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Resum 
En el present projecte es tractarà del disseny i càlculs 
estructurals necessaris per a la construcció d’una nau 
industrial, la qual es destinarà a taller de mecanitzats de 
precisió. També es parlarà del dimensionat de la instal·lació 
elèctrica i de la instal·lació de protecció contra incendis de 
la nau en qüestió. 
Les dimensions de la nau industrial vindran marcades per 
les dimensions de la parcel·la i per les normatives 
urbanístiques del municipi on es construirà. 
La solució adoptada en quan a l’estructura de la nau serà 
projectar una estructura metàl·lica, ja que és la solució més 
viable. Això és degut a les dimensions de la parcel·la on es 
construirà la nau i a que l’estructura metàl·lica és una 
solució que optimitza les despeses. 
Pel que fa a la fonamentació de la nau industrial, aquesta 
serà de tipus superficial degut a que el terreny on es 
construïrà és bastant estable. 
Tant l’estructura metàl·lica com la fonamentació de la nau 
industrial, es projectaran seguint el que dicta la normativa 
vigent, el Codi Tècnic de l’Edificació. 
La instal·lació elèctrica que es dimensionarà en aquest 
projecte, serà la òptima per a que es pugui dur a terme la 
activitat a la qual ha estat construïda la nau i es projectarà 
d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
També es dimensionarà la instal·lació de protecció contra 
incendis, la qual serà la necessària per a garantir la 
seguretat vers els incendis que puguin produïr-se dins de la 
nau, seguint el Reglament de Seguretat Contra Incendis en 
els Establiments Industrials. 
La finalitat d’aquest projecte és la realització del Projecte Fi 
de Carrera, el qual pretén simular un problema de la vida 
professional, projectar el disseny i la construcció d’una nau 
industrial. 
L’empresa de la qual es parlarà en aquest projecte és 
fictícia, això és degut a que per necessitat d’aquest projecte 
s’ha fet referència a una empresa per ser més fidel a la 
realitat. 

1. Introducció 
La nau industrial que es projectarà per a l’empresa 
“Mecanitzats FS”, serà destinada com a taller, en el qual es 
fabricaran i mecanitzaran peces. Les peces que es podran 
fer seran de petites dimensions i no molt pesades, però amb 
els mecanitzats que desitgi el client. També es podran 
portar peces fetes per modificar-les o reparar-les. 

La parcel·la on es construirà la nau, té el seu emplaçament 
al nº 9 del carrer de la Calç del Polígon Industrial Masia 
d’en Barreres, pertanyent al Terme Municipal de Vilanova i 
la Geltrú, província de Barcelona.  

 
Figura 1. Emplaçament 

La parcel·la té forma rectangular, amb unes dimensions de 
34x62m, el que fa una superfície total de 2.108m2. El 
terreny té una mica de desnivell ,del 7% d’Oest a Est, però 
és bastant estable, el que fa que sigui un emplaçament 
adequat. 
L’emplaçament on quedarà ubicada la nau industrial es 
troba en una zona classificada com a industrial urbana, 
segons les normes del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Vilanova i la Geltrú. Els paràmetres reguladors de 
l’edificació seran: 

Paràmetres Pla d’Ordenació Projecte 
Coeficient  edificació 

parcel·la 
[m2sostre/m2terra] 

0,90 0,46 

Superfície mínima 
parcel·la [m2] 2.000 2.108 

Façana mínima [m] 20 24 
Ocupació [%] 50 46 

Distància separació 
Frontal/Lateral/Fons 

[m] 
10 / 5 / 5 12 / 5 / 8 

Alçada reguladora 
màxima [m] 12 * 8,5 

Número plantes - - 
Tipus d’edificació Aïllada Aïllada 

Taula 1. Paràmetres reguladors de l’edificació 



2. Moviment de terres 
L’execució del moviment de terres començarà amb la 
neteja general del terreny, eliminant tot tipus de terra 
vegetal i destorbs. 
El següent pas serà l’anivellació del terreny, on s’utilitzaran 
mitjans mecànics i en el cas que sigui necessari, s’afegirà 
terra per emplenar forats. 
Després es procedirà al replanteig del terreny, per poder 
començar les feines d’excavació dels fonaments. 

