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1. OBJECTE.  
 

El Projecte te com objecte la construcció d’un edifici dedicat a un parc de bombers que 

dispondrà de tots els serveis mínims per la seva posta en marxa. El edifici tindrà 1125 

m2 de planta, dels quals 375 m2 seran de vivenda i oficines, que estaran repartits en dos 

plantes amb una superfície total de 750m2, tindrà una entrada per la qual accedirem al 

passadís central. Els 750 m2  restants es dedicaran per ubica el pàrking i equips afins. El 

pàrking dispondrà de vuit portes per accedir-hi amb els vehicles de bombers, a dins del 

pàrking es realitzaran feines de manteniment. Hi haurà una entrada des de la zona de 

oficines fins el pàrking separats per un passadís de seguretat. 

El solar esta ubicat a la comarca del Anoia, a la seva població de Piera. Serà colindant 

amb el carré de Ginovarda, Av. De la carretera de Igualada i amb el carré de Copernico. 

El parc degut a la seva activitat diària quedarà dividit en dues zones de treball, zona neta 

i zona bruta. 

 La zona neta serà per on es transitarà amb roba neta o de carré. Dispondrà de 

tots els equipaments necessàries per el treball diari de tot el equip de bombers i la seva 

convivència, habitacions, oficines, cuina, gimnàs, lavabos, sala de formació, vestuaris, 

sala de radio i farmaciola. 

La zona bruta es podrà transità amb la roba de feina i amb l’uniforme 

reglamentari d’intervenció, es dedicarà a totes les sales tècniques, pàrking de vehicles,  

magatzems, tallers, patis i vestuaris 1ª intervenció.  

La justificació de la sectorització del recinte es degut a la activitat perillosa i amb riscos 

de contaminació dels operaris i las seves robes. 

  

1.1 Justificació. 
 

Degut al augment de preu del sol i de les naus industrials la petita i mitjana empresa ha 

tingut que marxa del anell metropolita, buscant noves ubicacions mes barates i a prop 

del anell metropolita, que es on desenvolupen la seva activitat i on tenen la majoria de 

clients. 
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A passat  lo mateix amb la població, gracies al augment de la població, la crescuda dels 

preus de la vivenda, las famílies han tingut que marxa del centre de Barcelona buscant 

per una part qualitat de vida i per l’altra preus mes barats i assequibles. 

Degut al creixement industrial, al gran augment de la població i de la  edificació de dues 

presos noves a la comarca, s’ha arribat a la conclusió de que es necessari la ubicació de 

un nou parc de bombers mes gran i amb mes capacitat de actuació.  
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2 ABAST DEL PROJECTE. 
 

L’abast d’aquest projecte serà la edificació de una nau on ubicarem el parc de bombers. 

Ubicarem la nau en el solar amb la major eficiència energètica possible aprofitant així 

les màximes hores de llum natural. 

A mes inclourem tota la instal·lació mínima per la seva posta en marxa i realització de 

la seva activitat diària. 

 

2.1 Estructura. 
 

Es realitzarà el càlcul i dimensionat complet de l’estructura de la nau, a mes del càlcul 

de les plantes. La nau es realitzarà mitjançant una estructura metàl·lica. El edifici de 

oficines i estàncies ho realitzarem  amb una estructura de formigó,  formigonada in situ i 

amb  uns tancaments de maons.   

Prèviament es realitzarà el càlcul de las cimentacions que serà necessàries per suportar 

el pes de la nau. Per solucionar aquest problema recorrerem a  la instal·lació de zapatas 

aïllades, ja que el informe geotècnic ens dona una tensió admissible del terra de 2 

kg/cm2. 

Per realitzar tots aquest càlculs ens basarem en la normativa vigent:  CTE  (Código 

Técnico de la Edificación) i la EHE. Tot el que és referent a accessos, altura de l'edifici, 

característiques estètiques de l'edificació, etc. vénen referides a la “Normativa 

urbanística Metropolitana de Barcelona”, a l'estar la localitat en aquest àrea. 

  

 

2.2 Instal·lació contra incendis. 
 

Per realitzar el càlcul  d’instal·lació  contra incendis utilitzarem el Códic Tècnic de la 

Edificació, mes concretament el seu apartat DB-Si Seguretat en cas d’incendi. 
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Aquest document ens condicionarà tota la distribució del edifici, la compartimentació i 

sectorització  segons la seva utilització interior.  

Nosaltres dispondrem de un edifici de publica concurrència degut al moviment de gent 

no habitual.  

Tindrem que tenir en conta que disposem de un aparcament de vehicles comunicat amb 

l’interior del edifici. 

A més es registraran les sortides d'emergència que siguin necessàries per a realitzar 

l'evacuació en cas que sigui necessari. Tot això ira conjunt amb les llums d'emergència 

pertinents, i el plànol d'evacuació de la ruta contra incendis.  

 

 

2.3 Instal·lació elèctrica. 
 

Es realitzarà el càlcul de les línees elèctriques necessàries per la distribució per tot el 

edifici, dividides en il·luminació i força. 

Per realitzar tota aquesta part del projecte serà necessària la aplicació del  reglament 

electrotècnic de Baixa Tensió , al qual ens indicarà com es tenen que  realitzar tota la 

instal·lació.  

No podem oblidar que es tracta de un parc de bombers i es te que realitzar unes 

instal·lacions especifiques de sirenes y megafonia per tot l’edifici. 

Ubicarem un grup electrogen, que ens donarà electricitat de emergència en cas de un tall 

de subministrament, per alimentat la sala de radio, els equips informàtics, enllumenat 

d’emergència i força d’emergència.   

Segons Fecsa Endesa, la escomesa elèctrica, la tindrem que realitzar  per la Av.  de la 

carretera de Igualada.  
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2.4 Conduccions d’ aigua. 
 

Es realitzaran els càlculs dels diversos anells d’aigua que siguin necessaris per al 

proveïment de tota la xarxa, això serà necessari per abasti tot l’edifici amb bones 

garanties sanitàries. Amb la instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària, es pretén abasti 

les necessitats higièniques dels treballadors. 

Al tractar-se de un parc de bombers i la necessitat de omplir els camions d’aigua per 

l’extinció i prevenció d’incendis, per aquest motiu ubicarem un hidrant dins del pàrking. 

Segons els plànols proporcionats pel ajuntament de Piera i les dades obtingudes 

d’Agbar,  l’ escomesa d’aigua  potable es realitzarà pel carrer de Ginovarda. 

La connexió a la xarxa d’hidrants es farà soterrada, anant a buscar el tub  general de la 

població, el qual subministra a tota la xarxa d’hidrants de la població, situat a la Av.  de 

la carretera de Igualada. 

 

2.5 Ventilació. 
 

Totes les dades necessàries per disposar de una bona qualitat del aire interior aniran 

referenciades al CTE HS-Salubridad. 

Hi ha certes zones d'aquesta que és necessària una correcta ventilació per a assegurar 

unes condicions de confort a les persones. Aquestes zones a estudiar per a la ventilació, 

són:  

 

- Vestíbul 

- Oficines  

- Vestuaris  

- Menjador  

- Dormitoris  
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- Lavabos  

- Gimnàs 

- Dispensari 

En totes aquestes zones ha de ser renovat l'aire per a una correcta respiració de les 

persones que resideixen en ella en les seves hores de treball. 

Certes zones d'ús, com el vestíbul, les oficines i el menjador, les necessitats de 

ventilació d'aquestes so aportades pel sistema de climatització instal·lat en aquestes. 

Però per a assegurar un complet reciclatge de l'aire, s'instal·laran petites reixes de 

ventilació de 200 x 200 mm en les zones apropiades. 

 Per als vestuaris i lavabos, les reixes no són suficients, per aquest motiu usarem 

extractors de ventilació forçada.  

Al aparcament degut a las seves dimensions, 750 m2 , i el numero elevat de vehicles 

aparcats tindrem que  utilitzar un sistema de admissió i extracció mecànica. 

Dispondrem un sistema  de detecció de monòxid de carboni que activarà 

automàticament els aspiradors mecànics quant la concentració de co2
 sigui superior a 50 

p.p.m. per la possibilitat de tenir treballadors dins del aparcament. 

A la segona planta com que hi ha una cuina es te que disposar una campana extractora 

de fums. 

En l'elecció dels extractors, s’ha de tenir en compte el nivell sonor dels ventiladors, 

perquè no causin un soroll molest i nociu per al personal que treballa en l'interior. La 

correcta situació dels extractors farà que es renovi totalment l'aire sense que existeixin 

zones no ventilades. 

 

2.6 Climatització. 
 

El edifici dispondra d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el 

benestar tèrmic de els seus ocupants, regula’n el rendiment de les mateixes i dels seus 
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equips. Aquesta exigència  es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’ 

Instal·lacions tèrmiques en el Edificis, RITE.  

 

Per la perfecta habitabilitat i compliment del Reglament d’ Instal·lacions tèrmiques en el 

Edificis, RITE, una instal·lació de climatització, tant a l'estiu (aire condicionat) com a 

l'hivern (calefacció). La millor opció per als dos sistemes és l'ús d'una bomba de calor 

industrial aire/aire amb conductes per a la distribució de l'aire. En el nostre cas es 

climatitzaran totes els recintes. 

 

 Segons el RITE les condicions de confort en cada recinte seran las següents: 

 

 

 

Al aparcament s’ubicaran un sistema de aero termos per aconseguir una bona 

temperatura al hivern. 

     

2.7 Il·luminació. 
 

Un nivell d'il·luminació adequat per a l'activitat a desenvolupar és bàsic per a garantir 

una major seguretat i rendiment en el lloc de treball. 

Per a la zona d’aparcament es posaran lluminàries per a enllumenat industrial, cridades 

llums de descàrrega de 400W. Estaran a uns 6 metres d'altura i proporcionaran els Lux 

necessaris per el correcte desenvolupament de la tasca diària. 
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Es seleccionaran las il·luminaries necessàries i adequades per cada lloc de feina, farem 

servir aquesta taula com guia. 

 

 

 

2.8 Ascensor 
 

Es dispondrà d’un ascensor  per complir la normativa de accessibilitat al las plantes 

superiors del edifici. 

S’ha decidit posar un ancessor mecànic, amb la sala de maquines a la terrassa, on es 

dispondrà de espai per posar el quadró elèctric i el motor reductor pertinent.  
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2.9 Evacuació d’aigües residuals. 
 

Es fa referència a les instal·lacions del sanejament que compren els desaigües de peses 

sanitàries, lavabos,  inodors, cuines etc.., així com la xarxa d’aigües pluvials recollides 

des de la coberta i la terrassa del edifici. 

Per la confecció del  projecte de sanejament es prenen els següents criteris: 

Es preveu la connexió de tots els equips de sanejament a uns baixants verticals de 

qualitat PVC, col·locats per dins del edifici, just amb la paret colindant amb el 

aparcament. 

Tots els muntants contaran amb arquetes de baixant a fi del seu posterior connexió amb 

el col·lector general, de execució subterrània, que estarà connectat amb la xarxa general  

de desaigües de la zona. 

Per a la recollida d'aigües pluvials, es disposa de baixants de PVC, connectats en la 

xarxa general  de desaigües de la zona. 
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3 ANTECEDENTS.  
 

Per arribar a la configuració final d’aquesta primera part del projecta, s’han estudiat 

diverses disposicions y formes de situar la nau, la forma de la coberta, el tipus 

d’estructura,etc. Que per algun o altre motiu s’ha descartat. 

Per realitzar tots els canvis, s’han tingut en conta molts factors: econòmics, estètics, 

funcionals, i mediambientals; de tal manera que l’edifici sigui lo mes còmoda possible 

en quant a accessibilitat, distribució en planta funcional.  

A continuació es disposen diferents alternatives: 

 

3.1 Alternativa. 
 

3.1.1 Disposició de la nau. 
 

La primera discussió ha sigut el emplaçament del edifici dins del terreny. La millor 

forma que permetia aprofitar el terreny i donar garanties per pogué ampliar l’edifici en 

el futur era la rectangular. 

Degut a la importància del moviment rapit i adreçat del vehicles, es molt important la 

ubicació de la entrada i sortida de vehicles de dins del recinte. Això ens condiciona a la 

col·locació de las portes, ja que al terreny dona a tres carres. La opció de col·locar la 

sortida a la Av de la Carretera d’Igualada es mol tentadora però no es viable ja que  la 

circulació en aquest carrer es mol densa i seria perillós. La opció de col·locar la sortida 

al carrer Copernico seria millor ja que la circulació de vehicles es molt menor però 

queda mes lluny de la carretera principal. La opció del carrer Ginovarda es la millor ja 

que es un dels carres poc transitat però a l’ora ben comunicat.  

Per aquest motiu la nostra edificació s’ha posat orientada al Carrer Ginovarda deixant 

un pati al darrera per poder maniobrar el vehicles realitzar las pràctiques contra 

incendis. 
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La ubicació del edifici de oficines podria haver estat en qualsevol lloc del terreny, ja que 

es independent al de la nostra nau, però degut al tenir que realitzar actuacions rapides a 

l’hora de sortir en cas de emergència lo mes adient es col·locar-lo al costat. 

