, així com integrada d’una manera respectuosa amb el medi que l’envolta 

(fragilitat del medi, sostenibilitat, etc.). Podríem dir que tot i que de vegades la llei pugui 

semblar restrictiva i massa rígida, o que la seva implantació comporta un cost afegit a les 

empreses que podrien considerar innecessari; lo que persegueix és l’integració sostenible de 

les empreses amb els medis que les envolten. 

Finalment, a quedat demostrat en aquest projecte que és possible l’implantació d’una 

empresa de noteixits dins la normativa vigent sense alterar significativament el plantejament 

ni la rendibilitat del projecte. 
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1. Introducció 

Per a poder dur a terme l’implantació d’una empresa de noteixits s’ha estudiat a fons el 

procés de fabricació del noteixit, localitzat un terreny industrial on poder desenvolupar 

l’activitat desitjada i adequar el projecte d’implantació a les ordenances urbanístiques del 

polígon i la normativa vigent. 

Un cop realitzada la cerca i síntesi de la normativa i les ordenances, s’ha projectat una 

fàbrica en la que poder dur a terme l’activitat desitjada de la manera més eficaç possible dins 

de la normativa vigent. En la projecció, ha estat molt important conèixer l’estat de l’art en la 

construcció de fàbriques així com els últims canvis en la reglamentació vigent. 

S’ha analitzat el sol (qualificació i característiques), la maquinària, els consums energètics, 

els requeriments de funcionament de les instal·lacions, el personal implicat directa i 

indirectament en la producció, la seguretat de les persones i les instal·lacions, les emissions, 

els consums de matèries primeres, etc. Un cop analitzat tot, s’ha projectat la fàbrica per a 

satisfer de manera òptima les necessitats de funcionament de l’activitat i la organització 

pensada per a dur-la a terme. 

Durant el procés de disseny s’han hagut d’adaptar diferents parts per a poder complir amb 

les ordenances i la normativa vigent, a més dels requeriments de funcionament de l’activitat. 

Això ha suposat l’implantació d’instal·lacions addicionals en el filtratge d’aigua, així com 

sectoritzacions per tal de complir amb la normativa de la millor manera (eficaç i econòmica). 

Ha estat necessària la consulta continuada amb proveïdors e enginyers amb experiència en 

la realització de projectes d’implantació de fàbriques per a trobar solucions vàlides als 

problemes plantejats i d’una manera ràpida i econòmica. 
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2. Dades Generals 

2.1. Dades de l’empresa 

 Empresa: SPUNTEXTIL, SL. 

 NIF: B64045018 

 Adreça fiscal: Avda. Villadelprat 69. Valldoreix 08197 

Representant legal: Antonio Batlle. 

Data prevista inici d’obres: Immediata. 

2.2. Dades de la instal·lació o establiment 

2.2.1. Informació de l’establiment 

Nom: SPUNTEXTIL 

Adreça: Parcel·les 1-2 del Pol. Industrial Els Vinyets - Els Fogars de Sant Quinti de  

Mediona (Alt Penedès) Barcelona amb les coordenades UTM 389,4592 

CNAE: 08610 

2.2.2. Informació gràfica: 

Ubicació: S’adjunta plànol d’emplaçament del centre. 

S’adjunta plànol del polígon on s’ha d’ubicar l’edifici. 

S’adjunten plànols a escala de la distribució en planta , amb la maquinària. 



Pàgina 10 de 62  Memòria 

 

2.2.3. Classificació i qualificació del sol que ocupa la instal·lació, segons el 

plantejament urbanístic vigent: 

Qualificació del sol: son les parcel·les 1 i 2 del pla parcial corresponent, qualificades com a 

Indústria aïllada gran. 

La parcel·la 1 te 18.532,20m2 i la parcel·la 2 te 20.334,81m2, amb un total de 38.867,01m2 

per  us industrial. 

2.2.4. Característiques del sol i del subsòl que ocupen les instal·lacions 

Per inspecció ocular es veu un terreny de sedimentació format per sorres, argiles i 

graves. 

Es presenta en l’annex C un croquis dels punts de sondejos així com les descripcions del 

terreny analitzat en l’estudi geotècnic realitzat per ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA 

OBRAS DE PERFORACION S.A. 

Un cop analitzat l’estudi es prenen els següents valors per al pilotatge: 

 Resistència de punta:    Rp = 30,0 kp/cm2 

 Resistència de fuste:     Rf = 0,25 kp/cm2 

Encara que els recomanats com a valors màxims son els següents: 

Rp = 33,0 kp/cm2 i Rf = 0,27 kp/cm2) 

Aquest valors es minoren amb els coeficients de seguretat següents: 

Factor seguretat per punta FS=3  

Factor de seguretat per fuste FS=2,5 i així obtindrem els valors de càlcul : 

 Resistència de punta minorada:    Rp = 10,0 kp/cm2 

 Resistència de fuste minorada:     Rf = 0,10 kp/cm2 

Amb aquest valors es dimensionaran els pilots. 
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I es prenen els següents valors per a la cimentació superficial: 

 Tensió admissible al sector de naus per producte acabat 0.5 kg/m2. 

2.2.5. Descripció del edificis: 

Els edificis i sales es distribueixen segons la Taula 2.1: 

Superfícies construïdes superfície m2 

    P0 P1 P -1 Total 

Nau magatzem matèries primeres 997,61    

Nau producció

nau 3.529,48

sala calderes 22,40

sala compressors 29,55

Manteniment 33,44

Oficines producció 248,00

Preparació aigües 395,00

Pl
an

ta
 0

 

Oficines recepció i vestuaris 211,31

Oficines administratives  286,00   

Altell 184,96

Altell quadres elèctrics 136,30Pl
an

ta
 1

 

Altell climatitzador 90,70

Sala bombeig   90,79  

Pl
an

ta
 -1

 

Galeria de servei soterrada 90,06

Nau producte acabat 1 976,41    

Nau producte acabat 2 976,41    

Total projecte inicial 7.419,61 697,96 180,85 8.298,42

Taula 2.1. Distribució edificis i sales. 
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2.3. Dades de l’activitat 

2.3.1. Classificació de l’activitat: 

L’activitat a implantar es la de “FABRICACIO DE FELTRES ,BUATES I LAMINES 

TEXTILS NO TEIXIDES” segons l’annex II.1.6.3 de la Llei 3/1998 de 27 de febrer De la 

intervenció integral de l’administració ambiental. 

2.3.2. Breu descripció de l’activitat: 

Partint de fibres tallades de viscosa i poliester en format apelmaçat en bales, es genera 

un teixit multicapa destinat a diversos usos, tal com tovalloletes, bolquers, compreses, 

draps , etc... A diferencia d’altres tecnologies, no es fan servir productes químics per la 

generació d’aquest teixit.  

Es parteix de bales del diferents materials, que  es col·loquen sobre unes maquines 

(obridores) que van agafant les fibres. Aquestes fibres es pesen i dosifiquen mitjançant 

diversos processos fins arribar a la maquina principal (Carda), qui s’encarrega de 

col·locar totes aquestes fibres amb una distribució correcte. A continuació, una sèrie de 

xorros d’aigua a alta pressió s’encarreguen d’entrecreuar les fibres i donar consistència al 

teixit. El secret d’aquest teixit és a l’entrecreuament de les fibres. Aquestes un cop 

creuades amb els xorros d’aigua i gracies a la fricció entre aquestes fibres el teixit 

assoleix la resistència mecànica necessària. 

 Un cop entrecreuades les fibres s’eixuga el teixit en un forn i es bobina en rulls de fins a 

1.2 m de gruix i 3.2 m d’amplada. Un cop el rull esta acabat s’empaqueta i es trasllada al 

magatzem de matèries acabades. 

 Aquest teixit te unes propietats que el fan molt agradable al tacte, i es gracies a que 

aquest teixit no s’ha format ni per soldadura ni per encolat, simplement per fregament 

mecànic. 
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2.3.3. Esquemes de funcionament: 

A continuació es presenten uns dibuixos esquemàtics de l’acció de l’aigua sobre les 

fibres: 

 

 

 

 

        Figura 2.1. Raig alta pressió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Interacció raig aigua amb fibres. 