3. Fonamentació 
La fonamentació projectada per a l’estructura de la nau,  
seguint el CTE DB SE-C, serà de tipus superficial. Això és 
degut a que el tipus de terreny on s’edificarà la construcció 
és estable i per tant, es recomana aquesta mena de 
fonamentació per les garanties d’estabilitat que ofereix.  
Per poder realitzar els càlculs de la fonamentació, es 
considerarà una tensió admissible de 200kN/m2.  
La fonamentació estarà formada per sabates aïllades rígides 
de formigó amb armadura d’acer, i la unió entre sabates es 
farà per mitjà de bigues de lligat, les quals també seran de 
formigó amb armadura d’acer. La unió entre els fonaments 
i la estructurà de la nau es farà per mitjà de plaques 
d’ancoratge. Tots aquests elements formaran un conjunt 
que donarà molta estabilitat a l’estructura. 
El formigó que s’utilitzarà per als fonaments, segons la 
NTE EH, serà el HA-25, amb les característiques següents:  
• Resistència característica (fck): 25 N/mm2. 
• Resistència de càlcul (fcd): 16,67 N/mm2. 

Les armadures de la fonamentació seran barres corrugades 
d’acer B 400S, segons CTE DB SE-C, amb les 
característiques mínimes següents: 
• Classe d’acer: Soldable. 
• Tensió de límit elàstic (fs): 400 N/mm2. 
• Càrrega unitària (fy): 440 N/mm2. 
• Allargament: ≥ 14 %. 
• Relació fs/fy: 1,05. 
L’acer que s’utilitzarà per a la construcció de les plaques 
d’ancoratge serà l’acer S275, segons el CTE DB SE-A, 
amb les següents característiques mecàniques: 
• Tensió de límit elàstic (σe): 275 N/mm2. 
• Tensió de ruptura (σr): 410 N/mm2. 
• Mòdul d’elasticitat (E): 210.000 N/mm2. 
• Mòdul de rigidesa (G): 81.000 N/mm2. 
• Coeficient de Poisson (v): 0,3. 
• Coeficient de dilatació tèrmica (α): 1,2·10-5 ºC-1. 
• Densitat (ρ): 7.850 kg/m3. 

 
 
 
 
 

La distribució dels elements de la fonamentació seguirà el 
següent esquema: 

 
Figura 2. Fonamentació 

Les característiques de les sabates seran: 
Tipus Descripció Dimensions Armadures 

I 

Sabata pilars 
laterals. 

Rectangular 
centrada 

195 x 275 x 65 cm 

Sup. x: 16 Ø12mm 
Sup. y: 11 Ø12mm 
Inf. x: 16 Ø12mm 
Inf. y: 11 Ø12mm 

II 

Sabata pilars 
centrals. 

Rectangular 
centrada 

140 x 200 x 45 cm 

Sup. x: 8 Ø12mm 
Sup. y: 6 Ø12mm 
Inf. x: 8 Ø12mm 
Inf. y: 6 Ø12mm 

Taula 2. Característiques  sabates 

Les característiques de les bigues de lligat seran: 
Tipus Descripció Dimensions Armadures 

I Biga de lligat 
longitudinal 

40 x 40 x 305 
cm 

Superior: 2 Ø 12mm 
Inferior: 2 Ø 12mm 
Estreps: 12 Ø8mm 

II Biga de lligat 
transversal 

40 x 40 x 392,5 
cm 

Superior: 2 Ø 12mm 
Inferior: 2 Ø 12mm 
Estreps: 15 Ø8mm 

III Biga de lligat 
transversal. 

40 x 40 x 460  
cm 

Superior: 2 Ø 12mm 
Inferior: 2 Ø 12mm 
Estreps: 17 Ø8mm 

Taula 3. Característiques bigues de lligat 

Les característiques de les plaques d’ancoratge seran: 
Tipus Descripció Dimensions Rigiditzacions Perns 

I 

Placa pilars 
laterals. 

Quadrada i 
centrada 

450 x 450 x 
18 mm 

Direcció y: 2 de  
100 x 0 x 10  

mm 

4 
Ø20mm 
Ganxo a 

180º 

II 

Placa pilars 
centrals. 