La ubicació del aparcament de vehicles particulars pot ser en qualsevol lloc del solar, 

però lo mes raonable es buscar un lloc que no molesti per realitzar les maniobres amb 

els camions. El pàrking de vehicles particulars al situarem al  costat del edifici de 

oficines col·lindant al Carrer Copernico. 

 

3.1.2 Definició de la estructura. 
 

La primera opció va se ubicar una nau prefabricada de formigó que ha sigut descartada 

per la necessitat de construir la part de oficines i estàncies.  Aquesta opció es mes barata  

però mol estàndard i depenent del us del edifici un inconvenient. 

S’ha optat per la construcció d’un edifici formigonat in situ, així la obtenció de las 

plantes de oficines i menjador serà mol mes eficient.  Així la coberta la realitzarem amb 

una estructura metàl·lica que sigui transitable per manteniment. 

Quant als tancaments de la nau, els podem fer de prefabricats de formigó,o panel 

metàl·lic autoportant aïllat en poliuretano. Els tancaments de formigó prefabricat, són de 

col·locació ràpida, però  els elements prefabricats, són cars a l'hora de transportar-los, ja 

que són elements molt grans, i els transports són especials, els quals ens incrementarien 

el preu de l'execució de l'obra. La col·locació de la xapa, ens resultaria més econòmica, i 

ens alleugeriria el pes de l'estructura, però té pitjor qualitat quant a resistència i 

degradació, pel que fa al formigó prefabricat. 

 

La construcció de la coberta, la podem realitzar a una o dues aigües o fins i tot plana 

amb gelosies.  La coberta pot ser de tipus Deck, Sándwich, o Coperfield. Les tres 

presenten característiques similars. Les cobertes tipus Deck, presenten un acabat 

superficial molt bo, a part que tenen un bon aïllament tèrmic. Són molt resistents, i són 

molt lleugeres, ens permeten realitzar treballs en el sostre. . Les cobertes de Sándwich, 

són de característiques similars a les tipus Deck. Quant a les cobertes Coperfield, la 

construcció és més costosa, ja que es realitza mitjançant bigues ypsilon o delta de 
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formigó prefabricat, i el seu pes propi és major que el de les altres dues, però la manera 

de desallotjar l'aigua que té és més eficaç. En els tres tipus de cobertes es poden 

instal·lar lucernaris per aprofitar la llum natura i instal·lar els ventiladors per al 

desallotjament dels fums.  

 

3.1.3 Distribució en planta. 
 

Per l’estudi de distribució de la nau s’ha tingut molt el conta la visita al parc de 

Bombers de Martorell, les seves carències i necessitats. 

La distribució ha sigut en dues zones, neta i bruta, això a implicat el tenir dos vestuaris 

de roba en la planta inferior del edifici, un de roba bruta i l’altre de dutxes. Així el 

menjador a tingut que ser instal·lat a la 1ª planta com el gimnàs i el dispensari, las 

oficines,  la sala de radio i la sala de estar ho hem posat a la planta inferior per 

accessibilitat i degut a que hi aura gent que no te necessitat de pujar a las plantes 

superiors per res. 

Las dues escales de pujada son per complir la normativa de prevenció contra incendis 

que diu que no pot haver un punt mes llunya de 25 m de la sortida. 

S’ha optat de posar entrades al pàrking per tot dos costat de la nau per l’accessibilitat 

dels vehicles a dins del aparcament i pòquer sortir al pati de maniobres. 

 

3.2 Alternativa escollida. 
 

3.2.1 Fonamentació del terreny. 
 

Després dels assajos per a determinar l'agressivitat química dels sòls i les aigües 

freàtiques enfront del formigó, resultant que aquests presenten un grau d'agressivitat 

feble. Davant aquests resultats, es conclou que per a tots els elements estructurals en 

contacte amb el terreny o aigües freàtiques, haurà de considerar-ne un tipus d'ambient 

IIa-Qa, havent d’adoptar-ne les mesures oportunes que estipula l'actual normativa 

(E.H.E) referent a això. 
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Tenint en compte que la totalitat de la fonamentació quedarà donada suport sobre sorres 

limosas amb gruixos (grau V a IV) de compacitat molt densa i que la tensió admissible 

del terreny és 2kg/cm2, s'ha optat per l'execució d'una fonamentació combinada 

mitjançant sabates superficials i pous de fonamentació encastats en el nivell geotècnic  

 

3.2.2 Disposició del edifici. 
 

El aparcament serà rectangular, de  750 m2 amb 10 portes d’accés al aparcament. Cinc 

de les portes tenen accés directe al carrer respecta’n un petit pati, les altres cinc donen al 

pati de enrere.  

El edifici de oficines i serveis s’ha decidit situar-lo al costat del aparcament i en dues 

plantes ocupant una superfície de 375 m2, dispondra d’una entrada principal i estarà 

comunicat amb el aparcament per una sèrie deportes laterals amb un passadís. 

A la planta baixa estaran els vestuaris de homes i dones, el vestuari de 1ª intervenció, 

lavabos adaptats, sala de radio, administració, direcció, sala d’estar i la sala de formació. 

A la planta superior dispondrem dels dormitoris, el dispensari, gimnàs, cuina el 

menjador. Una de les esca-les pujarà al terrat. 

 

3.2.3 Definició de l’estructura. 
 

La nau serà totalment metàl·lica d'acer qualitat S 275 JR, de 25 metres de llum i amb 

obertures a 4 metres, longitudinalment com transversalment. La nau tindrà una altura 

total de 10 metres i una altura útil de 6 metres. La llargada serà de 30 metres. 
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3.2.4 Tancaments. 
 

Els tancaments que utilitzarem per la nau seran de panel metàl·lic autoportant aïllat en 

poliuretano. Des de la superfície fins al metre i mig d’alçada, es posarà un mur d’obra 

vista (bloc). Des d’aquí fins a dalt posarem el panell. 

Situant aquest tipus de tancaments, estalviarem diners en material i transport, a part que 

aconseguirem que la nostra estructura sigui molt més lleugera, que si posem tancaments 

de formigó prefabricat. 

La façana del edifici d’oficines serà de obra vista (blocs) dispondra de camara d’aire  

amb  el seu revestiment de llana. 

 

3.2.5 Coberta. 
 

La coberta de la nau serà en forma de gelosia  s'ha decidit de fer-la de dues aigües. 

El panell autoportant de metall, aïllat amb poliuretano per cobertes amb una inclinació 

mínima del 3% sense al canto. 

El costat exterior serà d’acer de 0,5 mm d’espessor i el costat interior serà de acero de 

0,4 mm de espessor.  

La implantació d'aquest tipus de coberta ens permetrà, que la coberta sigui molt 

lleugera, fàcil de muntar, a més que, encara que no sigui una coberta transitable, ens 

permetrà que es realitzin treballs esporàdics de manteniment.  
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4 NORMES I REFERÈNCIES. 
 

 

-Código tèncnico de la edificación. CTE 

 - Parte 1 

- Disposiciones generales 
- Condiciones técnicas y administrativas. 
- Exigencias básicas 
- Contenido del proyecto 
- Documentación del seguimiento de la obra 
- Terminología 

 
 
  
 Parte 2. Documentos Básicos. 

- DB-SE Seguridad estructural 
- DB-SE AE Seguridad estructural. Acciones en la edificación 
- DB-SE C Seguridad estructural. Cimientos 
- DB-SE A Seguridad estructural. Acero 
- DB-SE F Seguridad estructural. Fábrica 
- DB-SE M Seguridad estructural. Madera 
- DB-SI Seguridad en caso de incendio 
- DB-SU Seguridad de utilización 
- DB-HS Salubridad (Higiene, salud y protección del medio 

ambiente) 
- DB-HE Ahorro de energía 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, de 8 de novembre, amb les 

modificacions realitzades per la Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del 

marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

− Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/1997 de 17 de gener). 

− Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

− Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a l’utilització pels treballadors d’ equips de protecció individual 
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− Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per l’utilització pels treballadors dels equips de treball 

− Reial Decret 485/1997, de 4 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de Seguretat i Salut  en  el treball. 

− Ordenança laboral de la construcció de 28 d’agost de 1970. 

− Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció 

de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric 

− Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre sobre protecció dels treballadors front als 

riscos derivats de la seva exposició al soroll durant el treball. (BOE 2/11/89) 

− Reial Decret 1407/1992,  de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions 

per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

Individual. (BOE  28/12/92. Correcció de errates BOE 24/2/93) 

− Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 

1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual 

− Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que entranyen riscos. En 

particular dors lumbars pels treballadors. (BOE 23/4/97) 

− Plec de Licitació que s’estableixi per la contractació d’aquestes obres. 

− Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) aprovada per Reial Decret 

1797/2003, de 26 de desembre. 

− Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovada per Reial Decret 2661/1998, 

de 11 de desembre, amb les actualitzacions posteriors. 

− UNE-EN 805:2000 Abastament d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als 

edificis i els seus components. 

− Guia tècnica sobre canonades per el transport d’aigua a pressió (CEDEX, 2003 ). 

− UNE-EN-10224:2003 Tubs i accessoris en acer no alejat pel transport de líquids 

aquosos, inclòs aigua pel consum humà.  



Construcció e instal lació d’un parc de bombers  David Marín Freixedes 

20 
 

− UNE-EN 10020:2001 Definició i classificació dels tipus d’acer. 

− UNE-EN 10025:1994 Productes laminats en calent, d’acer no alejat, per 

construccions metàl·liques d’us general. Condicions tècniques de subministra. 

− Norma ISO-4200:1991 Plain and steel tubes, welded and seamless; general tables 

of dimensions and masses per unit length. 

− Norma ISO-559:1991 Steel tubes for water and sewage. 

− Norma ISO-9691-1:2003 Soldeig i processos afins. Recomanacions per la 

preparació d’ unions. Part 1: Soldeig per arc amb elèctrodes revestits, Soldeig per 

arc protegit amb gas i elèctrode d’aport, Soldeig per flama, Soldeig per arc amb 

gas inert i elèctrode de volframio i Soldeig per faç d’alta energia d’acers. 

− Norma UNE 14612:1980 Pràctica recomanada per l’examen de les unions 

soldades mitjançant l’utilització de líquids penetrants. 

− Norma UNE 14618:2000 Inspectors de soldadura. Qualificació i certificació. 

− Norma UNE 36801:1992 (EN 10204:1991), Productes metàl·lics. Tipus de 

documentació d’inspecció. 

− UNE-EN 288-1-2-3:1993/A1:1997 Especificació i qualificació dels procediments 

de soldeig pels materials metàl·lics. Parts 1, 2 y 3. 

− UNE EN 439:1995 Productes d’aportació pel soldeig. Gasos de protecció pel 

soldeig i pel tall amb arc elèctric. 

− UNE EN 440:1995 Productes d’aportació pel soldeig. Filferro i dipòsits pel 

soldeig per arc amb protecció gasosa d’acers no alejats i acers de gra fi. 

Classificació. 

− UNE EN 449:2003 Productes d’aportació pel soldeig. Elèctrodes revestits pel 

soldeig per arc d’acers no alejats i acers de gra fi. Classificació. 

− UNE EN 473:2001 Qualificació i certificació del personal que realitza assajos no 

destructius. 

− UNE EN 571-1: 1997 Assajos no destructius. Assaig per líquids penetrants. Part 

1: Principis generals. 
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− UNE EN 10224:2003, Tubs i accessoris en acer no alejat pel transport de líquids 

aquosos, inclòs aigua pel consum humà. Condicions tècniques de subministra. 

− Reial Decret 118/2003 de 31 de gener. Llista de substàncies permeses per la 

fabricació de materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb els 

aliments. 

− UNE EN 10290:2003 Tubs i accessoris d’acer per canalitzacions soterrades i 

submergides. Recobriments externs de poliuretà o poliuretà modificat aplicats en 

estat líquid. 

− UNE-EN 1295:1998-1, Càlcul de la resistència mecànica de canonades soterrades 

sota diferents condicions de càrrega. Part 1. Requisits generals. 

− UNE-EN 736-1:1996, Vàlvules. Terminologia. 

− UNE-EN 1074:2001, Valvulería per abastament d’aigua. Prescripcions d’aptitud a 

l’ús i assajos de verificacions aplicables. 

− Eurocòdis: 

− ENV 1991: EC 1 – Bases de disseny i accions. 

− ENV 1992: EC 2 – Estructures de formigó. 

− ENV 1993: EC 3 – Estructures metàl·liques. 

− ENV 1994: EC 4 – Estructures mixtes. 

− ENV 1996: EC 6 – Estructures de fàbrica de rajola. 

− ENV 1997: EC7 – Projecte geotècnic. 

− ENV 1998: EC8 – Estructures resistents al terratrèmol. 

− ENV 1999: EC9 – Estructures d’alumini. 