En la Figura 2.2 podem veure la interacció 
dels raigs d’aigua sobre les fibres, i la 
diferencia de gruix ens dona la idea de com 
s’arriben a entrecreuar les fibres , omplin 
tots els forats. 

En la Figura 2.1 podem veure el raig 
d’aigua d’alta pressió que actuarà sobre el 
teixit. 
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Per fer-nos  l’idea de com funciona aquest sistema ens em de fer l’idea de com si 

aquestes fibres fossin una mena de espaguetis, els posem sobre un rodet ple de forats, i 

anem clavant per totes les bandes diferents punxes que fan entrecreuar-se els 

espaguetis, fen una mena de nusos que lliguen unes fibres amb unes altres, donant una 

resistència a tracció suficient com per formar el teixit, no teixit. 

2.4. Dades d’energia 

2.4.1. Elèctrica 

La major part de la maquinaria funciona elèctricament, i donada la potencia total 

necessària s’instal·larà una estació transformadora. La companyia subministradora 

serà FECSA. 
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A la Taula 2.2 es pot comprovar la potencia  a instal·lar així com la estimada a 

consumir. 

 

CONSUM ELECTRIC Kw instal·lats Kw consumits

PREPARACIO DE FIBRES 280 168 

CARDAS 595 357 

JET LACE 1400 770 

SECADERO 250 125 

ENROLLADOR 40 15 

ASPIRACIO FIBRES I CENTRAL DE FILTRATGE 150 100 

RECUPERACIO FIBRES I RETALL 30 20 

BOMBAS AIGUA 60 20 

BONBAS AIGUA CONTRAINCENDIS 140 - 

ENLLUMENAT 20 20 

COMPRESORS I ALTRES COMPLEMENTS 60 10 

CENTRAL VENTILACIO I HUMECTACIO 120 70 

ALTRES 50 40 

TOTAL 3195 1715 

Taula 2.2. Potència a instal·lar i consumir. 

2.4.2. Gas 

Per el secadero i per a la calefacció es farà servir gas natural. 
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2.5. Medi potencialment afectat 

2.5.1. Delimitació del espai físic: 

Tant les matèries primeres com el producte acabat son materials innocus a l’ésser humà així 

com per al medi ambient.  

Els únics focus contaminants deriven del procés productiu i son: 

Fums derivats de la combustió del secadero a gas fet servir per eixugar el teixit. 

Fums derivats de les calderes de calefacció de l’edifici. 

Restes de fibres derivats del filtrat de l’aigua feta servir per entrecreuar les fibres. Aquestes 

restes contenen fibres de viscosa i poliester. 

Aquests llots un cop concentrats es tractaran amb un gestor de residus autoritzat. 

Soroll derivat de les bombes de alta pressió, que per tal d’esmorteir el soroll es posaran en 

una sala apart sectoritzada, de manera que no implicaria un focus contaminant. 

El procés com ja en dit es basa en raigs d’aigua a alta pressió, aquesta aigua arrossega 

fibres. Es contempla llavors un complex sistema de filtració, decantació, de manera que 

finalment el residu com a aigua de procés queda reduït a 0.36m3/dia (treballant 24h) amb 

una concentració de sòlids al 20%. 

Aquest residu es s’abocarà en un contenidor ubicat dins de la planta i es realitzarà la gestió a 

traves de un Gestor de residus. 

No obstant , donada les característiques de l’aigua de xarxa, ens veiem obligats a disposar 

de un filtre, un equip descalcificador i un grup d’osmosis per tal de garantir la bona qualitat de 

l’aigua. Aquests equips tenen uns cicles de rentat, i en produeixen un efluent. Part d’aquest 

efluent l’aprofitarem amb el rec i d’humectació de la nau. Tot i això finalment quedarà un 

residu que s’abocaran a la xarxa de clavegueram. 

Aquesta aigua residual no te una correspondència amb DBO ni DQO, donat que es la 

mateixa aigua de xarxa amb una concentració superior en minerals. 
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Tot i així s’establirà un sistema de control periòdic i s’abocaran junt amb les aigües fecals a la 

xarxa de clavegueram del polígon que va al col·lector de la depuradora. 

Per a les aigües pluvials es contempla fer una doble xarxa que derivarà al col·lector de 

pluvials del propi polígon. 
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3. DADES ESPECIFIQUES DEL PROJECTE 

3.1. Matèries primeres i auxiliars 

3.1.1. Matèries primeres 

Les matèries primeres són la viscosa i el polièster. Totes dues es subministren en bales 

embalades en plàstic amb una alçada mitjana de 700 mm. 

3.1.2. Consums 

Es preveu una fabricació de 2000 kg/h. Durant el primer any es començarà amb un únic torn 

de 8 hores, es planteja que el 2º torn i el 3º torn es puguin engegar dins del mateix any.  Pel 

segon any s’espera poder engegar el 4rt i 5é torn (torn continuat). Es presenta  en la Taula 

3.1 un resum de les quantitats totals per cada material. 

 

  

Proporció Capacitat 

màquina 

Eficiència Consum kg/h h/dia dia 

kg/dia 

dies/any kg/any 

viscosa 60 0,80 960 8 7.680 230 1.766.400

1 
to

rn
 

poliester 40 
2.000 

0,80 640 8 5.120 230 1.177.600

viscosa 60 0,80 960 16 15.360 230 3.532.800

2 
to

rn
s 

poliester 40 
2.000 

0,80 640 16 10.240 230 2.355.200

viscosa 60 0,80 960 24 23.040 230 5.299.200

3 
to

rn
s 

poliester 40 
2.000 

0,80 640 24 15.360 230 3.532.800

viscosa 60 0,80 960 24 23.040 350 8.064.000

5 
to

rn
s 

poliester 40 
2.000 

0,80 640 24 15.360 350 5.376.000

Taula 3.1. Consum materials segons número de torns. 
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3.1.3. Sistema de subministrament i d’emmagatzematge: 

El subministrament es realitzarà amb camions en general tipus Tràiler, amb una fluïdesa 

entre 1 i 3 camions diaris depenent de la quantitat de torns de producció. 

Les matèries primeres venen en bales amb una alçada mitja de 700mm, i amb un pes total 

aproximat de 300 a 330 kg per bala. 

Es disposarà d’un magatzem per matèries primeres amb un moll de descarrega. 

Aquest magatzem tindrà una superfície de 997.61 m2. Es contempla pogué emmagatzemar 

el producte fins a 8 nivells sense prestatgeries, encara que normalment no es sobrepassi el 

quart o cinquè nivell.  

La superfície destinada per emmagatzemar permet apilar 371 bases , que a vuit alçades 

implica un total de 2968 bales, resultant un valor màxim de 934.920kg de matèries primeres. 

Els passadissos de treball seran entre 4 i 6 m per tal de permetre el pas de carretilles. A mes 

a mes l’edifici estarà dotat de les sortides d’emergència necessàries per tal de que el 

recorregut màxim d’evacuació no superi en cap cas els 25m 

Es disposarà també de un sistema de detecció al sostre, així com de BIE i extintors repartits 

a l’edifici. 

El sistema d’il·luminació es farà mitjançant focus penjats al sostre, i reforçat per il·luminació 

zenital natural. 

A mes a mes es disposarà de enllumenat d’emergència segons normativa. 

3.2. Processos 

Partint de materials com viscosa , i poliester en format apelmaçat en bales, es genera un 

teixit multicapa destinat a diversos usos, tal com tovalloletes ,bolquers, compreses, draps . A 

diferencia d’altres tecnologies, no es fan servir productes químics per la generació 

d’aquest teixit.  

Es parteix de bales del diferents materials, que  es col·loquen sobre unes maquines 

(obridores) que van agafant les fibres. Aquestes fibres es pesen i dosifiquen mitjançant 
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diversos processos fins arribar a la maquina principal (Carda), qui s’encarrega de col·locar 

totes aquestes fibres amb una distribució correcte sobre una mena de telera. Un primer raig 

d’aigua dona prou consistència la teixit com per a que pugui circular lliurament sense telera.  