Quadrada i 
centrada 

300 x 300 x 
14 mm 

Direcció y: 2 de 
100 x 0 x 5 

mm 

4 
Ø14mm 
Ganxo a 

180º 

Taula 4. Característiques plaques d’ancoratge 

4. Estructura metàl·lica 
La projecció en planta de la nau industrial tindrà unes 
dimensions de 24x40m, obtenint una superfície útil de 
960m2. 
L’estructura de la nau industrial serà metàl·lica i estarà 
formada per nou pòrtics amb unions rígides i translacionals. 
Els pòrtics estaran separats entre ells a una distància de 5m. 



La coberta serà només accessible per al manteniment o per 
reformes d’aquesta, tindrà una inclinació de 11,8º i la 
longitud del faldó serà de 12,27m. 
El conjunt de l’estructura de la nau industrial formarà un 
sistema estable en front a les accions gravitatòries i 
horitzontals. En el pla de l’estructura, l’estabilitat es 
garantirà amb la pròpia forma estructural, amb 
arriostraments laterals i de coberta. En canvi, en el pla 
perpendicular al pòrtic o pla longitudinal, l’estabilitat 
s’aconseguirà amb arriostraments longitudinals. 

 
Figura 3. Estructura metàl·lica 

Totes les estances interiors de la nau; oficines, vestuaris i 
magatzems, no seran objecte del càlcul de l’estructura de la 
nau, ja que s’optarà per construir aquestes estances 
posteriorment. Per a la construcció de dites estances, es 
faran servir mòduls prefabricats.  
La nau només disposarà d’una planta, però amb alçada 
suficient com per a poder construïr un altell per guanyar 
més espai útil en el futur. 
Els càlculs i el dimensionament de l’estructura metàl·lica de 
la nau es faran seguint la normativa vigent, el CTE DB SE. 
L’acer que s’utilitzarà per a la construcció de l’estructura 
serà l’acer S275, segons el CTE DB SE-A amb les següents 
característiques mecàniques: 
• Tensió de límit elàstic (σe): 275 N/mm2. 
• Tensió de ruptura (σr): 410 N/mm2. 
• Mòdul d’elasticitat (E): 210.000 N/mm2. 
• Mòdul de rigidesa (G): 81.000 N/mm2. 
• Coeficient de Poisson (v): 0,3. 
• Coeficient de dilatació tèrmica (α): 1,2·10-5ºC-1. 
• Densitat (ρ): 7.850kg/m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les característiques de les barres que formaran l’estructura 
metàl·lica seran: 

Descripció Perfil Pes [kg] Longitud [m] 
Cordó superior i 

inferior 
encavallada 

# 180 x 8 18.094,32 436,32 

Muntants i 
diagonals 

encavallada 
# 90 x 3 2.790,54 352,08 

Pilars laterals HEB - 220 7.714,98 108 
Pilars centrals HEB - 180 1.845,36 36 
Corretges de 

coberta IPN - 140 8.047,20 560 

Arriostraments  
de coberta # 40 x 2 590,40 259,20 

Corretges laterals IPN - 120 3.568,00 320 
Arriostraments 

laterals # 45 x 2 139,368 53,81 

Arriostraments 
longitudinals # 70 x 2 1.391,04 334,72 

Taula 5. Característiques de les barres de l’estructura metàl·lica 

Les característiques de les unions soldades de l’estructura, 
segons la Guia de Disseny 3 del Comitè Internacional per al 
Desenvolupament i l’Estudi de la Construcció Tubular, 
seran: 

Descripció a L 
Cordó inferior amb el cordó 

superior de l’encavallada 8mm Perímetre de cada 
barra 

Muntants i diagonals amb els 
cordons de l’encavallada 3mm Perímetre de cada 

barra 

Cordó inferior amb els pilars 8mm Perímetre de cada 
barra 

Corretges de coberta amb el cordó 
superior de l’encavallada 5mm 280mm, soldat per 

les dues cares 
Corretges laterals amb el cordó 

superior de l’encavallada 5mm 440mm, soldat per 
les dues cares 

Arriostrament longitudinal amb els 
cordons de l’encavallada 2mm Perímetre de cada 

barra 
Arriostrament de coberta amb el 
cordó superior de l’encavallada 2mm Perímetre de cada 

barra 

Arriostrament lateral amb els pilars 2mm Perímetre de cada 
barra 

Taula 6. Característiques de les unions soldades 

Nota: a: Profunditat del cordó de soldadura. L: Longitud 
eficaç. 