− Llei de Carreteres. Llei 25/1988 de 29 de Juliol (B.O.E. 30 de Juliol de 1988). 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG-

3/75), de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals, aprovat per Ordre 

Ministerial de 6 de febrer de 1976. A més són d’aplicació les O.M. de 31 de juliol 

de 1986, de 21 de gener de 1988 (PG-3/88), de 8 de maig de 1989, de 28 de 

setembre de 1989, de 27 y 28 de desembre de 1999, de 13 de febrer de 2002 y de 



Construcció e instal lació d’un parc de bombers  David Marín Freixedes 

22 
 

16 de maig de 2002, sobre modificació de determinats Articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres y Ponts, així com les 

Ordres Circulars 297/88T, 322/97, 326/2000 y 5/2001. 

− Manual de Control de Fabricació i Possada en Obra de Mescles Bituminosas 

(MOPU 1978) 

− O.C. 5/2001 sobre riscos auxiliars, mescles bituminosas i paviments de formigó. 

− Recomanacions per l’ús de plaques reflectants en la senyalització vertical de 

carreteres D.G.C. MOPU 1984. 

− Llei 20/1986 de 14 de Maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos Art. 1 i 55. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de blocs de formigó en 

les obres de construcció (RB-90). Ordre de 4-7-90 B.O.E. 11-7-90. 

− Norma de Construcció Sismorresistent: Part general i Edificació (NCSE-02) 

aprovada per Reial Decret nº 997/2002 de 27 de setembre. 

− CEB. Recomanacions internacionals unificades en el càlcul i execució d’obres de 

formigó. 

− Avaluació de l’Impacte Ambiental. Reial Decret 1302/1986 de 28 de juny  

(B.O.E. de 30 de juny de 1986) 

− Reglament per l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 de 28 de juny 

sobre Avaluació de l’Impacte Ambiental Reial Decret 1131/1988 de 30 de 

setembre (B.O.E. de 5 d’octubre de 1988). 

− Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret legislatiu 1302/1986. 

− Llei d’Aigües 1/2001, de 20 de Juliol 

− Reglament de l’ Administració Pública de l’ Aigua i de la Planificació 

Hidrològica. Títols II i III de la Llei d’ Aigües. Reial Decret 927/1988 de 29 de 

Juliol (B.O.E. 31 d’ Agost de 1988). 

− Reglament del Domini Públic Hidràulic. Títols I, IV, V, VI i VII de la Llei 

d’Aigües. Reial decret 849/1986 de 11 d’Abril (B.O.E. 30 d’Abril de 1986). 

− Llei 3/1995 de Vies Pecuàries. 

− Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. 
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− Normes ISO 9000 sobre Sistemes de Qualitat e ISO 14.000 sobre Sistemes de 

Gestió Medioambiental. 

− Plec de Prescripcions Tècniques que hauran de regir en las obres 

d’acondicionament paisatgístic, de la Direcció General de Medi Ambient del 

MOPU (Març 1985). 

− Llei 10/1998 de Residus, de 21 d’Abril. 

− Reial Decret 1942/1993 de 5 de Novembre, Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis. 

− O.M. de 16 d’Abril de 1998, Normes de procediment i desenvolupament del Reial 

Decret 1942/1993. 

− Normes Tecnològiques NTE-EGG i NTE-ECV. 

− Reglament de Línies Elèctriques Aéries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 

3151/1968 de 28 de Novembre (B.O.E. nº 31 de 27 de desembre de 1968). i les 

seves actualitzacions posteriors 

− Reglament electrotècnic de baixa tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 

(O.M. de 18 de setembre de 2002). 

− Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 

Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, aprovat per Reial Decret 

3275/1982 e Instruccions Tècniques Complementaries. 

− Reglament de recipients a pressió. 

− Normativa vigent de cada una de les companyies de serveis les infrastructures de 

les quals es refacin o protegeixin. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d’Abastament d’Aigua 

aprovada per O.M. de 28 de Juliol de 1974 (B.O.E. nº. 236 i 237 de 2, 3 i 30 d’ 

Octubre 1974) 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 

Poblacions (B.O.E. nº 228/86 del 23 de Setembre de 1986). 

− Normes sobre realització d’obres de 14 de març de 1980. 

− Reglament d’ Aparells Elevadors per obres (O.M. 23-5-77 B.O.E. 14-6-77) 
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− Instruccions complementaries MT-BT de 31 d’Octubre de 1973 i 23 de Gener de 

1978 

− Instal·lacions de Transformadors i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 

1949 (B.O.E. del 10 de Abril). 

− Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica 

d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. 

del 21 de juliol). 

− Reglament Tècnic de línies Aèries d’Alta Tensió, de 28 de novembre de 1968. 

− Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 

de febrer). 

− Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, 

aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 

− Tramitació d’autoritzacions per a l’establiment de línies elèctriques, ordre 

Ministerial de 9 de febrer de 1966. 

− Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban 

Terrades (E.T.). 

− Normes d’Associació Electrònica Espanyola (AEE) per a materials. 

− Normes VIDE per a materials elèctrics. 

− Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

− Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

− Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 

Normes ASTM. 

− Normes DIN. 

− Normes ISO 

-Condicions de protecció contra incendis en els edificis 

NBE-CPI-96 (real decreto 2177/1996 de 4 de octubre) 

-Seguretat contra incendis en edificis industrials 
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 RSCI-industriales -2001 (real decreto 186/2001 de 6 de Julio) 

- CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales. BOE núm. 55 de 5 de Marzo de 2005 

- REAL DECRET 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 

- REAL DECRET 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento 

de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias  

ITC MIE APQ 1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 
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5 DEFINICIONS I ABREVIATURES 
 

 

 

MAGNITUT 
NOMBRE DE LA 

UNITAT S.I. 
SIMBOL 

Superfície metro quadrat m2 

Volum metro cúbic m3 

Densitat quilogram metro cúbic Kg/m3 

Velocitat Metres per segon m/s 

Freqüència Hertz Hz 

Pressió newton por metro quadrat N/m2 

Treball, energia, quantitat de calor jul J 

Potencia vati W 

Conductivitat tèrmica vati por metro kelvin W/(m·K) 

Tensió elèctrica, diferencia de 

potencial 
 volt V 

Força magnetomotriu  amper A 

Iluminancia  lux lx 

 

 

 

BIE: Boca d’incendi equipada. 
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BOE:Boletín Oficial del Estado 

CA: Corrent Alter 

CC: Corrent Continu 

CGP: Caixa General de Protecció 

CNAE:Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 

Icc:Corriente de cortocircuito 

ICP:Interruptor de control de potència 

ID:Interruptor diferencial 

I.F.I:Instituto de Fomento Industrial 

In: Intensitat nominal 

Is: Intensitat de fugida 

ITC-07: Instruccion Tecnica Complementaria-07 

ITC-BT07: Instruccion Tecnica Complementaria-Baja Tensión07 

IGA:Interruptor general automàtic 

m.c.a: metres columna d’aigua 

NBE-CPI/96:Norma Basica Española-Conciciones de protección contra incendios 1996 

NTE-ISS:Norma tecnològica de edificación-Instrucción de Seguridad y Salud  

PIA:Petit interruptor automàtic 

PVC:Policloruro de Vinilo 

RF:Resistencia al Fuego  
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SL:Societat limitada 

U2n: Tensión en vació assignada del secundario del transformador 

UNE: Una Norma Española 
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6 DESCRIPCIO DE L’ACTIVITAT. 
 

L’activitat a realitzar dins del nostre recinte es la  habitual d’un parc de Bombers, es el 

estar alerta las 24 hores del dia els 365 dies del any, preparats per qualsevol incidència 

que succeeixi dins de la seva zona d’actuació. 

Una de las activitats diàries es el comprovà els equips d’us quotidià que estiguin en 

condicions optimes.  

 

6.1 Distribució en planta (lay-out). 
 

Abans de iniciar qualsevol procés, es necessari triar les ubicacions del recinte. 

Tot plegat farem l’estudi de la distribució en planta per adequar de manera mes òptima  

per  treure-hi el màxim rendiment a les instal·lacions i al personal. 

Com es pot veure en el plano de Lay-Out (Plano Nº 3), el aparcament te deu portes 

d’accés per als camions, cinc d’entrada  i cinc de sortida.  També te tres portes peatonals 

d’accés,  que es  pot accedir directament desde las oficines. 

La distribució de las oficines trobem la sala de radio nomes entra, aquesta estància es la 

mes important ja que es on es reben els avisos, trobem també las  oficines,el vestuari de 

1ªintervencio que es on es deixa la roba de feina, aixi podrem passar al vestuari per 

dutxar-nos. 

Les zones comuns son el menjador, cuina, gimnàs i habitacions. Situades a la planta 

superior del edifici, ja que no son instal·lacions d’us comú per les persones alienes al 

recinte que poden accedir. 
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6.2 Necessitat (instal·lacions). 
 

Per pòguer realitzar les tasques diàries es necessari tenir unes instal·lacions mínimes 

dins del edifici.- 

- Radio. 

- Grup electrogen. 

- Instal·lació d’alarma. 

- Megafonia. 

 

6.3 Necessitat (personal) 
 

El personal necessari per poder realitzar las tasques diàries es molt relatiu per el simple 

fet que al personal de dia no serà el mateix que a la nit nosaltres considerarem el 

personal màxim habitual dins del nostre parc. 

- Operador de radio.................................................1 

- Cap de bombers....................................................1 

- Administració.........................................................3 

- Bombers..............................................................10 

- ATS........................................................................1 

- Total personal......................................................16 
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7 INSTAL·LACIONS. 
 

7.1 Instal·lació elèctrica. 
 

7.1.1 Centre de transformació. 
 

La companyia elèctrica distribueix energia a alta tensió i després es transforma a mitja 

tensió mitjançant un centre de transformació comú a diverses empreses del polígon 

industrial. La tensió que arriba al centre de transformació és de 25 KV on es converteix 

a 400 V.  

 

7.1.2 Característiques de l’escomesa. 
 

L’escomesa és l’enllaç des de la xarxa general fins al edifici en qüestió. La escomesa  

anirà des del seu punt d’entrega fins a la  façana del emplaçament de la nau. La 

escomesa serà soterrada i amb servei permanent. 

La tensió de subministrament és de 25 KV amb una freqüència de 50 Hz.  

Per al dimensionament dels cables de l'escomesa es segueix la ITC-07 de la norma. 

La previsió total de carrega es de 100 Kw. Calculem la intensitat amb la següent 

expressió: 

ϕcos.3⋅
=

V
VI  

 

.170
385,0400

100000
3cos

A
V

PI =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ϕ
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Segons ITC-BT-07 la secció de cable per escomesa enterrada de cable de PVC 

tetrapolar es de 270mm . 

També s’ha de comportar la secció de cable meditant l’expressió de caiguda de tensió: 

VeC
PLS
⋅⋅
⋅

=  

 

C: conductivitat del conductor (per el coure 56) 

L: longitud del conductor (30 m.) 

P: potencia que suporta el conductor 100 Kw 

V: tensió nominal, como es tracta de Líneas trifàsiques es de 400 V 

e: caiguda de tensió real del tram (0.5% de 400V = 2V) 

 

266
400·2·56

100000·30 mm
VeC

PLS ==
⋅⋅
⋅

=  

 

Segons la taula 4 utilitzarem una secció de 270mm per l’escomesa, ja que amb aquesta 

secció podem arribar fins 170A. 
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7.1.3 Quadre de distribució  
 

La derivació individual arriba a un Interruptor General Automàtic, el qual subministra al 

quadro de distribució i control format per diversos Interruptores Diferencial de 30 i 300 

mA de sensibilitat i un Interruptor Automàtic per a cada un del circuits interiors de 

d’instal·lació, segons el esquema unifilar adjunt. 

 

7.1.4 Descripció de la instal·lació 
 

L’ instal·lació elèctrica en general complirà en el seu càlcul i execució amb el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les normes impostes pel Ministeri 

d’Indústria o el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya que 

son d’aplicació. 
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La distribució interior d’energia i els seus  diferents receptor elèctrics as realitzaran a 

través de tub aïllant de PVC de grau de protecció IPXX7 o metàl·lic, en muntatge 

encastat, superficial o en canal metàl·lica perforada. 

La derivació individual serà de la mena al aire i es realitzarà sota tub, amb manguera  de 

1000 V. 

 

Nombre 
Poten 
[Kw] Intens [A]

S.Q.D 1 20 36,08 
S.Q.D 2 10 18,04 
S.Q.D 3 10 18,04 
S.Q.D 4 24 43,30 
S.Q.D 5 35 63,15 
Total 99 178,62

 

. 

7.1.5 Proteccions. 
 

L’ICPM a instal·lar serà de 200 A, de tall omnipolar i serà precintable independentment. 

 

7.1.5.1 Proteccions contra sobre intensitats. 
 

S’han instal·lat a cada circuit interior les proteccions contra sobreintensitats en forma 

d’interruptors magneto tèrmics d’intensitat adequada al circuit al què protegeixen. 

Així mateix, cada derivació de cada circuit amb reducció de secció de conductor s’ha 

protegit mitjançant fusibles o magnetotèrmics adequats. 
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7.1.5.2  Càlcul de corrent de curtcircuit. 
 