A continuació, una sèrie de raigs d’aigua a alta pressió s’encarreguen d’entrecreuar les fibres 

i donar consistència al teixit. Aquest teixit surt saturat al 100% d’aigua. Un cop entrecreuades 

les fibres s’eixuga el teixit en un forn (que es on tenim el consum mes gran d’aigua per 

evaporació) i es bobina en rulls de fins a 1.2 m de gruix i 3.2 d’amplada. Un cop el rull esta 

acabat s’empaqueta i es trasllada al magatzem de matèries acabades. 

3.2.1. Esquema de funcionament. 

A l’annex de plànols s’adjunta l’esquema de funcionament (2.2). 
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3.2.2. Esquema de blocs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de blocs. 

Arribada de 
materials 

Emmagatzema
t de materials 

Preparació de materials (S’agafa 
la producció del dia i es col·loca 
davant de les obridores obrint el 
embalatges per garantir l’humitat 
de la matèria primera) 

Es col·loquen les matèries 
primeres a les obridores 

Obridores: separen les fibres i 
les envien cap a les pesadores 

Pesadores: Pesen les fibres 
segons la proporció necessària i 
les envien cap a les barrejadores 

Barrejadores : Barregen les 
diferents fibres i envien el 
material cap a les obridores fines 

Obridores fines: Obren i 
barregen un altre cop les fibres i 
les envien cap les dosificadores 

Dosificadores: Dosifiquen les 
fibres necessàries cap a cada 
una de les cardes. 

Cardes: Son les 
encarregades de distribuir 
les fibres de forma 
uniforme. Hi ha dos per 
poder fer les diferents

Spunlace: S’encarrega 
d’entrecreuar les fibres amb 
raigs d’aigua a alta pressió. 
A mes recull també l’aigua 
sobrant mitjançant unes 
bombes de vuit  

Forn de eixugat: 
S’encarrega d’eixugar 

Bobinat: Un cop fet el teixit 
es bobina en rulls amb la 
mida requerida del client. 

Empaquetat: Un cop el rull 
esta acabat es embolicat 
en una funda de plàstic per 
tal de preservar les 
condicions de bon estat 

Emmagatzemat: un cop 
acabat el procés els rulls 
s’emmagatzemen fins a la 
seva expedició. 
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3.2.3. Balanç de matèries: 

 

Balanç de matèries primeres: 

  Consum (kg/h) Produït (kg/h) pèrdues(kg/h)(llots) 

Viscosa 1.200 2.4 

poliester 800 
2.000 

1.6 

Taula 3.2. Balanç de matèries primeres. 

 

Per el que fa al temps de funcionament, es preveu poder treballar fins a 3 torns complerts de 

24 h /dia durant el primer any , 230 dies a l’any, 5.520 h/any. 

A partir del segon any es planteja pogué treballar a torn complert ( 24 h/dia, 350 dies/any,  

8.400 h/any). 

 

3.3. Productes reactius i finals: 

No es preveu la possibilitat de tenir productes intermedis, donat que el procés de fabricació 

no ho permet, no obstant existeix un possible us per a materials defectuosos o restes, que es 

per omplir coixins o joguines, i que en tal cas seria un subproducte. El volum d’aquest seria 

considerable durant la posada en marxa però ràpidament arribaria a quantitats mínimes. 

Respecte al producte final es tracta de rulls de teixit amb un diàmetre màxim de 1.2m i de 3.2 

m màxim d’amplada. 

Aquests materials s’emmagatzemaran en un magatzem d’expedicions. Aquest al igual que el 

de matèries primeres disposarà de BIE’s , extintors i enllumenat d’emergència repartits a 

l’edifici segons normativa.  
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Els passadissos de treball seran entre 4 i 6 m per tal de permetre el pas de carretilles. A mes 

a mes l’edifici estarà dotat de les sortides d’emergència necessàries per tal de que el 

recorregut màxim d’evacuació no superi en cap cas els 25m. 

El sistema d’il·luminació es farà mitjançant focus penjats al sostre, i reforçat per il·luminació 

zenital natural. 

Hi ha 2 magatzems de teixit acabat. Cada un d’ells ocupen una superfície de 976.41m2 . 
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4. EMISIONS 

4.1. Dades sobre les emissions a l’atmosfera 

4.1.1. Qualitat del aire i vulnerabilitat del territori 

Es tracta de una zona de trànsit de baixa densitat i amb una gran indústria a la parcel·la 

colindant. En tractar-se de un polígon de nova construcció s’espera la construcció de noves 

indústries en un termini curt. No es preveu cap tipus d’efecte sobre l’entorn, donat que es 

tracta d’una indústria innòcua, i els pocs residus es tractaran a traves de gestors i els fums 

són únicament els derivats de calderes de gas. 

L’àmbit territorial correspon al nº 5 , Anoia, alt Penedès, Bages, Conca Barberà i Osona 

segons el Decret 199/1995 del 16 de maig. 

No obstant i a mode de resum, tenim les següent dades: 

Mapes de vulnerabilitat: 

 Exposició al SO2: Mínima. 

 Exposició a les PST: Mínima. 

 Exposició al CO: Mínima. 

Mapes de capacitat: 

 SO2: Capacitat alta 

 PST: Capacitat alta 

A més a més com a valors d’immissió a la zona de Sant Quinti de Mediona tenim els valor 

següents: 

PST < 25 mg/m3  

CO  < 0.5 mg/m3 
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SO2 < 5 mg/m3. 

4.1.2. Xemeneia del Secadero 

S’indica al plànol de emissions nº2.9 el focus d’emissió. 

Aquest forn serveix per eixugar l’aigua del teixit, esta compost de 2 cremadors amb un total 

de 3500kw. El seu consum estimat es de 220m3/h , y el seu combustible serà gas natural. 

Els fums emesos per aquests cremadors , barrejats amb l’aire del forn contenint l’aigua en 

forma de vapor , es deriven cap a una xemeneia de les següents dimensions: 

Es tracta de una xemeneia rectangular de 510 x400 mm2. L’alçada serà 1 m com a mínim 

per sobre de la coberta de l’edifici, assolint una alçada total de: 11,1 m sobre la cota 0 de la 

nau. 

Es realitzarà un punt de mostres just a l’ aspiració del ventilador, situat a la planta 1 de 

l’edifici, amb un accés a peu còmode i segur. 

Per al que en els focus contaminant 1, tindrem  CO2, CO i NOx. Es regularan els cremadors 

de forma que no es sobrepassin els valors màxim establerts a la normativa vigent. 

El manteniment serà segons l’establert als manuals de la maquinaria, tenint el seu llibre de 

registre corresponent , complint la normativa vigent. 

El cabal d’aire barreja de fums i vapor d’aigua que sortirà per aquesta xemeneia es de  

15.200 m3/h 

Les emissions seran inferiors a (expressats en mg/Nm3) : 

-Partícules solides 150 Pt. 

-Òxids de sofre 2400. 

-CO   500. 

Els fums d’aquest forn son saturats en vapor d’aigua, fins a 1.3 kg d’aigua en forma de vapor 

per cada kg de fibra fabricat, que això vol dir a màxima producció un total de 2470kg/h de 

vapor d’aigua barrejat amb els fums del forn. 
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4.1.3. Vuit gran d’eixugada 

Aquest punt correspon a la sortida d’un vuit (el més gran) d’eixugada del teixit no teixit. El 

cabal d’aire que surt per aquesta xemeneia es de 29.825 m3/h, a una temperatura estimada 

de 30ºC i una humitat relativa de 55%. 

Aquesta xemeneia te un diàmetre de 810 mm. 

Donada les característiques d’aquest aire, normalment es reciclarà dins del propi 

climatitzador, encara que en moments de saturació d’humitat superior al 60% es re-

direccionarà a l’exterior. 

4.1.4. Vuits petits d’eixugada 

Aquest punt correspon a la sortida de dos vuits d’eixugada del teixit no teixit. El cabal d’aire 

que surt per aquesta xemeneia es de 9.605 m3/h, a una temperatura estimada de 100ºC i 

una humitat relativa del 10%.  