5. Paviments 
El paviment interior de la nau estarà format per una solera, 
la qual serà projectada per suportar esforços pesants, en 
canvi, la solera exterior de la nau estarà projectada per a 
esforços semipesants. El paviment interior de la zona 
d’oficines i vestuaris estarà enrajolat amb rajoles de gres. 
El formigó que s’utilitzarà en els paviments de la nau 
industrial serà el formigó armat HA-25, amb les següents 
especificacions segons la NTE EH: 
• Resistència característica (fck): 25 N/mm2. 
• Resistència de càlcul (fcd): 16,67 N/mm2. 
 



6. Tancaments 
El tancament de la coberta i el tancament de façana 
consistiran en panells de tipus “sandwich”, formats per 
dues greques d’acer galvanitzat amb un aïllament interior. 
La fixació a les corretges es realitzarà mitjançant cargols 
especials autorroscants. 
El mur lateral de la nau estarà format per blocs de formigó 
prefabricat i es projectarà per a la rigidització dels pòrtics 
vers a la flexió d’aquests. 
El mur perimetral de la parcel·la estarà construït per un 
primer tram format per blocs de formigó prefabricat i un 
segon tram format per una tanca metàl·lica. 

7. Distribució interior de la nau 
El disseny de la distribució interior de la nau industrial que 
es projecta s’ha realitzat a partir de les exigències del 
propietari de l’empresa i de les dimensions de la pròpia 
nau, tot aplicant  la normativa urbanística vigent. 
El disseny de la distribució interior, amb les estances que el 
formen, es mostra a continuació: 

 
Figura 4. Distribució interior de la nau 

Amb aquest disseny el que s’ha fet és optimitzar l’espai que 
es disposava de tal manera que es complís el que dicta el 
Pla General d’Ordenació Urbana i que també es complissin 
les exigències del propietari.  
Totes les estances s’han dissenyat i distribuït pensant en les 
feines que es duran a terme en el seu interior, de tal manera 
que s’han optimitzat al màxim possible. 
S’han creat dues zones de treball destacades, la zona de 
taller i magatzems, i la zona d’oficines. Les dues zones 
anomenades s’han delimitat amb l’ajuda d’un passadís, 
d’aquesta manera s’evitarà l’arribada de sorolls del taller a 
les oficines i també es crea un passadís d’evacuació en cas 
d’emergència. 
La distribució interior de la nau només disposa d’una 
planta, per exigències del propietari. Però la nau disposarà 
d’alçada suficient com per a construir un altell per guanyar 
més espai útil en un futur. 
Per a la construcció de les estances es faran servir mòduls 
prefabricats. 
 

8. Mètode de càlcul de l’estructura i la 
fonamentació 

El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seus corresponents 
apartats denominats “Memòria”, descriu la possibilitat 
d'utilitzar mètodes científics de càlcul fundats en la teoria 
de l'elasticitat. Per això, el càlcul de l’estructura i la 
fonamentació es realitzarà amb l’ajuda del paquet de 
programes de càlcul CYPE 2008.1.h. 
Els programes que s’utilitzaran de l’anomenat paquet seran: 
• Generador de Pòrtics. 
• Metal 3D. 
• CYPECAD. 

El programa Generador de Pòrtics és una aplicació 
informàtica que permet a l'usuari generar la geometria de 
l’estructura en dues dimensions, les càrregues i els 
coeficients aplicats per al posterior càlcul dels pòrtics de la 
nau en el programa Metal 3D. 
El programa Metal 3D està desenvolupat per a facilitar el 
disseny i el càlcul d'estructures metàl·liques en tres 
dimensions. Conté una completa base de dades de perfils 
laminats, conformats i armats, amb tots els tipus possibles, 
sense simplificacions. Aquest programa calcula qualsevol 
tipus d'estructura realitzant totes les comprovacions 
exigides per la norma vigent. 
El programa CYPECAD és una aplicació informàtica que 
permet a l'usuari generar la geometria i el dimensionament 
de la fonamentació per a l’estructura dissenyada en el 
programa Metal 3D. Permet el dimensionament de les 
plaques d’ancoratge, sabates i bigues de lligat, realitzant un 
càlcul optimitzat de tots els elements. 
El paquet de programes CYPE tindrà en consideració tota 
la normativa vigent, el Codi Tècnic de l’Edificació, per a 
tots els càlculs i comprovacions de l’estructura i la 
fonamentació de la nau industrial. 

9. Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica que es dimensionarà, serà la òptima 
per a que es pugui dur a terme la activitat a la qual ha estat 
construïda la nau, i es projectarà d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Segons la instrucció ITC BT-04, aquesta instal·lació està 
classificada en el grup ‘a’ com a ‘indústria amb potència 
superior a 20kW’. 
Descripció de la instal·lació: 
• Armari exterior: armari ventilat amb accés des de la via 

pública, amb espai per allotjar la Caixa General de 
protecció, la Caixa de Seccionament, el quadre de 
comptatge i els elements de protecció. 

• Caixa General de Protecció (CGP): al seu interior 
s’instal·laran fusibles amb poder de tall. 

• Derivació individual: compren el tram que s’inicia en 
l’embarrat general i inclou els fusibles de seguretat, el 
conjunt de mesura i els dispositius de comandament i 
protecció. Serà un multiconductor de coure, aïllant 
XLPE, amb designació RZ1-K i tensió assignada de 
0,6/1kV. 



• Conjunt de mesura: S’instal·larà un comptador del 
tipus TMF10, el qual s’ha seleccionat en funció de la 
potència màxima admissible de la derivació individual 
i disposarà d’un fusible. 

• Quadre general de distribució: s’instal·larà a l’interior 
de la nau i incorporarà l’Interruptor de Control de 
Potència (ICP), l’Interruptor General d’Alimentació 
(IGA), i els diferents Interruptors Diferencials i 
Automàtics de cada subquadre i circuit. 

• Derivacions: s’inclouen tots els circuits de la 
instal·lació, formats per les línies de les maquines, les 
línies dels enllumenats i les línies de les presses de 
corrent. El tipus de conductor serà: multiconductor de 
coure, aïllant XLPE, designació RV-K i tensió 
assignada de 0,6/1kV. 

• Posada a terra: protecció que consistirà en la 
instal·lació d’un cable de coure nu, el qual formarà un 
anell, on es connectaran les piques inserides al terreny, 
en posició vertical. 

Previsió de potència: 
• Potència elèctrica instal·lada: 132kW. Obtinguda de la 

suma de tots els consums de la instal·lació. 
• Coeficient de simultaneïtat: 90%. Es considerarà que la 

instal·lació no funcionarà tota alhora. 
• Potència a autoritzar: 119kW. Obtinguda d’haver 

aplicat el coeficient de simultaneïtat. 
• Potència a contractar: 139kW. Obtinguda de la taula de 

contractació de l’empresa subministradora. 
Subministrament: 
• Companyia: FECSA-ENDESA. 
• Tensió: 400/230V. 
• Característiques: Subministrament en baixa tensió 

procedent de la xarxa de distribució exterior. 

10. Instal·lació de protecció contra incendis 
També es dimensionarà la instal·lació de protecció contra 
incendis, la qual serà la necessària per a garantir la 
seguretat vers els incendis que puguin produïr-se dins de la 
nau, seguint el Reglament de Seguretat Contra Incendis en 
els Establiments Industrials. 
Segons el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 
Establiments Industrials, es tracta d’una activitat industrial 
amb més de 250m2 però inferior a 1000m2, la configuració i 
ubicació de l’edificació és de tipus C, i el nivell de risc 
intrínsec és baix. 
Requisits constructius de l’establiment industrial: 
• Materials: els productes de construcció, petris, 

ceràmics i metàl·lics, els tancaments tipus “sandwich”, 
així com els vidres, el morter, el formigó i el guix, 
seran de classe M0, no combustibles. 

• Estabilitat al foc de l’estructura: s’haurà de protegir la 
estructura metàl·lica per mitjà d’una pintura 
intumescent convenientment certificada. 

• Evacuació: l’establiment comptarà amb set sortides 
d’emergència, la distància d’evacuació serà inferior a 
50m, l’amplada de les sortides serà de 0,80m i la dels 

passadissos serà de 1m i es disposarà d’enllumenat 
d’emergència.  