Càlcul de la corrent de curtcircuit en la ubicació de l’IGA: (valor màxim de  la corrent 

de curtcircuit) 

 

Donat el desconeixement de la ubicació i la potencia del centre de transformació, es 

decideix no tenir en compte la impedància de l’escomesa com a limitació del corrent de 

curtcircuit addicional. 

S’utilitzaran les formules de la Guia Interpretativa per calcular el corrent de curtcircuit 

com a 0.80 vegades el corrent de subministrament. 

 

Característiques de la Derivació individual: 

  Longitud: 30 m 

  Secció: 70 mm2 

Material: Coure 

Resistència: ρ(Ω*mm2/m) * L(m) / S(mm2) =  

= 0.018 * 2 * 30 / 70 = 0.00947 Ω 

 

Resistència total del circuit: 

  RTOTAL = RTRAFO+RDI = 0+0.00947 = 0.00947 Ω 

 

Corrent de curtcircuit en la ubicació de l’ICP-IGA 

 

  Icc = 0.8*U / Rtotal = 0.8*230 / 0.00947 = 19429 A 
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Conclusió: Se instal·larà un IGA amb un poder de tall mínim de 20 kA. 

 

Corrent de curtcircuit en l’extrem de la línia interior més desfavorable, es calcularà el 

valor mínim de corrent de curtcircuit per assegurar que les proteccions actuen en la zona 

magnètica de la seva  corba característica. 

 

Característiques de la Derivació individual: 

 

Longitud: 30 m 

  Secció: 70 mm2 

Material: Coure 

Resistència: ρ(Ω*mm2/m) * L(m) / S(mm2) =  

= 0.018 * 2 * 30 / 70 = 0.00947 Ω 

 

Característiques de la línia interior més desfavorable (línea Enllumenat nau): 

  Longitud: 40m 

  Secció: 2.5 mm2 

Material: Coure 

Resistència: ρ(Ω*mm2/m) * L(m) / S(mm2) =  

= 0.018 * 2 * 40 /2.5 = 0,576 Ω 

 

Resistència total del circuit: 
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  RTOTAL = RTRAFO+RDI+ RLINIA 

 

RTOTAL = 0  + 0.00947 + 0,576 = 0,58547 Ω 

 

Corrent de curtcircuit al final de línia  

   

Icc = 0.8*U / RTOTAL = 0.8*230 /0,58547= 314 A 

 

Conclusió: El corrent de curtcircuit es troba en la part magnètica de la corba 

característica de l’interruptor (corba tipo C):  314/ 10 = 3,14. 

 

 

7.1.5.3 Proteccions contra sobretensions. 
 

S’instal·larà a capçalera del quadre general de distribució, la corresponent protecció 

contra sobretensions permanents i transitòries, d’acord amb les Normes Tècniques 

Particulars de Companyia Subministradora i el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió. 

 

7.1.5.4 Proteccions contra contactes directes i indirectes. 
 

Totes les parts metàl·liques en tensió s’han protegit mitjançant un aïllament funcional o 

doble aïllament de manera que no quedin a l’abast de les persones. 

 

La protecció contra contactes indirectes consisteix a la posada a terres de totes les parts 

metàl·liques accessibles de la instal·lació així com la instal·lació d’interruptors 
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diferencials de sensibilitat adequada que desconnectin la mateixa en cas de derivació a 

terra d’intensitats de defecte. 

 

7.1.5.5 Conductors i canalitzacions. 
 

Per als circuits interiors de la instal·lació del local, així com per les línies generals 

d’interconnexió entre quadres i subquadres, s’utilitzaran conductors de coure amb 

aïllament de PVC de 750 V segons la denominació H07V o de Polietilè Reticulat de 750 

V segons la denominació XLPE o de Polietilè Reticulat en manguera segons la 

denominació RV 0.6/1 kV. 

La instal·lació es farà a l’aire sota tub aïllant de PVC o sota tub aïllant flexible en 

disposició encastada. A l’àmbit del taller també s’emprarà la canal metàl·lica perforada. 

Tots els conductors soterrats seran de 1000 V i de 6 mm2 Cu de secció com a mínim (a 

l’esquema unifilar es marca la secció mínima de circuit que pot no coincidir amb la 

secció dels trams soterrats). 

 

 

7.1.6 Pressa de terra 

 

La instal·lació tindrà 1 escomesses; i per tant comptarà amb la seva presa de terra. La 

presa de terra va associada al diferencial. 
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Les preses de terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a 

terra, puguin presentar en qualsevol moment donat les masses metàl·liques, assegurar 

l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els 

materials elèctrics utilitzats. 

La presa de terra estarà formada per: 

La presa de terra, que al seu torn està composta pels elèctrodes, la línia d'enllaç amb 

terra i el punt de posada a terra. 

La línia principal de terra que uneix el punt de posada a terra amb els conductors de 

protecció de la instal·lació. 

 Els conductors de protecció que uneixen les masses metàl·liques de la instal·lació amb 

la línia principal de terra. 
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Tots els elements, maquinàries i parts metàl·liques de la instal·lació, que poguessin 

prendre tensió i produir contactes indirectes, estaran connectades a terra mitjançant 

cables de protecció, els quals seguiran el mateix recorregut que les línies de distribució 

elèctrica, fins a trobar les línies principals de terra. Aquestes es dimensionaran per a una 

secció que correspondrà al neutre d'una línia a la qual segueix paral·lelament el seu 

recorregut per a evitar d'aquesta forma que cap element metàl·lic estigui en sèrie. 

El valor de resistència de terra (elèctrode) serà tal que qualsevol massa no pugui donar 
lloc a tensions de contacte superiors a 50 V per tractar-se d'un local sec.  Segons la ITC-
BT-18. 

Col·locarem 7 piques verticals de 3 m que estaran enterrades a més de 0,5 m de 

profunditat. Les piques hauran d'estar separades entre elles més de 2m. 

Els conductors nus d'enllaç amb terra enterrats en el sòl es consideren part de 

l'elèctrode. La unió entre els conductors de terra i els elèctrodes de terra haurà de fer-se 

amb cura perquè no es malmetin i que elèctricament no ofereixin resistència. 

El born de posada a terra uneix els conductors de terra amb els conductors de protecció i 

no ha d’estar enterrat. 

 

7.1.7 Instal·lacions edifici. 
 

S’instal·laran cinc quadres de distribució individual per els diferents equips. Desde cada 

planta es controlarà de manera independent l’enllumenat i les preses de corrent.  

 

Nombre 
Poten 
[Kw] Intens [A]

Longitud 
[m] 

S.Q.D 1 20 36,08 5 
S.Q.D 2 10 18,04 5 
S.Q.D 3 10 18,04 5 
S.Q.D 4 24 43,30 5 
S.Q.D 5 35 63,15 20 
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ILUMINACIO    
    

ZONA 
Potencia 

[w] L [m] I [A] 
Pàrking 14400 25 73,66 
Sala Radio 360 10 1,84 
Dormitori Radio 72 10 0,37 
Oficina 1 288 5 1,47 
WC 1 54 5 0,28 
WC 2 54 5 0,28 
Vestuari 1ª 
intervenció 432 10 2,21 
Vestuari Hombres 432 15 2,21 
Vestuari dones 360 15 1,84 
Sala Formació 432 10 2,21 
Sala de estar 432 10 2,21 
Administració 576 15 2,95 
Pasillo PB 702 20 3,59 
Pasillo P1 270 20 1,38 
Coarto 
instal·lacions 144 5 0,74 
Gimnàs 432 20 2,21 
WC 3 108 10 0,55 
Menjador 432 15 2,21 
Cuina 432 15 2,21 
Dispensari 288 15 1,47 
WC 4 Dispensari 72 15 0,37 
Dormitori 
Dispensari 72 15 0,37 
Dormitori 1 108 15 0,55 
Dormitori 2 108 15 0,55 
Dormitori 3 108 15 0,55 
Dormitori 4 108 15 0,55 
Dormitori 5 108 15 0,55 
Dormitori 6 108 15 0,55 
Dormitori 7 108 15 0,55 
Passadís Pàrking 324 15 1,66 
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ENDOLLS      
      

ZONA Quantitat 
Potencia 

[w] 
Factor 
Sim. 

Factor 
Util. I Pia [A] 

Pàrking 10 3450 0,2 0,25 10 
Sala Radio 10 3450 0,2 0,25 10 
Dormitori Radio 1 3450 0,2 0,25 6 
Oficina 1 5 3450 0,2 0,25 6 
WC 1 2 3450 0,2 0,25 6 
WC 2 2 3450 0,2 0,25 6 
Vestuari 1ª intervenció 5 3450 0,2 0,25 6 
Vestuari Hombres 5 3450 0,2 0,25 6 
Vestuari dones 5 3450 0,2 0,25 6 
Sala Formació 5 3450 0,2 0,25 6 
Sala de estar 5 3450 0,2 0,25 6 
Administració 10 3450 0,2 0,25 10 
Pasillo PB 5 3450 0,2 0,25 6 
Pasillo P1 4 3450 0,2 0,25 6 
Coarto instal·lacions 4 3450 0,2 0,25 6 
Gimnàs 5 3450 0,2 0,25 6 
WC 3 2 3450 0,2 0,25 6 
Menjador 4 3450 0,2 0,25 6 
Cuina 5 3450 0,2 0,25 6 
Dispensari 4 3450 0,2 0,25 6 
WC 4 Dispensari 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 
Dispensari 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 1 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 2 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 3 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 4 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 5 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 6 2 3450 0,2 0,25 6 
Dormitori 7 2 3450 0,2 0,25 6 
Passadís Pàrking 4 3450 0,2 0,25 6 
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EQUPS ESPECIALS   

      

Ventilació 8000 15 13,59 

Climatització 10000 20 16,98 

Luz Ascensor 300 15 1,53 

Ascensor 15000 20 25,47 

fan-coil 3000 15 5,09 
 

 

7.2 Instal·lació d’aigua sanitària. 
 

Disposarem d’una xarxa de distribució d’aigua freda per l’alimentació dels diferents 

aparells sanitaris situats als vestuaris, lavabos, dutxes, cuina i diferents punts de 

connexió. 

La connexió a l’escomesa d’aigua  potable es realitzarà pel carrer de Ginovarda. 

Instal·larem el corresponent comptador i valvuleria. 

Totes les xarxes de distribució s’executaran amb tub de polipropilè amb unions soldades 

per termofusió.   

S’instal·laran purgues automàtiques, vàlvules de tall i aixetes de tall en tots aquells 

punts de la xarxa on es requereixin.  

La instal·lació complirà en tots el punts lo disposat en el Codig Tècnic de l’Edificació, 

secció HS4. Suministre d’aigua. 

Per la nostra instal·lació de tub es polipropilè i la velocitat en las canonades no superarà 

els 3,5m/s i no serà inferior a 0,5m/s. 

Es crearà un sistema d’estalvi d’aigua amb aixetes amb aireadors, fluxors i claus de pas 

abans dels punts de consum. 



Construcció e instal lació d’un parc de bombers  David Marín Freixedes 

44 
 

Les claus de pas, per la seva construcció vàlvules de bola, seran del mateix diàmetre  

que d’instal·lació i no produiran caigudes de pressió excessives quan es trobin totalment 

obertes.  

 

Pel càlcul dels cabals d’aigua, es tindran en compte el següents criteris: 

 

L’ instal·lació te que subministrar als aparells i equips higiènics sanitaris els cabals 

instantanis mínims considerats en la taula 2.2. 
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La demanda total d’aigua, es la següent. 

    
Caudal 
mínimo  Caudal 

  Cantidad [dm3/s] Total 
Lavabo   10 0,1 1 
Urinario   4 0,15 0,6 
Inodoro con fluxor 7 1,25 8,75 
Ducha   9 0,20 1,8 
Fregadero no domestico 2 0,30 0,6 
Grifo   3 0,30 0,9 
Fuente   3 0,05 0,15 
Maq.Café  2 0,05 0,1 
TOTAL       13,9 

 

 

Degut a que els aparells no funcionaran tots a la vegada,per calcular els cabals de l’ 

instal·lació aplicarem un factor de simultaneïtat. 

Tota la canonada de distribució s’instal·larà vista i grapada al sostre, aïllada 

tèrmicament amb armaflex o similar. 

Es disposaran baixants verticals fins les corresponents aixetes. Les grapes de subjecció 

tindran protecció elàstica i aïllant amb contacte amb el tub. 

En els mòduls de bany i cuina, les canonades aniran encastades sota l’alicatat i grapades 

en la obra i en les demes zones amb el corresponen forro d’armaflex o similar. 

En las longituds considerades de canonada en línea recta es disposaran dels llaços 

compensadors de dilatació segons norma. 

El aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada de color blanc e aniran equipats de 

tots els elements necessaris pel correcte funcionament. Els aparells de la cuina seran tots 

d’acer inoxidable i aniran equipats amb tots els elements necessaris. S’instal·laran 

igualment  els accessoris higiènic sanitaris com els porta-rotllos per doble rollo de paper 

higiènic, saboneres en dutxes, dosificadors de sabó líquid, distribució de paper en 

rentamans i eixugamans per aire calent amb cable de connexió ocult, miralls, etc,.. 