Aquesta xemeneia te un diàmetre de 600 mm.  

Donada les característiques d’aquest aire, a l’hivern es reciclarà dins del propi climatitzador, 

mentre que a l’estiu es re-direccionarà a l’exterior. 

4.1.5. Ventilació primera planta 

Aquest correspon a la ventilació de la sala ubicada a la planta 1, lloc on s’ubicarà la central 

de fred per a la climatització de la sala de quadres elèctrics. 

Aquest aire es net, ja que simplement es fa servir per refredar la sala 

4.1.6. Renovació aire oficines 

Correspon a la sortida d’aire de renovació de les oficines i no es considera un aire 

contaminant. 

4.1.7. Renovació aire nau producció 

Consisteix en una extracció d’aire de la zona superior de la nau de producció. S’han destinat 

dos punts d’extracció d’aire. 
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Aquests dos focus son per ajudar a la ventilació de la nau de producció durant les èpoques 

estivals. No es considera un focus contaminant, doncs simplement extreu un aire de la part 

alta de la nau. El cabal estimat per a cada una de las sortides es de 18.000 m3/h. 

4.1.8. Ventilació sala bombes i vuits 

Es tracta de la sortida de la ventilació de la sala de bombes d’alta pressió i vuits a fi de 

refrigerar la sala. No es considera un focus contaminant donat que simplement es vehicula 

aire per al interior de la sala. 

4.2. Sorolls 

Les bombes d’aigua d’alta pressió son maquines molt sorolloses, per tal d’evitar sorolls 

innecessaris, s’han ubicat dins d’una sala independent. D’aquesta manera s’evita la 

contaminació acústica al medi extern. 

El focus emissor es d’aproximadament 120 dBA. 

La sala on s’ubicaran aquestes bombes estarà realitzada amb mur de bloc de formigó de 20, 

que implica una reducció de 47 dBA . A mes a mes per la cara interior es disposarà de 

mantes aïllants per tal d’esmorteir encara mes el soroll. Als forats destinats a la ventilació es 

col·locaran silenciadors, de manera que garanteixin un nivell sonor extern inferior al 40dBA. 

Es requerirà de proteccions auditives per entrar a la sala, i per això s’indicarà amb el cartell 

corresponent als accessos. 

4.3. Emissions d’aigües residuals 

4.3.1. Aigües de producció 

En el procés productiu es fa servir l’aigua com element imprescindible. Aquesta aigua que es 

fa servir per crear el teixit, en part es recupera en el mateix moment de la injecció (en 

traspassar el teixit), i la resta queda captada per el teixit. La que queda captada per el teixit 

s’evapora en el secadero. 

La que es recupera en el mateix moment de la injecció, es gràcies a uns sistemes de vuits 

que aspiren aquesta aigua. Mitjançant uns separadors es separa l’aigua de l’aire.  
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Aquest aire que surt és saturat, i per tal d’aprofitar aquesta aigua que conté es redirecciona a 

l’humectador. 

D’altre banda l’aigua que queda te una certa quantitat de fibres. Per tal d’aprofitar aquesta 

aigua es disposa d’un sistema de filtrat bastant complexa i que queda reflexat als plànols. No 

obstant aquests filtres necessiten una certa quantitat d’aigua  que també fem passar per uns 

altres filtres, fins arribar en un filtre premsa que serà qui finalment treure una residu 

concentrat al 20% en fibres. 

No obstant, la maquina necessita una aigua desmineralitzada per garantir el bon 

funcionament. Per això es disposarà de un grup de filtrat previ, un grup descalcificador i un 

grup d’osmosi. Aquests equips necessiten realitzar unes neteges periòdiques, consumint una 

certa quantitat d’aigua. Encara que aquesta aigua de neteja l’aprofitarem per a usos com el 

rec o la humectació, finalment existirà puntualment una aigua que s’haurà d’abocar al 

clavegueram. 

Aquestes aigües residuals s’estima segons les dades dels fabricants de maquinària que 

tindran el següent contingut màxims: 

 PH:7.12 

 TDS:4506mg/l 

 Ca+2=747 mg/l 

 Mg+2179 mg/l 

 Na+=458 mg/l 

 HCO3
-
=664mg/l 

 SO4-2=1410mg/l 

 Cl-=1019mg/l 

 SO2=29mg/l 

 DBO i DQO son nuls. 
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Aquesta aigua s’abocarà junt amb les fecals. DBO i DQO vindrà donat per les aigües fecals, 

que son assimilables a us domèstic. El procés industrial no introduirà cap modificació sobre 

aquest paràmetre. 

4.3.2. Abocaments accidentals 

Durant el procés s’utilitzen un cert nombre d’additius en el filtrat d’aigua. Aquests productes 

podrien representar un risc en cas d’abocament, tot i que les quantitats que s’utilitzen 

redueixen considerablement l’impacta que puguin generar. Els productes emprats són: 

Hipoclorit sòdic (afegim clor lliure al aigua). 

Bisulfit de sosa (control del clor en la planta d’osmosis). 

Àcid clorhídric (per regular el PH). 

Sosa càustica líquida al 30% (per regular el PH).. 

Per aquests productes potencialment perillosos es realitzaran unes safates de recollides, que 

en cas d’abocament conduiran els basaments a un dipòsit auxiliar. S’ha d’advertir que el 

volum d’aquests productes són molt petites, (inferiors a 500 l), i a més es tracten 

d’instal·lacions fixes, i per tant l’abocament seria molt limitat i difícil. 

4.3.3. Aigües fecals 

Son les derivades de l’ús dels sanitaris de l’empresa. Les aigües sanitàries són assimilables 

a les domèstiques. Les emissions seran a raó de 52 l per persona, dia i torn , amb un total de 

35 persones fan un total de 1.820 l al dia amb un total de 419 m3 any. 

L’abocament es farà a l’arqueta de sortida de fecals, lloc on també s’abocaran les aigües 

industrials. El diàmetre de la tuberia d’abocament d’aigües fecals es de 250mm. A més a 

més tot el circuit disposa de punts de pressa de mostres. 

Les aigües residuals van destinades a la depuradora municipal. Aquestes aigües residuals 

provenen de la xarxa de fecals, al igual que la resta d’aigües. 

S’establirà un pla de seguiment de les aigües de sortida. 
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4.3.4. Aigües pluvials 

Les aigües provinent de pluvials son recollides amb una xarxa independent, que te com a 

destí la llera publica, i donat que no es realitzarà cap tipus de procés industrial a l’exterior , 

l’analítica de la mateixa serà idèntica a l’aigua de pluja. 

El diàmetre del tub de sortida es de 800mm en formigó. 

Les aigües pluvials van embocades a la riera de St. Quinti de Mediona. Aquesta riera 

desembocarà a la riera  Riudebitlles. La riera de Riudebitlles , es un afluent del riu Anoia. 

4.4. Generació de residus sòlids 

4.4.1. Derivats de producció 

Envasos de plàstic derivats de l’embalatge de la matèria primera (bales de fibra): 110kg/dia, 

25.3 Tn /any. Les bales venen envasades en bosses de plàstic, que s’han de treure, per tant 

en disposarem d’un contenidor i així pogué donar tractament al residu de forma especifica. 

Residus sòlid provinents de la filtració de l’aire de transport de fibres. S’estima a raó 60 kg al 

dia , 13.8 Tn a l’any. Aquest residu consisteix en restes de fibres de poliester i viscosa. 

A més a més, degut a problemes a la producció es pot produir en algun moment mermes 

dels materials fabricats que obliguin a llençar part de la producció. En general aquest 

materials hauran d’ésser triturats, encara que en diversos casos aquests materials podran 

ésser reutilitzats a la producció o venuts per fer reblerts de coixins i altres del món de les 

joguines i de la decoració. 

També es generen olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants, provinent 

dels canvis d’oli dels reductors de les maquines. S’estima en 0.3 Tn/any. 