• Ventilació: L’eliminació dels fums i gasos de la 
combustió en l’establiment industrial, es durà a terme 
de forma natural. 

Requisits de la instal·lació: 
• Sistema manual d’alarma d’incendis: s’instal·laran 

polsadors d’alarma en cada sortida d’emergència, 
protegit per evitar falses alarmes i no es recorreran més 
de 25m per arribar a un polsador. 

• Sistema de comunicació d’alarma: es col·locarà una 
central d’incendis amb alarma sonora i lluminosa i 
estarà connectada a una empresa de seguretat o a la 
central de bombers. 

• Extintors d’incendi: s’instal·laran quatre extintors amb 
una eficàcia de l’agent extintor de 21A-113B, dos 
seran de 6kg i uns altres dos de 12kg. No es recorreran 
més de 15m per arribar a un extintor. 

• Boques d’incendi equipades: s’instal·laran dues boques 
de tipus DN 25 i es col·locaran aprop de les sortides 
d’emergència, a menys de 5m. 

• Hidrant exterior d’incendis: el polígon industrial 
disposarà d’una xarxa d’hidrants exteriors. 

• Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis: 
Es senyalitzaran les sortides d’us habitual o 
d’emergència, així com els medis de protecció contra 
incendis d’utilització manual. 

11. Normativa aplicable 
Codi Tècnic de l’Edificació, Real Decret 314/2006 del 17 
de Març, del Ministeri de la Vivenda. 
Normes Tecnològiques de l’Edificació, Real Decret 
3565/1972 del 22 de Desembre, del Ministeri de la 
Vivenda. 
Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú del 
16 de Març de 2005. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decret 
842/2002 del 2 d’agost, del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia. 
Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 
Establiments Industrials, Real Decret 2267/2004 del 17 de 
desembre, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

12. Conclusions 
Com a conclusions finals sobre aquest projecte podem dir 
que s’ha dissenyat una nau industrial en la qual s’han 
optimitzat el més possible tots els elements que en formen 
part. 
La tipologia estructural que s’ha projectat és una estructurà 
metàl·lica formada per pòrtics amb gelosia americana, 
perquè és la solució més adequada per salvar llums 
moderades. La majoria de l’estructura està formada per 
perfils estructurals quadrats buits, ja que tenen bones 
característiques mecàniques, són fàcils d’unir, són lleugers i 
per tant més econòmics. Per evitar desplaçaments s’ha 
arriostrat l’estructura longitudinalment, lateralment i en la 
coberta. 



El tipus de fonamentació projectada és una fonamentació 
superficial, perquè les característiques del terreny de la 
parcel·la eren les adequades per aquesta tipologia. Els 
elements que formen la fonamentació són sabates aïllades 
col·locades sota de cada pilar i bigues de lligat que uneixen 
cada sabata creant un conjunt molt estable. 
L’ús de paquets informàtics, en aquest cas CYPE, ajuda 
molt en el càlcul d’estructures complexes, perquè s’estalvia 
una gran quantitat de temps de càlcul, optimitzen els perfils 
de les barres utilitzant una base de dades i s’ajusten a les 
normatives que hi hagin vigents. 
El disseny de la distribució interior de la nau s’ha realitzat 
intentant aprofitar al màxim l’espai disponible i donant-li 
funcionalitat a cada zona creada. D’aquesta distribució es 
destaquen dues zones de treball, la zona de taller i 
magatzems i la zona d’oficines, les quals s’han separat 
físicament amb l’ajuda d’un passadís per evitar la 
contaminació acústica. 
La instal·lació elèctrica dimensionada, ha estat dissenyada 
per a donar servei a l’activitat industrial que es durà a terme 
en la nau industrial, seguint el que dicta la normativa 
vigent. 
La instal·lació de protecció contra incendis s’ha 
dimensionat tenint en compte els possibles perills d’incendi 
que pugui haver en la nau a causa de l’activitat que es 
desenvoluparà en el seu interior. 
Per concloure, es pot dir que amb la redacció d’aquest 
projecte s’ha pretès simular un problema de la vida 
professional, projectar el disseny i la construcció d’una nau 
industrial. 

13. Agraïments 
Agraeixo la col·laboració del director d’aquest projecte, el 
professor David Laparra Vicente del Departament de 
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