Construcció e instal lació d’un parc de bombers  David Marín Freixedes 

46 
 

Totes les aixetes seran de llautó cromat, de tipus temporitzat, i a la cuina de tipus 

monocomandament.  

Es disposarà de clau de tall per aigua freda i calenta en la entrada de cada aixeta. 

 

7.3 Climatització i fred. 
 

Abans de calcular la demanda energètica de calor y fred necessària per mantenir les 

zones de treball a una temperatura optima (segons norma), haurem de tenir en comte les 

transmitància tèrmica de tots els tancaments del edifici. 

La demanda energètica dels edificis es limita en funció del clima de la localitat en la que 

se ubica, segons la zona climàtica i la carrega interna en els seus espais.  

Per evitar descompensacions entra la qualitat tèrmica dels diferents espais cada un dels 

tancaments i particions interiors de la evolvent tèrmica tindran una transmitància no 

superior a els de la taula 2.1 en funció de la seva zona climàtica. 

 

La zona climàtica de qualsevol localitat s’obté de la taula D1 en funció de la diferencia 

d’alçada que existeix amb la donada localitat i la alçada de referència de la capital de 

província. 
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La nostra localitat al estar a una alçada inferior a 200m  agafarem la zona climàtica de 

Barcelona. 

Per la zona de Barcelona es considera zona climàtica C2 on es calcularan les 

transmitàncies tèrmiques de cada tancament sense rebassar el valor màxima de la taula.  
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7.3.1 Càlcul de transmitància tèrmica en oficines. 
 

Calculo de transmitancia térmica en oficinas    
       
     UM1 [W/m2K] A [m2] Utotal U limite 
  Muro en contacto        
Fachada con el aire  0,44 385 0.66 0.77 
     UM2 [W/m2K] A [m2]   

  
Muro en contacto 
con      

  espacio no habitable 1,11 175   
     RC1 [W/m2K] A [m2] Utotal U limite 

  
Techo en contacto 
con        

Cubierta espacio no habitable 0.48 390 0.386 0.41 
     RC2 [W/m2K] A [m2]   
  Aislamiento termico      
  tipo sandwich 2,25 390   
     US1 [W/m2K] A [m2] Utotal U limite 
Suelos Suelo apoyado        
  en el terreno  0.48 390 0.48 0.50 
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7.3.2 Càlcul de transmitàncies tèrmiques en l’aparcament. 
 

Càlcul de transmitàncies tèrmiques en l’aparcament    
       
     UM1 [W/m2K] A [m2] Utotal U limite 
Fachada Muro en contacto        
  con el aire  0,41 525 0.55 0.77 
     RC1 [W/m2K] A [m2] Utotal U limite 

Cubierta 
Techo en contacto 
con        

  espacio no habitable 0,38 800 0.35 0.41 
     US1 [W/m2K] A [m2] Utotal U limite 
Suelos Suelo apoyado        
  en el terreno  0.48 750 0.48 0.50 
     US1 [W/m2K] A [m2] Utotal U limite 
Suelos Suelo apoyado        
  en el terreno  0.48 750 0.48 0.50 
       
 

Per calcular la  potència necessària en cada estància, a part de tenir en compte la 

transmitància tèrmica de cada tancament, tindrem en compte les temperatures exteriors 

de disseny segons la norma UNE 100.001-88. 

 

 

Igualment considerarem les següents temperatures de disseny interiors segons el RITE.  
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Es tindrà en conta la emissió de calor de cos humà en proporció a la activitat que 

desenvolupa, però no mes es tindrà en conte per el càlcul del aire acondicionat. 

L’ unitat de mida del calor metabòlic es el met, que equival a: 

 

1 met = 58,2 2m
W  

A la taula següent ens donen els valor met segons l’activitat metabòlica. 
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Considerarem  una activitat metabòlica de treball moderada (oficines) que equival a 1,3 

met, equivalent a 75 2m
W amb la ocupació màxima de cada habitació. 

Tindrem en conte les transmitàncies tèrmiques de les finestres d’alumini i les portes que 

comuniquen amb al carrer.  

El resultat son les següents potencies calorífiques necessàries per cada planta: 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA W 
ADMINISTRACIO 625,728 
AULA DE FORMACIÓ 325,44 
SALA D'ESTAR 365,472 
VESTUARI DONES 338,88 
VESTUARI HOMES 625,728 
PASSADIS 1361,088 
VESTUARI 1ª INTERVENCIO 473,28 
LAVABO 1 26,88 
LABABO 2 26,88 
OFICINA 100,8 
DORMITORI RADIO 40,32 
SALA DE RADIO 271,68 
PASSADIS PARKING 1065,624 
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1ª Planta W 
GIMNAS 2209,7244 
LAVABO 3 96,3456 
MENJADOR 412,5888 
CUINA 317,928 
DISPENSARI 304,2 
LAVABO 4 119,1424 
DORMITORI DISPENSARI 211,224 
PASSADIS 460,1376 
DORMITORI 1 348,344 
DORMITORI 2 211,064 
DORMITORI 3 211,064 
DORMITORI 4 180,912 

DORMITORI 5 241,216 
DORMITORI 6 211,064 

DORMITORI 7 348,344 
 

Valor totals de las plantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W 

Q Planta baixa 5647,80 

Q Primera planta 5883,30 

Total Q 11531,10 
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7.3.3 Fred. 
 

Per calcular la potencia necessària de fred tenim que tenir en conta el calor que desprèn 

cada individu, exposat anteriorment, prenent una ocupació màxima de persones per m2 

segons norma i prenent una temperatura exterior de disseny segons norma UNE 

100.001-88 de 28,2 ºC. 

PLANTA BAIXA W 

ADMINISTRACIO -411,96 

AULA DE FORMACIÓ -1376,16 

SALA D'ESTAR -821,22 

VESTUARI DONES -465 

VESTUARI HOMES -711,96 

PASSADIS -1040,64 

VESTUARI 1ª INTERVENCIO -1476,6 

LAVABO 1 -67,32 

LABABO 2 -67,32 

OFICINA -121,2 

DORMITORI RADIO -63,48 

SALA DE RADIO -334,2 

PASSADIS PARKING -975,28 
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1ª Planta W 

GIMNAS -2120,45 

LAVABO 3 -355,58 

MENJADOR -1718,20 

CUINA -543,14 

DISPENSARI -385,88 

LAVABO 4 -218,29 

DORMITORI DISPENSARI -186,71 

PASSADIS -843,34 

DORMITORI 1 -343,95 

DORMITORI 2 -271,35 

DORMITORI 3 -346,35 

DORMITORI 4 -329,01 

DORMITORI 5 -363,68 

DORMITORI 6 -346,35 

DORMITORI 7 -418,95 
 

 

 

Valor totals de las plantes: 

 

 W 

Q Planta baixa -7932,34 

Q Primera planta -8791,19 

Total Q -16723,53 
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7.4 Ventilació. 
 

Es te que tenir en conte la correcta ventilació de totes les zones necessàries per 

assegurar unes condicions de seguretat i confort per les persones que treballen dins de 

l’edifici. Les zones mes importants son les oficines i l’aparcament. 

En totes aquestes zones ha de ser renovat l’aire per a una correcta respiració de les 

persones. Certes zones d’us , com sala de radio, oficines, sala d’estar,menjador, etc. Les 

necessitats de ventilació d’aquestes ve donat per les finestres que donen al carrer o pel 

sistema de climatització instal·lat. però per a assegurar-se d’un complet reciclatge de 

l’aire, instal·larem petites reixes de ventilació en les zones apropiades. Per als vestuaris i 

cuina les reixes no son suficients, per aquest motiu usarem extractors de ventilació 

forçada.   

Disseny basic maquina de climatització. 

 

 

7.4.1 Determinació del cabal d’aire a renovar. 
 

Amb la finalitat de que l’aire existent en l’interior de les zones sigui saludable, serà 

necessari renovar-lo cada cert temps per evitar que l’aire s’empobreixi. 

Aquest numero de renovacions d’aire per hora estan tabulades segons el tipus d’activitat 

en al norma UNE 100-011. 
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7.4.2 Determinació de cabal d’aire a renovar en el edifici. 
 

Els extractors han de garantir els cabals d’aire amb la finalitat de garantir la correcta 

respiració del personal. S’ha de considerar la velocitat amb la que circula l’aire per 

l’interior de les zones perquè  no sigui moles per el personal, el qual es troba comprès 

entre els valors de 1 a 2 m/s. 

La elecció dels extractors, ha de tenir-se en conte pel nivell sonor dels ventilador, 

perquè no causin un soroll molest i nociu per al personal que treballa. 

La maquina de ventilació estarà ubicada en la terrassa i distribuirà l’aire a totes les 

estàncies. 

Els conductes s’han dimensionat tenint en compte la velocitat del aire perquè no es 

produeixi sedimentació dins de ells, en conductes principals entre 5 i 7 m/s i en 

conductes secundaris entre 1 i 3 m/s. 
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VENTILACIÓN       
        

 A B H Volum 
Nº 

Ren.hora Q [m3/h]  

PLANTA BAJA            
ADMINISTRACIO 8 5 2,5 100 5 500,0  
AULA DE 
FORMACIÓ 8 4 2,5 80 5 400,0  

SALA D'ESTAR 8 4,5 2,5 90 5 450,0  
VESTUARI DONES 8 4 2,5 80 6 480,0  
VESTUARI HOMES 8 5 2,5 100 6 600,0  
PASSADIS 2 30 2,5 150 5 750,0  
VESTUARI 1ª 
INTERVENCIO 5 10 2,5 125 6 750,0  

LAVABO 1 2 2 2,5 10 14 140,0  
LABABO 2 2 2 2,5 10 14 140,0  
OFICINA 5 3 2,5 37,5 5 187,5  
DORMITORI RADIO 3 2 2,5 15 5 75,0  
SALA DE RADIO 5 4 2,5 50 5 250,0  
PASSADIS PARKING 2 25 2,5 125 5 625,0  
1ª PLANTA           
GIMNAS 9 7 2,5 157,5 6 945,0  
LAVABO 3 2 4 2,5 20 14 280,0  
MENJADOR 8 4,5 2,5 90 5 450,0  
CUINA 4,5 5 2,5 56,25 5 281,3  
DISPENSARI 4,5 5 2,5 56,25 5 281,3  
LAVABO 4 4 2 2,5 20 14 280,0  
DORMITORI 
DISPENSARI 2,5 3 2,5 18,75 5 93,8  

PASSADIS 25 1,8 2,5 112,5 5 562,5  
DORMITORI 1 5 3,5 2,5 43,75 5 218,8  
DORMITORI 2 5 3,5 2,5 43,75 5 218,8  
DORMITORI 3 5 3,5 2,5 43,75 5 218,8  
DORMITORI 4 5 3 2,5 37,5 5 187,5  
DORMITORI 5 5 4 2,5 50 5 250,0  
DORMITORI 6 5 3,5 2,5 43,75 5 218,8  
DORMITORI 7 5 3,5 2,5 43,75 5 218,8  
     Total 10052,5  
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7.4.3 Determinació de cabal d’aire a renovar al aparcament. 
 

Al aparcament serà necessari la instal·lació de un sistema de detecció de fums es pot 

también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica amb obertures 

d’admissió d’aire previstos en el DB-HS 3 si, a mes de las condicions que  se 

estableixen per el mateix, complexen les següents condicions especials: 

 

Instal·larem uns extractor estàtic que funcionen pel “principi de Venturi” la distribució 

estratègica del seus elements interns i el seu disseny hexagonal provoca una aspiració 

constat del aire interior, sense consum, sorolls ni manteniment.    

 

 

El poder d’aspiració de cada element es de 3000 m3/h. 

 

7.5  Protecció contra incendis. 
 

Les instal·lacions de protecció contra incendies projecten de forma que compleixin la 

següent normativa de prevenció i protecció. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Document SI  (Seguretat en cas d’Incendi). 
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El objectiu del document  Basic SI seguretat en cas d’incendi, consisteix en reduir a 

límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats de un 

incendi de origen accidental, com a conseqüència de las característiques del seu 

projecte, construcció, us i manteniment. 

 

7.5.1 Propagació interior i exterior. 
 

Compartimentació en sectors d’incendis: 

El sector d’incendis estarà distribuït en dues zones una residencial públic, distribuí en 

dues plantes de 375m2 cadascuna , i l’altre d’us d’aparcament amb una superfície de 

750m2. Tenim dos sector totals d’incendis que estaran delimitats amb elements 

constructius amb una residencia al foc com a mínim de: 

Residencial  públic 

 Planta baixa:   EI 120 

 Planta 1ª:        EI 60 

Aparcament 

 Planta baixa:    EI120   

Calcificació de riscos especials 

La calcificació de riscos especials en edificis residencials públics amb una superfície 

construïda major de 100 m2, es considera de risc alt. Els aparcaments amb una 

superfície construïda major de 100m2 es consideraran en tot cas riscos baixos. 

Condicions de les zones de risc especials integrades en edificis. 