S’emmagatzemaran en els mateixos recipients de l’oli nou. Serà un bidó de 200 l 

aproximadament .Aquest bidó es col·locarà sobre una safata metàl·lica de recollida. 

Així mateix, la producció de residu líquid amb fibres al 20% es contempla que serà de 

0.36m3/dia, 82.8 m3 a l’any que suposaran un pes aproximat de 70.38 Tn/any. Es 

transportarà en contenidors metàl·lics. Residus sòlid provinents de la filtració de l’aigua de 

circuit de maquina. Aquest residu consisteix en restes de fibres de poliester i viscosa. 
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El transport de les fibres d’una maquina en una altre es realitza mitjançant una depressió 

dins els tubs de transport.  Aquest aire te un alt contingut en pols de fibres de poliester i 

viscosa. Per tal de garantir un aire net a la sortida, es realitza un filtrat abans de fer-ho sortir a 

l’atmosfera. Aquest aire encara que filtrat pot arribar a contenir fins a 0.5 mg/m3 de pols. 

Aquesta pols esta formada per restes de fibres de poliester i viscosa. Es defineix tot un 

sector nou de filtració, on s’ubiquen dos ventiladors de 90.000 m3/h cada un. Es disposarà 

també de un sistema de filtres auto- netejadors, això en quan a l’aire. Un cop separada la 

pols de l’aire encara es realitza un sistema de compactació de la pols per afavorir el seu 

transport. S’emmagatzemen en sacs automàticament. I s’apilaran al propi edifici fins al 

transport realitzat pel gestor corresponent. En principi seran bosses de 50 l i aquestes es 

col·locaran en un contenidor de 30 m3. 

La gestió de tots aquests residus, es realitzarà a traves d’una gestora de residus mitjançant 

la fitxa d’acceptació corresponent. 

4.4.2. Derivats de l’ús personal. 

Residus municipals no especificats en cap altra categoria derivats del menjar del personal, i 

bolcalls de menjars, etc... 5kg/dia , 1.15 Tn /any. Pel seu emmagatzematge, es disposarà 

dels contenidors municipals corresponents que s’ubicaran a la plaça d’entrada. 

4.5. Pla de control de vectors 

En tractar-se d’una indústria amb un índex de contaminació molt baix, on a més a més totes 

les operacions es realitzen a l’interior de l’edifici (inclòs l’emmagatzematge), no es creu 

necessari establir un pla de control de vectors, ja que no influirà més que físicament per el 

volum que ocuparà l’edifici. 

4.6. Legionel·la Pneumophila 

L’edifici constarà de : 

• Aigua calenta sanitària. 

• Aigua freda sanitària. 

• Dipòsits d’aigua de procés. 
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• Humectadors per a l’aire aportat a la nau de producció. 

• Conductes d’aire climatitzat. 

• Sistemes de rec a la jardineria. 

• Sistemes d’aigua contraincendis. 

• Xarxa d’aigua de procés productiu. 

• NO es disposaran de torres de refrigeració ni de Condensadors evaporatius. 

El titular de l’activitat serà el responsable de compliment del disposat al RD.909/2001 del 27 

de juliol de 2001. 

Així doncs s’establirà un programa de manteniment periòdic que garanteixi el bon 

funcionament de les instal·lacions i un control biològic microbiològic i físic químic del aigua. 

El titular de l’activitat haurà de disposar de un registre de manteniment. En aquest registre 

s’hi relaxarà: 

• Data realització de les feines de revisió, neteja i desinfecció, protocol seguit, 

productes fets servir , dosis i temps d’actuació. Si aquesta feina es realitza per una 

empresa externa aquesta estendrà un certificat seguint el model establert a la 

normativa. 

• Data de realització de qualsevol altre operació de manteniment. 

• Data i resultats analítics dels diferents anàlisis de l’aigua. 

• Signatura del tècnic responsable de les feines realitzades i del responsable de l’ 

instal·lació. 

A més es seguiran les següents normatives: 

• RD 1138/1990 de 14 de setembre, i la directiva del consejo 98/83/CE de 3 de 

novembre. 

• El RD. 1751/1998 de 32 de juliol (RITE). 
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A més a més es tindran en compte el següents paràmetres: 

A la xarxa d’aigua sanitària: 

• La xarxa interna d’aigua evitarà l’estancament de l’aigua 

• La temperatura de l’aigua freda de la xarxa haurà d’ésser inferior a 20º. Per això es 

separaran suficientment de les de aigua calenta. 

• La temperatura de la xarxa d’aigua calenta en el punt mes allunyat no serà inferior a 

50º, i l‘instal·lació permetrà assolir una temperatura de 70º. 

Els programes de manteniment es realitzaran per a cada una de les instal·lacions 

anteriorment descrites , i inclouran: 

• Plànol de cada instal·lació amb els seus components, i que haurà d’actualitzar-se 

cada cop que es modifiqui l’ instal·lació. 

• Revisió i examen de cada una de les parts , paràmetres a mesurar i procediments a 

seguir. 

• Programa de tractament de l’aigua que asseguri la seva qualitat. 

• Programa de desinfecció de tota l’ instal·lació. 

• Existència d’un registre de manteniment de cada instal·lació. 

 

En aquest moment es desconeixen molt dels paràmetres exactes de l’ instal·lació, donat que 

encara estan en fase de disseny. Serà objecte del certificat final d’obra el recaptar tota la 

informació precisa sobre totes i cada una de les instal·lacions. 

No obstant es disposarà de sistemes de filtrat i de rajos UV per a la eliminació de bactèries. 

A l’esquema d’aigües presentat es pot comprovar l’origen de les aigües per a cada un dels 

aparells. En el humectadors es disposarà d’un circuit de filtració i rajos ultraviolats per a 

garantir l’eliminació dels bacteris, a mes a mes dels corresponents recull gotes. 
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5. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

5.1. Aspectes generals 

Es tracta d’un conjunt d’edificis d’us industrial. En concret , s’han destinat 3 edificis a 

emmagatzematge i un a producció, per tant la normativa d’aplicació es la RSCIEI 

D241/1994), RD786/2001 del 6 juliol i el RD2267/2004, de 3 de desembre, a més a més del 

<<NBE CPI/96:Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios>> 

A les Taules 5.1, 5.2 i 5.3 es presenta un resum de les superfícies i càlculs de les carregues 

de foc per a cada un dels recintes. Les dades i fórmules s’han pres de l’annex I del 

RD.2267/2004, de 3 de desembre. 

Càlcul de Qs (densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida) com a activitat 

d’emmagatzematge: 

MATÈRIES PRIMERES   

Qs com activitats 

d’emmagatzematge (2.b) 

Sector m2 Materials Gi (Kg) qi 

(Mcal/kg)

Ci (T-

1.1) 

Htot 

(m) 

Ra qvi 

(Mcal/m3)
∑ Qs= 

Mcal/m2 

Viscosa 647.640 4,0 1,0 6,0 3,0 311 604.248

Poliester 300.960 6,0 1,0 6,0 3,0 311 280.796

M
at

 p
rim

er
es

 

997,61 

Total         3,0     2.655 

Viscosa 183.513 4,0 1,0 6,4 3,0 311 405.848

Poliester 78.648 6,0 1,0 6,4 3,0 311 173.935

Fusta 0 4,0 1,0 0,4 3,0 1.002 37.755 Ex
pe

di
ci

on
s 

976,41 

Total         3,0     1.853 

Taula 5.1. Superfícies i càrregues de foc. 
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CÀLCUL DE Qs COM ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ 

  Superfície 

m2 
Materials Gi (kg)

qsi 

(Mcal/m2)
Ci Sup Ra Σ 

Qs 

(Mcal/m2)

Viscosa 6.650 72 1 25,54 3 1839 

Pr
od

uc
ci

ó 

3258 
Poliester 2.850 72 1 10,94 3 788 

3 

Taula 5.2. Superfícies i càrregues de foc. 

Tots 4 edificis ens contemplen com a Tipus C , donat que estan separats per una franja de 

6m entre ells, i a mes de 10m del qualsevol altre us (estipulat en l’annex I del RD.2267/2004, 

de 3 de desembre). 