Residencial públic: 

Resistència al foc d’estructures portants..............................R180 

Resistència al foc de parets i sostres que separen la zona de la resta de 

l’edifici...............................................................................EI 180 
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Es construirà un vestíbul d’independència en cada comunicació amb la resta de 

l’edifici. 

Las portes de comunicació amb la resta del edifici..............EI2 30-C5 

Totes les habitacions per allotjament deuran tenir parets.......EI 60 

El màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida serà menor de 25m 

Aparcament: 

 Es te que construir un setor d’incendi diferenciat quant sigui integrat en un 

edifici amb uns altres usos. Qualsevol comunicació amb ells es te que fer mitjançant un 

vestíbul de independència. 

Reacció al foc de elements constructius 

Els elements constructius deuen complir las condicions de reacció al foc que 

s’estableixen a  la següent taula: 

        

Revestiment de sostres i parets:   

Zones ocupables C-s2, d0 

Passadissos i escales protegides A2-s1, d0 

Recintes administratius B-s1, d0 

Espais ocults (fals sostres) B-s3,d0 

Revestiment de terres:   

Zones ocupables Efl 

Passadissos i escales protegides Cfl-s1 

Recintes administratius B-s1 

Espais ocults (fals sostres) Bfl-s2 
 

Medianes i façanes 

Les medianes i parets colindants amb altra edifici han de ser al menys de EI120 
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Les façanes entre dos sector d’incendi entre zona de risc especial alt i altres zones o cap 

a una escala o passadís  protegit que no siguin al menys de EI 60 haurà de estar 

protegits a una distancia superior a 2 m, en façanes a 90º i 0,5m en façanes a 180º. 

Amb el fi de limita el risc de propagació d’incendi les cobertes tindran una  resistència 

al foc, com a mínim, de REI 60 en una franja de 0,50 m. de alçada mesurada respecte 

l’edifici colindant.  

Tindran un franja de 1,00 m. de amplada situada sobre la unió de coberta i tot element 

compartimentador d’un sector d’incendi. 

 

7.5.2 Evacuació d’ocupants 
 

Càlcul de l’ocupació 

Per calcular la ocupació màxima em de tenir en conta la superfície útil de cada zona, 

tenint el conta el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones d’un edifici 

considerant el regim d’actvitat i us previst per el mateix: 

La densitat d’ ocupació per us residencial públic son: 

 Zones d’allotjament.................................................20 personam /2  

Planta o zones d’oficines............................... .........10 personam /2  

Salons d’us múltiple..................................................1 personam /2  

 Vestíbuls generals y zones generals d’us públic..........2 personam /2  

Aparcaments 

 Vinculats a una activitat subjecta d’horari....................15 personam /2  

 

Càlcul d’ocupació de l’edifici per us residencial públic: 
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Planta Bixa m2 
Ocupaciò 
máxima m2 Ocupacio tatal 

Sala Radio 30 10 3 

Oficines 60 10 6 

Salas 80 10 8 

Vestuaris 130 2 65 

Passadisos 110 2 55 

Total   137 
 

 

Planta 1ª m2 
Ocupacio 
maxima m2 Ocupacio tatal 

Mejador 80 2 40 

Gimnas 80 10 8 

Dormitoris 150 20 7,5 

Dispensari 25 10 2,5 

Total   58 
 

  m2 
Ocupacio 
maxima m2 Ocupacio tatal 

Parking 750 15 50 
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Nombre de sortides i recorreguts d’evacuació 

En plantes o recintes que disposen de mes d’una sortida de planta, la longitud del 

recorregut d’ evacuació serà inferior als 25 m trobant un punt on hi hagin almenys dos 

recorreguts alternatius. 

En us d’aparcaments la distancia mínima serà de 35m. 

 

Dimensionaments dels medis d’evacuació 

Es molt important el dimensionament dels espais per la correcta evacuació de les 

persones.  Les dimensions mínimes son les següents: 

 

Amplada de portes i passos .......................................................màxim 1,2 m. 

Amplada de passadissos i rampes ..............................................     > 1 m. 

Amplada de escales no protegides...............................................     ≥ 1m. 

 

L’escala no protegida podra tenir una capacitat màxima de evacuació descendent de 160 

persones. 

Les portes del recorreguts d’ evacuació obriran en el sentit de l’evacuació totes les 

portes previstes pel pas de mes de 100 persones. 

 

Senyalització dels medis d’evacuació 

 

Es posaran senyals de sortides d’evacuació, d’ús habitual o d’emergència segons norma 

UNE 23034:1998  les sortides de planta o recinte. 

Las sortides del recinte, d’us habitual, tindran d’una senyal de “sortida”. 

La senyal de “sortida d’emergència”  es posarà a les sortides exclusives d’emergència.   
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Es posaran senyals indicatives de direcció de recorregut, visibles desde tot l’origen de 

l’evacuació . 

En recorregut al costat de portes que no siguin de sortida i puguin portar a error, es 

posarà senyal de “sense sortida”. 

Les senyals es disposaran de forma coherent en un amb la assignació de ocupants que es 

pretenen a cada sortida.  

 

Control de fums 

No es necessari la instal·lació de sistema de control de fums dins del edifici. 

Al aparcament serà necessari la instal·lació de un sistema de detecció de fums es pot 

también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica amb obertures 

d’admissió d’aire previstos en el DB-HS 3 si, a mes de las condicions que  se 

estableixen per el mateix, complexen les següents condicions especials: 

a) El sistema te que ser suficient de extreure un cabal de aire de 120 l/plazas i te que  

activar-ne automàticament en cas d’incendi mitjanant una instal·lació de detecció, 

tancant-se també automàticament, mitjanant comportes E600 90, las obertures de 

extracció d’aire mes properes al terra, quan el sistema dispongui de elles. 

b) Els ventiladors deuen tenir una calcificació F400 90. 

c) Els conductes que transcorren por un únic sector de incendio deuen tenir una 

classificació E600 90. Los que travessin elements separadors de sectors d’incendi duran 

tenir una classificació EI 90. 

 

7.5.3 Detecció, control i extinció d’incendis. 
 

Es posaran extintor portàtils de eficàcia 21A-113B cada 15 m de recorregut en cada 

planta, com a màxim, desde tot l’origen de l’evacuació. 

No dispondrem de sistema d’extinció automàtica en la cuina ja que la potencia 

instal·lada no supera els 20kw. 

No es posaran Bie’s ja que la superfície construïda no excedeix de 1000 2m i no dona 

allotjament a mes de 50 persones. 
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No es posaran sistemes de columna seca ja que la superfície d’evacuació o excedeix de 

24 m. 

Disposarem d’un sistema de detecció d’alarma d’incendis ja que la superficie excedeix 

els 500 2m  

No es posaran hidrants exteriors ja que la superfície construïda no excedeix de 2000 
2m . 

Aparcament 

Disposarem de boques d’incendis ja que  la superfície construïda supera els 500 . 2m  

No serà necessari un hidrant exterior ja que la superfície construïda no supera 

els1000 2m  

La instal·lació de detecció d’incendi serà necessària ja que la superfície construïda 

supera els 500 2m . 

 

7.5.4 Intervenció dels bombers. 
 

Condicions d’aproximació i entorn 

 

El vial d’aproximació, ha de complir les següents condicions: 

 - amplada mínima lliure 5 m. 

 - alçada mínima lliure 4,5 m. 

 - capacitat portant del vial 20 Kn/ 2m . 

En trams de corba, el carril de rodadura ha de quedar delimitat amb un radi mínim de 

5,3 i 12,5 m. amb una amplada lliure per a la circulació de 7,20 m. 
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7.5.5 Enllumenat d’emergència. 
 

7.5.5.1  Introducció. 
 

L'enllumenat d'emergències té per objecte assegurar en cas de fallada de l'alimentació a 

l'enllumenat normal, la il·luminació en les diferents zones  fins a les sortides, per a una 

eventual evacuació de tot el personal de planta i il·luminar tots els equips de les 

instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin utilització manual.  

És l'enllumenat d'emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que 

evacuïn una zona o que han d'acabar un treball potencialment perillós abans 

d'abandonar la zona.  

 

7.5.5.2 Posició i característiques de les lluminàries. 
 

Amb  la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada las lluminàries compliran 

les següents condicions: 

a) Es situaran al menys a 2 m por sobre  del nivell del terra. 

b) Es situaran  una a cada porta de sortida i en posicions en las que sigui 

necessari destacar un perill potencial o el emplaçament de un equip de seguretat. 

Como a mínim es situaran en els següents punts: 

i) en las portes existents en los recorrits de evacuació; 

ii) en las escales, de forma que cada tram de escala rebi il·luminació directa; 

iii) en qualsevol altre canvi de nivell; 

iv) en los canvis de direcció i en las interseccions de passadissos; 

 

 

7.5.5.3 Posada en servei. 
 

L'enllumenat estarà previst per a entrar en funcionament automàticament quan es 

produeixi la falta de l'enllumenat general o quan la tensió d'aquest baixi a menys del 

70% del seu valor nominal.  

La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia.  
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En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl, i en 

l'eix dels passos principals, una il·luminació mínima de 1 lux.  

En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció 

contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de 

l'enllumenat, la il·luminació mínima serà de 5 lux.  

La relació entre la il·luminació màxima i la mínima en l'eix dels passos principals serà 

menor de 40:1. 

L'enllumenat d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la falta de 

l'alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminació 

prevista. 

Amb la finalitat de identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim del 

índex cromàtic Ra de las lluminàries serà de 40. 

 

7.5.5.4 Alimentació de l’enllumenat 
 

Lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus no permanent i 

lluminària per a funcionament no permanent que està alimentada a partir d'un sistema 

d'alimentació d'emergència central, és a dir, no incorporat a en la lluminària.  

Les lluminàries que actuen com aparells d'emergència alimentats per font central 

haurien de complir l’exposa’t en les norma UNE - EN 60.598 -2-22. 

Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals per a les 

instal·lacions de l'enllumenat d'emergència per subministrament central entre els quals 

figurarà un voltímetre de classe 2,5 almenys, es disposaran en un quadre únic, situat 

fora de la possible intervenció del públic.  

Les línies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats 

d'emergència alimentats per subministrament central, estaran protegides per interruptors 

automàtics amb una intensitat nominal de 10 A com a màxim. Una mateixa línia no 

alimenta més de 12 punts de llum.  
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Les canalitzacions que alimentin els enllumenats d'emergència alimentats per font 

central es disposaran, quan s'instal·lin sobre parets o encastades en elles, a 5 cm. com a 

mínim, d'altres canalitzacions elèctriques i, quan s'instal·lin en buits de la construcció 

estaran separades d'aquestes per envans incombustibles no metàl·lics.  

A partir del quadre general de distribució s’instal·larà una línia distribuïdora general, 

accionat per mitjà d’un interruptors omnipolar, per les següents de dependències:  

Passadissos i escales. 

Oficines 

Vestuaris 

Dormitoris 

Aparcament 

 

7.5.6 Recorregut d’evacuació. 
 

El edifici es de dues plantes, sense cap tipus d’obstacle en la planta baixa i la baixada de 

las escala en la primera planta la màxima distancia d’evacuació serà de 25m. Desda 

qualsevol punt del edifici, la configuració de les 4 portes d’evacuació del edifici i les 3 

del aparcament compleixen aquesta demanda. 

Es considera la porta d’entrada com porta d’evacuacio. 

S’adjunta un plànol (plànol nº  ) de les vies de evacuació que es troba junt amb las 

indicacions i llums d’emergència. 

Totes les portes son d’obertura manual. Les portes del aparcament disposades per els 

camions no les considerarem de sortida, pero es podran usar a aquest efecte en cas d’una 

emergència ja que són lliscants i fàcilment operables manualment. 
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7.6 Il·luminació. 
 

Segons el CTE Secció HE 3  Eficiència Energètica en les instal·lacions d’il·luminació,  

es calcula el valor d’eficiència energètica de la instal·lació en cada zona, constatant que 

no supera els valors dels límits de la taula 2.1. 

 

La eficiència energètica VEEI  es determinarà mitjançant el valor d’eficiència 

energètica de la instal·lació en )/( 2mW  per cada 100 lux: 

 

   
mES

PVEE
.
100.