 

MATÈRIES PRIMERES   

Qs com activitats de 

producció 

Sector m2 Materials Gi (Kg) qi (Mcal/kg) Ci(T-1.1) Ra qsi 

(Mcal/m2) 
∑ Qs= 

(Mcal/m2) 

Viscosa 50.402 4,0 1,0 3,0 72 1.839   

Poliester 19.802 6,0 1,0 3,0 72 788   

Pr
od

uc
ci

ó 

3.258

Total       3,0     2 

Taula 5.3. Superfícies i càrregues de foc. 

5.2. Hidrants d’incendi 

Es tracta de 4 edificis, 3 de risc alt , i un de risc baix. Agafem el risc màxim, l’Alt. Per tant hem 

de considerar un cabal per hidrants de 2000 l/min segons el punt 7 de l’annex III del 

RD.2267/2004, de 3 de desembre. 



Pàgina 38 de 62  Memòria 

 

Es disposaran 8 hidrants , situats segons la distribució del plànol 4.5, a una distancia de 

l’edifici entre 5 i 15m. Tres hidrants estaran situats de forma que queden cobertes totes les 

façanes. 

L’hidrant situat al centre de la façana principal tindrà una boca de 100mm tal com indica el 

punt 7 de l’annex III del RD.2267/2004, de 3 de desembre. 

La pressió mínima en funcionament serà de 7 bar (>5 bar com indica el RD 2267/2004,de 3 

de desembre). 

5.3. Accessibilitat per a la intervenció dels bombers 

Tots quatre edificis tenen un lliure accés per part dels equips d’extinció d’incendis a totes les 

façanes, tal com regula el punt A del annex II del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

Els espais mínims dels vials al voltant del edificis son de 8 m com a mínim i estaran lliures de 

mercaderies combustibles, complint en tot moment l’establert en el punt A.2 del annex II del 

RD.2267/2004, de 3 de desembre. 

La distancia entre edificis es de 6m. Amplada mínima per assegurar un espai de maniobra 

apte per el pas de vehicles com estipula en punt A.1 del annex II del RD.2267/2004, de 3 de 

desembre. 

Els vials seran zones compactades i depenent dels sectors asfaltats, però en qualsevol cas 

permetran el pas de vehicles pesats segons les exigències del punt A.1 del annex II del 

RD.2267/2004, de 3 de desembre. 

Es deixa a la façana principal un hidrant amb boca de 100mm per tal de que el cos 

d’emergències puguin connectar. 

La resistència al punxonament del terra serà  superior a 10t sobre 20 cm, inclòs a les tapes 

de registre i dipòsits soterrats (exigència mínima del punt A.1 del annex II del RD.2267/2004, 

de 3 de desembre). 
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5.4. Sectoritzacions 

Es presenta la Taula 5.4 com a resum de les obligacions necessàries per als edificis. 

OBLIGACIONES 

Estabilitat 

Estructural 

Se
ct
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l d
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l p
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M
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m
 m

at
èr

ie
s 

pr
im

er
es

 

Alt 

7 

Tipus 

C 
2.500 1.000 M2 EF-90 EF-30 no EF-90 RF-45 Voluntaris

M
ag

at
ze

m
s 

ex
pe

di
ci

on
s 

Alt 

7 

Tipus 

C 
2.500 1.000 M2 EF-90 EF-30 no EF-90 RF-45 Voluntaris

N
au

 d
e 

pr
od

uc
ci

ó 

BAIX 

1 

Tipus 

C 
6.000 6.000 M2 EF-30 - no - - Voluntaris

Taula 5.4. Obligacions o condicions necessàries per als edificis. 
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Entre el magatzem de matèries primeres i la nau de producció així com entre els dos 

magatzems de teixit acabat hi ha un passadís de 6m (>3), de manera que es poden 

considerar edificis independents (segons punt 2 del annex I del RD.2267/2004, de 3 de 

desembre). 

5.4.1. Magatzems: 

Les portes entre sectors d’incendis diferents seran RF45, i les parets de sectorització seran 

RF90 com a mínim. 

5.4.2. Nau de producció: 

Es tracta de un sector amb risc Baix i per tant no tenen requeriment de sectoritzacions, no 

obstant, les portes entre sectors d’incendis diferents (sala calderes, compressors, oficines, 

etc...) seran segons el sector mes restrictiu. Aquestes sectoritzacions queden reflexades al 

plànols 4.1 i 4.4 de sectoritzacions inclosos a l’annex de plànols. 

5.4.3. Oficines: 

Es distingeix dos sectors de oficines, 

• Unes pròpiament de producció. Aquestes ocupen una superfície de 246m2 (<250m2, 

exempt de compatibilitat reglamentaria segons article 3 del capítol I del 

RD.2267/2004, de 3 de desembre), i estan ocupades per personal de producció, que 

necessiten estar en contacte visual  i directe amb la línia de producció. Es per això 

que aquest sector es contempla juntament amb la nau de producció i no es disposarà 

de cap tipus de sectorització. A més a més, es recorda el risc Baix del sector de 

producció. Aquestes oficines estaran separades del sector de producció únicament 

per vidres no PF, per tal de garantir la comunicació visual amb la maquinaria.  

• Oficines administratives i de gerència, que es separen mitjançant murs RF120 amb 

portes RF60. 

Les portes de sectorització que per comoditat hagin de romandre obertes disposaran de 

sistema retenidor amb electroimant, i quan l’alarma d’incendis es dispari o marxi la llum, 

aquestes portes es tancaran automàticament. 
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La porta de entrada serà amb vidre de 2 fulles , amb sistema de obertura de seguretat en cas 

d’incendi o tall de corrent. 

5.4.4. Sector especials: 

Finalment no s’instal·laran calderes a la nau degut a la calor despresa per la maquinària 

durant el procés que mantindrà la nau calenta al hivern. En cas de col·locar-les 

posteriorment, la sala de calderes es consideraria com a risc alt, i per tant es sectoritzarà 

amb parets i sostre RF180. La porta comunicarà amb l’exterior directament, no necessitant 

així el vestíbul previ. 

5.4.5. Bombeig d’aigua contraincendis: 

Es preveu que la xarxa del polígon tingui el cabdal i la pressió necessària per poder 

subministrar directament a través d’una pressa especifica a tal efecte. 

La xarxa de BIE’s tindrà una vàlvula reductora a fi i efecte de complir amb la normativa vigent 

indicada al punt 9.2 de l’annex III del RD.2267/2004, de 3 de desembre (la pressió a la 

boqueta de les BIE’s ha d’estar compresa entre 2 i 5 bars). 

No existeixen parets mitgeres amb veïns ja que son edifici tipus C. A l’annex de plànols 

s’indiquen les sectoritzacions emprades. 

5.5. Evacuació 

La Taula 5.5 resumeix les mesures mínimes necessàries en cas d’evacuació. 

Zona Ocupació P Ampla 

min A  

Amplada 

portes 

Amplada 

passadís 

Amplada min 

A escales 

Amplada 

escales 

Distàncies 

màx. evac. 

Magatzem MP 1 2 0,01 0,8 1 0,0125 1 25 

Magatzem Mat. 

acabades 
3 4 0,02 0,8 1 0,025 1 25 

Producció 11 13 0,065 0,8 1 0,08125 1 50 

Taula 5.5. Mesures mínimes en cas d’evacuació. 
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Així doncs, les mides adoptades al projecte seran les següents per tal de complir amb el punt 

6 de l’annex II del RD.2267/2004, de 3 de desembre: 

Portes de sortida d’emergència d’amplada lliure mínima: 0.8 m. 

Amplada mínima de passadissos i escales 1 m ,encara que a la major part dels casos serà 

de 1.5 m. 

Els patis son prou amples, i es definirà al pla d’emergència la zona de reunió per en cas 

d’evacuació poder fer el recompte del personal. 

Totes les façanes son accessibles segons RD.2267/2004, de 3 de desembre. 