=  

 

P    la potencia total instal·lada [W] 

S    la superfície il·luminada [ 2m ] 

mE   la il·luminació mitja horitzontal [lux] 

 

Valors límit de eficiència energètica de les instal·lacions: 
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ZONA m2 
medi 
(lux) 

Potencia 
(w) VEEI 

VEEI 
limit 

Pàrking 726,24 758 14400 2,62 4,5 
Sala Radio 28,26 351 360 3,63 6 
Dormitori Radio 6 295 72 4,07 4,5 
Oficina 1 15,6 402 288 4,59 6 
WC 1 4,6 223 54 5,26 10 
WC 2 4,83 220 54 5,08 10 
Vestuari 1ª intervenció 51,48 223 432 3,76 10 
Vestuari Hombres 40,8 283 432 3,74 10 
Vestuari dones 39,5 348 360 2,62 10 
Sala Formació 40 423 432 2,55 4,5 
Sala de estar 35,55 399 432 3,05 4,5 
Administració 40,8 433 576 3,26 6 
Pasillo PB 56 178 702 7,04 10 
Pasillo P1 47,69 144 270 3,93 10 
Coarto instal·lacions 12,3 339 144 3,45 5 
Gimnàs 80,8 226 432 2,37 10 
WC 3 9,8 241 108 4,57 10 
Menjador 36 301 432 3,99 10 
Cuina 40,8 325 432 3,26 10 
Dispensari 23,46 309 288 3,97 4,5 
WC 4 Dispensari 7,48 247 72 3,90 10 
Dormitori Dispensari 9,86 219 72 3,33 4,5 
Dormitori 1 19,61 150 108 3,67 4,5 
Dormitori 2 18,55 153 108 3,81 4,5 
Dormitori 3 18,55 180 108 3,23 4,5 
Dormitori 4 18,55 197 108 2,96 4,5 
Dormitori 5 18,55 180 108 3,23 4,5 
Dormitori 6 18,55 197 108 2,96 4,5 
Dormitori 7 18,55 180 108 3,23 4,5 
Passadis Parking 62,5 154 324 3,37 10 

 

Com es pot observar tots els valors de eficiència energètica no superen els valors 

recomanats. 

Amb la finalitat de seleccionar les lluminàries necessàries per a situar en la nau 

industrial s'ha utilitzat el programa el programa d'il·luminació “LUX·IEPv8.” .  

Aquest programa aquesta proporcionat per l'empresa IEP ILUMINACIÓN del grup 

SIMÓN.  
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La il·luminació serà la suficient per al desenvolupament de l’activitat que tindrà lloc en 

aquestes zones. Aquestes intensitat ve a la taula, calcificades per zones:  
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Els resultats obtinguts amb el programa d’iluminació LUX·IEPv8 son els seguents. 

 

  m2 
Real 
Med 

Real 
Max 

Tipo 
luminarias

nº 
luminarias 

Potencia 
Total 
(w) 

Parking 726,24 758   400 36 14400 
Sala Radio 28,26 351 501 4x18 5 360 
Dormitorio Radio 6 295 638 4x18 1 72 
Oficina 1 15,6 402 798 4x18 4 288 
WC 1 4,6 223 410 3x18 1 54 
WC 2 4,83 220 410 3x18 1 54 
Vestuario 1ª 
intervención 51,48 223 652 4x18 6 432 
Vestuario Hombres 40,8 283 717 4x18 6 432 
Vestuario Mujeres 39,5 348 840 4x18 5 360 
Sala Formacion 40 423 826 4x18 6 432 
Sala de estar 35,55 399 773 4x18 6 432 
Administración 40,8 433 772 4x18 8 576 
Pasillo PB 0 178 292 3x18 13 702 
Pasillo P1 47,69 144 416 3x18 5 270 
Cuarto instalaciones 12,3 339 705 4x18 2 144 
Gimnasio 80,8 226 383 3x18 8 432 
WC 3 9,8 241 504 3x18 2 108 
Comedor 36 301 660 4x18 6 432 
Cocina 40,8 325 770 4x18 6 432 
Botiquin 23,46 309 664 4x18 4 288 
WC 4 Dispensari 7,48 247 631 4x18 1 72 
Dormitorio Botiquin 9,86 219 625 4x18 1 72 
Drmitorio 1 19,61 150 410 3x18 2 108 
Drmitorio 2 18,55 153 414 3x18 2 108 
Drmitorio 3 18,55 180 457 3x18 2 108 
Drmitorio 4 18,55 197 459 3x18 2 108 
Drmitorio 5 18,55 180 457 3x18 2 108 
Drmitorio 6 18,55 197 497 3x18 2 108 
Drmitorio 7 18,55 180 457 3x18 2 108 
Passadis Parking 62,5 154 415 3x18 6 324 
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7.7 Aigua calenta sanitària. 
 

Pel càlcul de la demanda ACS serà necessari la contribució solar mínima anual que es la 

fracció entre els valor anuals de l’energia solar aportada exigida i la demanda energètica 

anual. 

Per determinar el percentatge d’aigua calenta sanitària ho farem de la forma mes 

restrictiva que el actual Codig Tècnic de l’Edificació, complint amb el actual decret 

21/2006, de 14 de febrer, per que es regula la adopció de criteris ambientals i de 

ecoeficiencia en els edificis. 

La temperatura d’ACS en els punts de consum ha de ser de 50 i 60ºc. La temperatura de 

referència serà de 60ºC. 

La demanda d’aigua segons el tipus d’edifici i nombre de persones es el següent. 
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Demanda 
de agua 

(l/persona) Personal Total/dia   

Oficinas 28 20 560   
Total demanda 
A.C.S.     560 l/día 

 

Per determinar el percentatge de contribució solar mínima en funció de la zona 

climàtica i la demanda total d’ ACS del edifici utilitzarem el mapa i la taula 

corresponent. 
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Al estar situats en la zona climàtica IV i no superar els 5000 litres dia la contribució 

solar mínima d’ACS serà del 60%. 

El 40 % de l’aigua calenta sanitària es subministrarà amb una caldera elèctrica 

instal·lada al terrat del edifici. 

La resta d’aigua sanitària es subministrar amb una instal·lació de plaques solars a la 

teulada connexionat amb la xarxa de canonades d’ACS  subministrant un cabal màxim 

de 350l/h. La instal·lació conte amb tots el elements necessaris per al seu correcte 

funcionament segon el Plec de condicions particulars. 

Les canonades de distribució d’aigua es dimensionaran per crear una pèrdua de càrrega 

unitària de aproximadament 25-30mmca/m. lineal amb el cabals màxims previstos per a 

cada tram. La velocitat en la canonada de polipropilè ls sera de entre 0,5 i 3,5m/s. 

Les canonades de distribució disposaran d’una xarxa de retorn i aniran recobertes amb  

armaflex o similar. 
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8 ALTRES INSTAL·LACIONS. 
 

8.1 Pleques solars per contribució mínima energètica. 
 

No serà necessari la instal·lació de plaques  solars per la contribució d’energia elèctrica 

ja que la superfície construïda no s’inclouen en els requeriments mínims del CTE. 

Taula de límits d’aplicació: 

 

 

8.2 Inversió total. 
 

PRESUPOST 

-Instal·lacions 

Lampistería .............................................................................................. 16.500€ 

Contra incendios .................................................................................... 343.000€ 

Electricidad ............................................................................................ 321.000€ 

Ventilación y climatización ..................................................................... 128.000€   

Red de alumbrado ................................................................................... 58.000€    

Red de agua y riego ................................................................................ 45.000€    

Red de comunicaciones ............................................................................ 4.000€    

Jardinería y mobiliario urbano ................................................................. 20.000€    

Red de alcantarillado ............................................................................. 295.000€    
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Legalizaciones ........................................................................................... 5.000€  

 

       

1.355.050€ 

 

-Obra civil. 

Movimiento de tierras ............................................................................ 174.000€ 

Cimentación  .......................................................................................... 890.000€ 

Saneamiento ............................................................................................ 70.000€ 

Estructura .............................................................................................. 850.000€    

Fachadas exteriores .............................................................................. 225.000€ 

Cubierta ................................................................................................. 170.000€ 

Pavimentos y revestimientos interiores ................................................. 250.000€    

Carpintería  ............................................................................................ 325.000€ 

Cerrajería ................................................................................................. 50.000€ 

Puertas y equipamientos ....................................................................... 325.000€ 

Pintura ..................................................................................................... 25.000€    

Aparatos sanitarios .................................................................................. 35.000€  

          

3.389.000€ 

 

-Total execució obra ......................................................................... 4.744.050€ 
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9 ESTRUCTURA 
 

9.1 Objecte. 
 

El objecte de la present memòria de càlcul, es l’estudio i dimensionat de la estructura 

metàl·lica  i cimentacions corresponent a una nova edificació  destinada a la instal·lació 

d’un parc de bombers. 

La nova construcció, se aixecarà mitjanant pòrtics a dues aigües amb coberta lleugera i 

cimentacions mitjançant sabates aïllades. 

 

9.2 Sistema constructiu 
 

S’adoptarà lo usual en construccions d’indol similar. 

La construcció es realitzarà utilitzant perfilaria metàl·lica laminada normalitzada. Totes les 

unions seran soldades del tip empotrades. 

La cimentació dels pilars necessaris par la construcció, es realitzaran mitjançant sabates 

aïllades. 

La unió dels  pilars amb la cimentació s’executarà semi articulades, de manera que 

únicament es transmeten al terreny cargues axials, permitent un dimensionat lògic de las 

cimentacions. 

9.3 Dimensionat. 
 

9.3.1 Normes d’aplicació. 
 

ACCIONES. Per el càlcul de les sol·licitacions hem tingut en conta el Codi Tècnic de 

l’Edificació amb el seu document Basic SE-AE. 
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TERRENY.  Per el càlcul de las tensions admissibles del terreny, així com per a les 

carreges produïdes per aquest, s’ha tingut en conta l’informe geotècnic proporcionat 

amb referència al terreny de treball. 

ACER LAMINAT I CONFORMAT. El disseny i càlcul dels perfils laminats i 

conformats s’ha realitzat d’acord  a l’indicat en el Codi Tècnic de l’Edificació amb el 

seu document Basic DB-SE-A. 

FORMIGÓ ARMAT. Al disseny, càlcul i armat de les cimentacions s’ajustaran en tot 

moment a las normes EHE-98. 

 

9.3.2 Mètode de càlcul. 
 

9.3.2.1   Acer laminat i conformat 
 

Els elements metàl·lics es dimensionen segons el Codi Tècnic de l’Edificació amb el 

seu document Basic DB-SE-A., determinant las tensions i deformacions, així com la 

estabilitat, d’acord amb els principis de la Mecànica Racional i  la Resistència de 

Materials. 

Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent localment plastificacions d’acord a 

lo indicat en la norma. 

 

L’estructura es compren sotmesa a las accions, ponderant per la obtenció de las tensions 

i comprovacions de seccions i sense majorar per a les comprovacions de deformacions, 

d’acord amb els límits de fletxa establerts. 

 

9.3.2.2 Formigó armat 
 

Per a la obtenció de las sol·licitacions es consideren els principis de la Mecànica 

Racional i les teories clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. 
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El mètode de càlcul aplicat es el dels estats límits, amb els que es pretenen limitar que el 

efecte de les accions exteriors ponderades per uns coeficients, siguin inferiors a la 

resposta de l’estructura, minorant la resistència dels materials. 

 

 

9.3.2.3 Càlculs per ordinador 
 

Per la obtenció de les sol·licitacions i dimensionat dels elements estructurals, s’ha 

disposat d’un programa informàtic de ordinador. 

 

9.3.3 Característiques dels materials a utilitzar 
 

9.3.3.1 Formigó armat 
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 Cimentación 

Resistencia Característica a 

los 28 días: fck (N/mm2) 
30 

Tipo de cemento (RC-97) CEM I 42.5 

Cantidad máxima / mínima de 

cemento (kp/m3) 
400/250 

Tamaño máximo del árido 

(mm) 
30 

Tipo de ambiente 

(agresividad) 
I 

Consistencia del hormigón Plástica 

Sistema de compactación Vibrado 

Nivel de control previsto Normal 

Coeficiente de minoración 1.5 

Resistencia de cálculo del 

hormigón: fcd (N/mm2) 
16.66 

 

9.3.3.2 Acer en barres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cimentación 

Designación B-400-S 

Límite elástico (N/mm2) 400 

Nivel de control previsto Estadístico 

Coeficiente de minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del 

acero (barras): fyd (N/mm2) 
447.82 
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9.3.3.3 Acer laminat 
 

 

 

 

 

 

 

9.3.4 Assajos a realitzar. 
 

Formigó armat. D’acord amb els nivells de control previstos, es realitzaran els assajos 

pertinents dels material, d’acer i formigó segons s’indica en la norma. 

 

Acers estructurals. Es realitzen els assa1os pertinents d’acord  lo indicat en el Codi  

Tècnic de l’Edificació amb el seu document Basic DB-SE-A. 

 

9.3.5  Accions considerades 
 

Per el càlcul de la estructura metàl·lica i cimentacions, s’ han tingut en conta les 

carreges puntuals previstes axi com una sobrecarrega d’us i el pes propi dels  elements 

estructurals. 

Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament 

lineal dels materials i, per tant, un càlcul en primer ordre, de cara a l'obtenció de 

desplaçaments i esforços. Les accions a tenir en compte per a l'obtenció de les 

solicitacions en l'estructura són:  

Acero en 

barras 

Límite elástico 

(N/mm2) 
275 

Acero en 

placas 

Límite elástico 

(N/mm2) 
275 
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1. Pes Propi: En aquesta hipòtesi es considera tots els pesos dels diferents elements que 

componen l'estructura.  

2. Càrregues Permanents: En aquesta hipòtesi es considera les càrregues permanents 

tant en el forjat de la planta primera com en la coberta.  

3.Sobrecàrrega d'ús: En aquesta hipòtesi es considera la sobrecàrrega d'ús en la planta 

del forjat i les sobrecàrregues de coberta (instal·lacions i manteniment).  