Els edificis de magatzems, es disposen a 1 planta, i el de producció disposa de un altell a 

cota 4.3 m sobre rasant. Es disposarà de 2 escales d’accés a l’altell. Aquestes escales 

compliran amb el reglament vigent. 

Existeix també una planta sota rasant on s’ubiquen les bombes d’aigua de la maquina (a fi i 

efecte de que treballin en càrrega). A més a més es disposarà una galeria de serveis per 

connectar les bombes i dipòsits amb la línia de producció. Las superfícies emprades en 

aquesta planta són de 90.79 m2 per a la sala de bombes i de 90.76 m2 per la galeria. Aquest 

sector únicament s’haurà d’accedir per tal d’efectuar treballs de manteniment. 

5.6. Estabilitat al foc de l’estructura 

5.6.1. Edificis de emmagatzematge: 

L’edifici es construirà a una sola planta, amb jàsseres de ferro sobre pilars de ferro. La 

coberta serà del tipus “DECK” o coberta plana, amb planxa, aïllament, material 

impermeabilitzant, amb una carrega pròpia inferior als 20 Kp/m2. 

Per tal de complir amb la normativa vigent (annex II RD.2267/2004, de 3 de desembre) 

l’estructura de l’edifici es pintarà amb una pintura de protecció al foc RF30 com a mínim. 

5.6.2. Edifici de producció: 

L’edifici es construeix a una única planta (en general), amb jàsseres de ferro sobre pilars de 

ferro.  
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No obstant existeix un altell. La estructura d’aquest es protegirà amb pintura EF30. De cara 

al soterrani serà tot amb plaques de formigó, garantint així una EF60. 

La coberta serà del tipus “DECK” o coberta plana, amb planxa, aïllament, material 

impermeabilitzant, amb una carrega pròpia inferior als 20 Kp/m2. 

Els tancaments consistiran en planxa metàl·lica interior, aïllament tèrmic (tipus llana de roca 

o llana de vidre) , i planxa metàl·lica per l’exterior. 

Al annex de plànols es detalla la geometria de l’estructura i de les diferents parets. 

5.7. Reacció al foc dels materials 

Els recobriments tant acústics, com tèrmics seran en el pitjor del casos classificats com M2. 

Els conductes que travessin sectors d’incendi diferents tindran comportes tallafocs com a 

mínim la mateixa exigida del sector que travessin. 

En general els conductes tant d’aire, ventilacions, humectacions, tubs seran fets amb 

materials classificats com M2 o millors.  

El forat per el pas d’instal·lacions elèctriques, tubs, o altres a traves de diferents sectors 

d’incendi es taparan amb productes tipus massilla classificats M2 o millors. 

Complint així amb la normativa vigent del RD.2267/2004, de 3 de desembre. 

5.8. Instal·lacions de protecció contra incendis 

Es disposarà de BIE’s i extintors segons l’indicat a RD.2267/2004, de 3 de desembre, i 

seguint el Reglamento de instalaciones contra incendios aprobada a Real decreto 1942/1993 

del 5 de noviembre. 

A l’annex de plànols s’indica la distribució i la classificació de les BIE’s i extintors. 

5.8.1. Magatzem de matèries primeres: 

Es tracta d’un magatzem de 997.61 i  amb un risc Alt 7. 
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5.8.1.1. Extintors portàtils: 

Donat que es tracta de sòlids, i amb risc alt, els extintors seran de eficàcia 34A 

Es col·locaran : 

49.41
200

300999
=+

−
                   (Eq. 5.1.) 

disposarem llavors 5 extintors de 9 kg segons la distribució marcada als plànols. 

5.8.1.2. BIES: 

Es disposarà de 3 BIES DN45 distribuïdes segons els plànols d’instal·lacions contraincendis 

de forma que el recorregut màxim d’accés a una BIE sigui inferior a 25 m. 

La pressió a la boqueta estarà compresa entre 2bar i 5 bar , mitjançant un reductor de 

pressió necessari. 

Les BIES es col·locaran en llocs visibles i accessibles. La part baixa de les BIES es 

col·locarà entre 0.8 m i 1 m d’alçada. 

5.8.1.3. Detecció d’incendis i ruixadors:  

Donat que el magatzem te una superfície inferior als 1000 m2 no son obligatoris els 

ruixadors. 

Es disposarà d’un equip de detecció d’incendis per a tot l’edifici  que disposarà a mes d’un 

sistema de sirenes per pogué avisar en cas necessitat. 

Es disposarà també d’un sistema d’alarma manual situat a cada una de les portes 

d’emergència. 

5.8.2. Magatzem de matèries acabades 1 i 2: 

Es tracta de dos magatzems de 976.41m2 cada un  i  amb un risc Alt 7. 

5.8.2.1. Extintors portàtils: 

Donat que es tracta de sòlids, i amb risc alt, els extintors seran de eficàcia 34A 
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495.41
200

300999
=+

−
                   (Eq. 5.2.) 

Llavors es col·locaran 5 extintors de 9 kg segons la distribució marcada al plànol 

d’instal·lacions contraincendis a cada un dels magatzems. 

5.8.2.2. BIES: 

Es disposarà de 2 BIES DN45 distribuïdes segons el plànol d’instal·lacions contraincendis de 

 forma que el recorregut màxim d’accés a una BIE sigui inferior a 25 m.  

La pressió a la boqueta estarà compresa entre 2bar i 5 bar, mitjançant un reductor de pressió 

necessari. 

Les BIES es col·locaran en llocs visibles i accessibles. La part baixa de les BIES es 

col·locarà entre 0.8 m i 1 m d’alçada.  

5.8.2.3. Detecció d’incendis i ruixadors:  

Donat que els magatzems tenen una superfície inferior als 1000 m2 cada un no són 

obligatoris els ruixadors. 

Es disposarà d’un equip de detecció per a cada un dels edificis  que disposaran a més d’un 

sistema de sirenes per poder avisar en cas de necessitat. 

Es disposarà d’un sistema d’alarma manual situat a cada una de les portes d’emergència. 

5.8.3. Ventilacions dels magatzems 

5.8.3.1. Ventilació natural  

Per a cada un dels magatzems es disposarà de una ventilació natural a raó de 0.5m2 per 

cada 150 m2 de superfície o fracció: 

999/150=6.66m2 7   per tant 7x0.5=3.5m2 de ventilació natural per cada magatzem. 

5.8.3.2. Exutoris 

Es disposarà de lluernaris practicables per en cas d’incendi poder evacuar els fums derivats 

de la combustió segons l’establert en el RD.2267/2004, de 3 de desembre. 
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5.8.4. Nau de producció i annexes: 

Es tracta de una nau de producció de 3258 m2 + annexes , fa un total de 5347 m2 i  amb un 

risc Baix (les oficines administratives es contemplen com un sector independent). 

5.8.4.1. Extintors portàtils: 

Donat que es tracta de sòlids, i amb risc baix, els extintors seran de eficàcia  21A-183B de 6 

kg. 

735.241
200

6005347
=+

−
                  (Eq. 5.3.) 

Es col·locaran llavors 25 extintors de 6 kg segons la distribució marcada al plànol 

d’instal·lacions contraincendis.  

5.8.4.2. BIES: 

Donat que es tracta de un edifici de 5347 m2 amb risc Baix no es obligatori la instal·lació de 

BIES, no obstant es disposarà de 8 BIE distribuïdes segons el plànol d’instal·lacions 

contraincendis  (2 a oficines administratives ,i la resta a la nau de producció) 

La pressió a la boqueta estarà compresa entre 2bar i 5 bar , mitjançant un reductor de 

pressió necessari. 

Les BIES es col·locaran en llocs visibles i accessibles. La part baixa de les BIES es 

col·locarà entre 0.8 m i 1 m d’alçada. 

5.8.4.3. Ruixadors o Splinkers:  

No es obligatori l’ús de splinkers per ser un sector amb ris d’incendi Baix.  

5.8.4.4. Alarma d’incendis: 

Es disposarà d’un sistema d’alarma manual situat a cada una de les portes d’emergència. 