D’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació amb el seu document Basic DB-SE-A. per 

el uso i la situació del edifici, no es consideren accions sísmiques. 

 

9.3.6 Programa utilitzat 
 

9.3.6.1 Nombre del programa 
 

Metal 3D 

 

9.3.6.2 Versió i data. 
 

Versió 2000.1 Maig 2000 

 

9.3.6.3  Empresa Distribuidora 
 

CYPE Ingenieros S.A. 

 

9.3.7 Tipus d’anàlisis efectuat per el programa. 
 

9.3.7.1 Descripció de problema a resoldre. 
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Metal 3D calcula estructures tridimensionals definides amb  elements tipu barres en l’espai 

i nusos en la interseccions de les mateixes . 

 

Es pot utilitzar  qualsevol  tipus de material per las barres i es defineix a partir de las 

característiques mecàniques i geomètriques. 

Si el material empleat es l’acer, se obtindrà el seu dimensionat de forma automàtica. 

La introducció de les dades es realitza de forma gràfica, así com la consulta de resultats. 

Tant los dades introduïdes com els resultats, es poden llistar per impressora o fitxer  de 

textos. 

 

9.3.7.2 Descripció del anàlisis efectuat per el programa. 
 

El programa considera un comportament elàstic i lineal dels materials. Las barres definides 

son elements lineals. 

Les carreges aplicades en les barres es poden establir en qualsevol direcció. El programa 

admet qualsevol tipologia: Uniformes, triangulars, trapezoïdals, puntuals, moments e 

increments de temperatura diferent en cares oposades. 

En els nusos es poden col·locar careges puntuals, també en qualsevol direcció. 

El tipus de nus que s’utilitza es totalment genèric, i s’admeten unions empotrades, 

articulades, empotrades elàsticament, axí com vinculacions entre barres, i d’aquestes  al 

nus. 

Es pot utilitzar qualsevol mena  de recolzament , incloent la definició de recolzament 

elàstics en qualsevol  direcció, i las zapatas de formigó armat. També es possible utilitzar r 

desplaçaments impostos par cada hipòtesis de carrega. 

Las hipòtesis de carrega que es poden establir  no tenen límits en quant a  número. Segon 

el seu  origen es podran assignar a pes propi, sobrecarrega, vent, sisme i neu  

A partir de les hipòtesis bàsiques es poden definir i calcular qualsevol  tipus de combinació 

amb diferents coeficients de combinació. 



Construcció e instal lació d’un parc de bombers  David Marín Freixedes 

86 
 

Es possible establir buit  estats  de combinacions diferents: 

• Hipòtesis simples 

• Formigó (Estats límit últims) 

• Cimentació. Equilibrí (Estats límit últims) 

• Cimentació. Tensions del terreny (Tensions admissibles) 

• Genèriques 

• Desplaçaments (Estats  límits de servei ) 

• Acer (laminat i armat) 

• Acer (conformat) 

 

Para cada estat  es possible definir qualsevol  número de combinacions, indicant el seu  

nom i coeficients. 

A partir de la geometria que s’introdueix , s’obté la matriu  de rígides de l’estructura, axí 

com las matrius  de carreges per hipòtesis simples. 

S’obtindrà la matriu de desplaçaments dels nusos  de l’estructura, invertint la matriu de 

rígides por mètodes frontals. 

 

Desprès  de trobar  els desplaçaments per hipòtesis, es calculen les combinacions per tots 

els estats , i els esforços en qualsevol  secció a partir dels esforços  en els extrems de les 

barres i les carreges aplicades en les mateixes. 

 

9.3.8 Discretització de l’estructura. 
 

L’estructura es discretitza en elements tipos barra, emparrillat  de barres i nusos i elements 

finits triangulars de la següent manera: 

 Pilars : son barres verticals, definides en un nus  en arrancada de cimentació o en altre  

element, como Bigas o forjat , siendo el  seu eix  el de la secció transversal. 
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 vigas : es defineixen en plantes fixant  nusos en la interseccions amb el eix  de pilars 

i/o les seves cares, axí com els punts de tall amb elements de forjat  u altres vigas. Axí 

es creen nusos  en el eix  en los extrems laterals i, anàlogament, en las puntes de 

voladissos i extrems lliures o en contacte amb altres  elements dels forjats . Per lo tant, 

una viga està formada per varies barres consecutives, els nusos  de las quals son las 

interseccions amb les barres del forjat. Sempre posseeixen  tres graus de llibertat, 

mantenint la hipòtesis de diafragma rígid entre dos elements que es troben  en contacte . 

Por exemple , una viga continua que se apoya en varis pilars, aun que no tinguin  forjat, 

conserva la hipòtesis de diafragma rígid. 
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9.4  CÁLCULOS Y COMPROBACIONS 
 

Se adjunta a continuación las tablas resumen correspondientes a los pórticos y 

cimentaciones proyectadas. 

9.4.1.1 Cimentació. 
 

Zapata estructura nau. 

 

 

Zapata edifici. 
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9.4.1.2 Perfils metàl·lics 
 

Perfils portis nau. 
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Perfils edifici. 
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9.5 REVESTIMIENTOS 
 

Els revestiments de la nau constaran de: 

FASANA : Panell metàl·lic (0.5 + 0.5 mm + aïllant) autoportant aïllat en poliureta amb 

sistema de fixació oculta. Las fixacions son de tipus no passant i s’apliquen en 

correspondència de la entalla a forma de "V" predisposat en la cantonada . El panell deu  

col·locar-ne solo verticalment. 

COBERTA: Panell autoportant del metall, aïllat  amb poliuretans per cobertes amb una 

inclinació mínima del 3% sin el canto. 

El costat exterior serà de acer de 0,5 mm d’espessor i el costat  interior serà d’acer de 

0,4 mm de espessor. Las fixacions son de tipos no passant i s’aplican en 

correspondència de la entalla a forma de "V" predisposat en el canto  mascle  de la xapa 

externa. 
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9.6 Paviment interior  
 

Per a la nostra nau, anem a utilitzar una solera interior de 20 cm i amb un dosatge de 

fibres de 25 kg/m3, per a suportar les càrregues dels camions.  

 

Com hem comentat realitzarem una solera uniforme de 20 cm de grossor, que estarà 

barrejada amb fibres (tabix), que realitzaran la funció de l'armadura. Utilitzarem un 

tipus de formigó HA-25, ja que no es recomana una qualitat superior, pel risc de 

l'aparició de fissures. Amb la finalitat d'assegurar un formigó de major durabilitat i de 

retracció reduïda, posarem un dosatge de ciment de 350 kg/m3, i una relació 

aigualeix/ciment de 0,55. Les juntes de construcció dividiran la solera en tot el seu 

espessor. Se situen entre les diferents fases del formigonat, ja sigui amb junta de treball 

diària o on es requereixi per motius geomètrics de la solera. Utilitzarem juntes de secció 

metàl·lica, que assumiran la transferència total de càrregues, permetent el lliure 

moviment dels draps en sentit horitzontal sense cap restricció i amb una efectiva 

protecció del borda.  

Tots els punts singulars de la solera amb moviment restringit han de ser reforçats 

mitjançant la col·locació de reforços addicionals. En columnes interiors i perimetrals, en 

arquetes, la solera estarà reforçada mitjançant la col·locació de diverses barres 

paral·leles a les vores o amb un angle de 45º en els cantons. Una dels avantatges que 

posseeix el sistema de realitzar el paviment mitjançant fibres metàl·liques, és que al no 

disposar de mallazo, podem abocar el formigó sense necessitat d'utilitzar una bomba, la 

qual cosa ens abarateix encara més el preu. Després de l'addició de les fibres d'acer i el 

superfluidificant al camió formigonera, s'ha d'allargar el temps de barrejat durant un o 

dos minuts amb la cuba a màxima velocitat de rotació. Durant el formigonat, pararem 

esment a la protecció de l'àrea de treball de les influències del vent, de la pluja, del sol, 

etc., si pot ser amb l'edifici completament protegit de les condicions atmosfèriques. La 

temperatura interior estarà compresa, entre els 5 i ho 30º. 
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9.7 Fusteria cerrajería i vidre  
 

Les portes d'accés per als vianants , es construiran amb perfils d'acer per a pintar. 

Aquestes últimes, les quals comuniquen oficina o vestíbul amb nau, tindran una 

resistència al foc RF-60. Les quals corresponen a accés a naus des de l'exterior tindran 

acristalament STADIP 3+3 en la part superior.  

 

Les portes d'entrada a les oficines haurien de ser d'alumini lacat d'acord amb les 

següents característiques amb els passamans d'acer inoxidable, i estaran acristalades 

amb vidre de seguretat tipus STADIP 3+3 . Totes les fusteries i separacions interiors de 

vidre es faran amb vidre temperat.  

Es preveurà un dispositiu de porter electrònic que permeti obrir la porta des de les 

oficines i establir comunicació de veu. Les portes d'accés a oficines tindran un 

dispositiu tipus moll per a permetre el tancament automàtic de les mateixes. Els poms 

de les portes interiors en oficines seran en PVC de color negre.  

Tota l'estructura es pinta i s'ancora al muret i a la sabata de formigó mitjançant unes 

platines 30x30x1,5 cm que s'uneixen amb uns espàrrecs fets amb rodons de 16 mm. Les 

portes per als vianants de sortida a l'exterior tindran barra d'obertura antipàtic des de 

l'interior (sense clau). Totes les baranes d'escales i les reixetes de ventilació es 

col·locaran d'acer i es pintaran. 

Les finestres seran d'alumini lacat tipus Ekonal O-45  de fulla practicable de 80-85 cm  

amb lluna Climalit 6+6+5.   En l'interior es muntaran portes de fusta per a pintar en 

accessos i recintes, que rebran tres capes de pintura, una de imprimació  i dues d'acabat, 

amb els seus escatats corresponents entre elles abans d'aplicar la següent capa de 

pintura. En els banys s'instal·laran, en les cabines de WC i dutxes, mampares fenólicas.  

 

9.8 Pintura  
 

Les pintures d'elements metàl·lics de façana que no han vingut prelacats (fusteria 

metàl·lica, etc...), i que per ser exteriors haurien de consistir en: 
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- Imprimació antioxidant tipus H.K. 15 (de BUFI I PLANES, S.A.) o similar, resistent a 

les agressions químiques, vapors industrials, aigua, salitre, pluja sulfurosa, etc... 

Espessor aproximat 30/35 micras per capa.  

 

- Esmalt a força de resina poliuretano de dos components tipus ORFAPOL de (ORFA, 

S.A.), Europol – 2/C (de BUFI I PLANES, S.A.) o similar, que reuneixi una alta 

resistència química, retenció de lluentor i color, i una gran resistència mecànica. 

Espessor aproximat 30/35 micras per capa. L'espessor total de la pintura oscil·larà entre 

90 i 100 micras (una capa de imprimació i dues d'esmalt).  

Sempre que sigui possible es procurarà que els elements metàl·lics vinguin  lacats de 

taller. Com criteri general en l'interior de l'edifici es resoldrà de la manera següent: 

pintura a l'esmalt en fusteries de fusta i metàl·liques i en cerrajería, pintura plàstica 

sobre esquerdejats i en sostre de lloses d'escales, i pintura gotelet sobre guixos i pladur.  

En l'exterior, haurà de pintar-se el muret amb pintura apropiada resistent a la intempèrie.  

 

9.9 Sanejament  
 

La recollida de les aigües fecals i pluvials es realitzarà per mitjà de dues xarxes 

independents, subterrànies que de forma separativa connectaran a les xarxes generals 

del Barri.  

La recollida d'aigües de la coberta es realitzarà mitjançant canalons i calderetes amb 

caperuza de retenció de brutícia. Els baixants de coberta s'instal·laran per l'exterior de 

les façanes i seran de PVC de DN-200 mm. Aniran a col·lectors que desembocaran al 

les xarxes generals aigües pluvials.  

Es subjectaran als paraments verticals o pilars mitjançant abraçadores normalitzades i 

estaran pintats en tota la seva longitud. Es col·locaran proteccions formades per perfils 

metàl·lics laminatges constituint una protecció enfront de cops dels vehicles que 

cobreixi l'altura de 1,30 m. 
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 Els baixants d'aigües fecals seran igualment de PVC i DN-125 mm. En cas de discórrer 

vistes en la seva part inferior es col·locarien d'acer galvanitzat en els seus tres metres 

inferiors.  

 

En el paviment  en planta baixa es disposaran igualment albellons simfònics de ferro 

colat de 20 × 20 cms connectats als baixants d'aigües pluvials, en els punts de 

subministrament d'aigua per a la neteja de la nau. En el paviment dels nuclis dels 

lavabos es col·locaran albellons de PVC de DN-110 mm. complets amb tapa d'acer 

inoxidable i accessoris.  

En la descàrrega dels aparells sanitaris s'instal·laran així mateix els corresponents pots 

sifónics necessaris.  

Les tapes de les arquetes de pluvials i fecals estaran fabricades en fosa dúctil, havent de 

situar-se les arquetes de pluvials en l'exterior de la nau.  
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10 PLANNING. 
 

 