Es disposarà a més d’un sistema de sirenes per poder avisar en cas necessitat. 
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5.8.4.5. Detecció d’incendis: 

No és obligatori l’instal·lació de sistemes de detecció d’incendis per tractar-se d’un edifici del 

tipus C amb un risc d’incendi baix (segons punt 3 del annex III del RD.2267/2004, de 3 de 

desembre). 

5.8.5. Oficines administratives: 

Es divideixen en dos plantes, encara que formen un únic sector. La planta baixa te una 

superfície de 211.31m2 , i les de la planta primera 286m2 resultant un total de 497.31m2. 

Aquestes oficines es sectoritzaran de la resta de l’edifici amb portes RF60 i parets RF120. 

Es disposaran de 2 BIES DN25, una a cada planta. 

A mes es disposarà de 4 extintors de 6kg 21A-183B disposats 2 a la planta baixa i 2 mes a la 

planta primera. 

5.8.6. Il·luminació d’emergència 

S’ instal·larà una llum d’emergència a cada porta de sortida d’emergència, i sobre els 

quadres de comandaments elèctrics principal i sobre el quadre de comandament de la 

alarma d’incendi. A més, es disposarà de llum d’emergència per tal de garantir els mínims 

establerts als reglaments. 

5.9. Pla d’emergència 

5.9.1. Reserva d’aigua i grup de bombeig: 

Es contempla les següents hipòtesis segons la normativa del RD.2267/2004, de 3 de 

desembre: 

Funcionament de 3 BIES durant 90 minuts, i per Hidrants durant 90 minuts: 

Càlcul del cabdal i de la reserva mínima d’aigua contraincendis: 

 Q=3x200 l/min (BIES) + 1 x 2000 l/min (Hidrants)=2600l/min .            (Eq. 5.4.) 

 BIES: 3 x 200 l/min x 90 min=54.000 l               (Eq. 5.5.) 
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 Hidrants: 1 x 2000 l/min x90 min=180.000 l                          (Eq. 5.6.) 

 Total: 54000 l+ 180000 l =234.000 l                      (Eq. 5.7.) 

Per tal de garantir el subministrament d’aigua durant un incendi per les BIES e Hidrants, seria 

necessari una reserva de 250 m3 d’aigua exclusiva per la lluita contraincendis , així com un 

grup de bombeig gasoil i un altre elèctric capaços de donar un cabal de 2.600 l/min ,però 

donat que el polígon disposa de una xarxa publica d’aigua feta amb anell de diàmetre 

160mm i dipòsits de reserva de 1.600.000 l i pressió superior a 7kg/cm2 es considera 

suficient com a font segura d’aigua i no es necessari la realització de dipòsit i bombeig propi. 

5.10. Senyalització 

Se senyalitzaran les sortides d’emergència així com els medis d’extinció segons reglament 

RD.485/1997 del 14 de abril. 

5.11. Construccions auxiliars i serveis a la indústria “mòbils” 

Per la carrega de carretilles elèctriques es disposa un local extern independent de la resta de 

l’edifici per tal d’evitar riscos durant la carrega de les bateries. 

5.12. Normes de obligat compliment 

• Norma Básica de la edificación NBE – CPI/96 condiciones de protección contra 

incendios en los edificios RD.2177/1996 de 4 de octubre. 

• Norma Básica de la edificación NBE, EA95 estructuras de acero en la edificación. 

• UNE.23500:1990 categoría del abastecimiento de agua contra incendios. 

• UNE 23277:1990 clasificación de los materiales de construcción. 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión RD.842/2002, de 2 de agosto. 
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• Reglamento de señalización de los centros de trabajo RD.485/1997 de 14 de abril. 

• Ley 21/1992 de 16 de julio. 

• Ley 2/1985 de 21 enero art.5. 

• Llei 20/1991 de 25 de novembre  Decret 135/95. 

• Llei 3/1998 de 27 de Febrer de la intervenció integral de l’administració ambiental 

(IIAA). 

• Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

• Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració ambiental. 

• Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats 

d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l'Administració ambiental. 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexes. 

• Decret 170/1999 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional 

regulador de les entitats ambientals de control. 

• Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del decret 136/1999, de 18 e maig, 

pel qual s’aprova el reglament general de desplegament de la llei 3/1998, de 27 de 
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febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n’adapten els 

annexes. 

• Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, 

reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions 

ramaderes. 

• Real Decreto 1942/1993 de 5 noviembre y Orden del 16 de abril 1998. 

• Real Decreto 786/2001 de 6 de julio (reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales). 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Ordenances urbanístiques del polígon industrial Els Vinyets – Els Fogars de Sant 

Quintí de Mediona. 
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6. PRESSUPOST: 

6.1. Pressupost obra i instal·lacions 

  

RESUM TOTAL: Euro. 

OBRA CIVIL 2.057839

INSTALACIONS Y MONTATGE MAQUINÀRIA 156.303

INSTALACIÓ CONTRAINCENDIS 24.000

MAQUINÀRIA 4.500.000

TOTAL 8.513.587

Taula 6.1. Pressupost obra i instal·lacions. 

6.2. Honoraris de projecte i direcció d’obres 

 

RESUM TOTAL: Euro. 

OBRA CIVIL 102.892

INSTALACIONS Y MONTATGE MAQUINÀRIA 12.504

INSTALACIÓ CONTRAINCENDIS 1.920

MAQUINÀRIA 22.500

TOTAL 139.816

Taula 6.1. Honoraris de projecte i direcció d’obres. 
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7. Relació de plànols: 

1. Plànols emplaçament 

1.1. Implantació en planta general. 

1.2. Implantació polígon industrial. 

1.3. Implantació topogràfic. 

1.4. Rasants. 

1.5. Secció terreny i justificació alçada màxima. 

1.6. Pluvials. 

1.7. Pont grua. 

2. Plànols Distribució en Planta 

2.1. Implantació en planta. 

2.2. Esquema de funcionament. 

2.3. Implantació en primera planta. 

2.4. Implantació planta dipòsits, sala bombes i galeria serveis. 

2.5. Esquema aigües. 

2.6. Esquema de blocs del flux d’aigües. 

2.7. Punts d’emissió. 

3. Plànols descriptius 
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3.1. Seccions. 

3.2. Façanes. 

3.3. Detall d’oficines. 

4. Plànols instal·lacions contraincendis 

4.1. Nau producció planta zero. 

4.2. Magatzems. 

4.3. Galeria de serveis de la nau de producció. 

4.4. Primera planta de la nau de producció. 

4.5. Hidrants i sectoritzacions. 
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Conclusions 

S’han analitzat totes les dades legislatives referents a la intervenció de l’administració en les 

activitats de les empreses i s’ha pogut constatar un entorn de prioritzar el sistema EME en 

front a la ISO 14000. Es posen més facilitats amb el compliment de les EME que no pas amb 

la ISO 14000, tot i que encara la majoria d’empreses implanta les normes ISO 9000 i 14000. 

Donades les dades reflexades al llarg del projecte i dels treballs realitzats durant la seva 

obtenció, queda demostrada la possibilitat d’implantació d’una empresa de no teixits que 

compleixi perfectament la normativa vigent. 

La normativa aplicada és imprescindible per a poder regular l’implantació de noves empreses 

de manera ordenada i sostenible amb el medi que les envolta. La adequació del projecte a 

aquesta normativa no sempre representa un cost addicional, si no que ajuda a prevenir 

possibles accidents no desitjats, a optimitzar els recursos emprats i minimitzar l’impacta 

ambiental derivat de l’activitat de l’empresa. 

La formació rebuda en l’escola d’enginyers industrials de Barcelona a fet possible aquest 

projecte d’implantació d’aquesta fàbrica de noteixits, ja que sense els coneixements 

adequats de càlcul, de dibuix tècnic, d’estructures, de topografia, de medi ambient, de 

logística, de fluids, de mecànica, etc. així com una bona capacitat de anàlisi i síntesi dels 

problemes, i una formació adient en la recerca d’informació existent i aplicació de l’informació 

trobada en l’aplicació concreta desitjada; mai hagués pogut realitzar aquest projecte per 

molta ajuda que tingués. 
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