
 

 

Treball de Fi de Màster 
 

Màster Universitari d’Enginyeria Industrial 

 
  

 
 

 

Projecte executiu de les instal·lacions d’una nau 

industrial 

 

 

 

 

MEMÒRIA 

 

 
 

 

 

 

 

 Autor:  Albert Balletbò Canals  

 Director:  Núria Forcada Matheu 
  Jaume Balanyà Lladó 

 Convocatòria:  Juny 2018 
 
 

 
 

 

 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 



Projecte executiu de les instal·lacions d’una nau industrial  Pàg. 1 

 

Resum 

El present projecte consisteix en el desenvolupament d’un projecte executiu de les 

instal·lacions d’una nau industrial ubicada a Badalona, amb l’objectiu de dotar l’edifici de les 

següents instal·lacions: instal·lació elèctrica, instal·lació de fontaneria, instal·lació d’energia 

solar tèrmica, instal·lació de climatització, instal·lació de ventilació i la instal·lació de 

protecció contra incendis. 

Per tal de respectar el medi ambient s’utilitzaran energies renovables, com són la 

instal·lació de plaques solars per reduir el consum d’energia, una instal·lació d’il·luminació 

de baix consum o reductors de cabal a la instal·lació de fontaneria. 

La nau industrial té 4 plantes, la planta soterrani, on es troba el garatge, les zones comuns 

de la nau (vestuaris i menjador) i una secció de producció. A la planta baixa es troben els 

magatzems de matèria prima i producte acabat juntament amb dues seccions de producció 

i els respectius controls de qualitat. A la planta primera hi ha un magatzem distribuïdor i una 

secció de producció. La segona planta també hi ha un magatzem distribuïdor i dues 

seccions de producció. I per últim, a la planta coberta es troben les instal·lacions de 

climatització i ventilació o la producció d’energia solar tèrmica per exemple. 

Per l’elaboració del projecte s’han tingut en compte les normatives vigents, tan el Codi 

Tècnic de l’Edificació, com el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, el Reglament de les 

Instal·lacions Tèrmiques dels edificis com les ordenances municipals entre altres. 

El projecte consta de 5 parts: 

 

- Memòria descriptiva de cada instal·lació 

- Annexos de càlcul 

- Plec de condicions 

- Estat d’amidaments i pressupost  

- Documentació gràfica. Plànols i detalls de les instal·lacions.  
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1. Introducció 

El present projecte consisteix en el disseny i la justificació dels càlculs de les d’instal·lacions 

d’una nau industrial a Badalona. L’activitat que s’hi realitzarà és la de producció d’envasos 

per a cosmètica i farmàcia. S’hi produeixen envasos de vidre, taps de plàstic i el seu 

producte predilecte, les tetines de cautxú. 

Degut a l’augment previst de la demanda de producció és necessari incrementar el parc de 

maquinaria i dotar la industria de les instal·lacions corresponents. 

És per això que la propietat enderrocarà una de les naus, (la més antiga) per construir-ne 

una de nova, més gran i més moderna per a poder fer front a la demanda prevista. 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal és realitzar un projecte executiu de totes les instal·lacions d’una nau 

industrial. 

Els objectius específics que concreta el principal són els següents: 

- Realitzar un disseny eficient i òptim de totes les instal·lacions que formen la 

industria complint amb els criteris de seguretat. 

- Justificar de manera coherent els equips i materials que s’instal·laran a la industria. 

- Projectar les instal·lacions vetllant pel medi ambient. 

1.2. Abast del projecte 

El projecte que es vol desenvolupar comprendrà les principals instal·lacions per a poder dur 

a terme l’activitat de la industria. 

Les instal·lacions que es dissenyaran seran les següents: instal·lació elèctrica, instal·lació 

de fontaneria, instal·lació d’energia solar tèrmica, instal·lació de climatització, instal·lació de 

ventilació i la instal·lació de protecció contra incendis.  

El centre de transformació elèctrica de mitja tensió a baixa tensió del que disposarà la 

propietat queda fora de l’abast d’aquest projecte. 
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2. Descripció de la nau industrial 

2.1. Ubicació de la nau industrial 

La nau industrial està ubicada al polígon industrial sud de Badalona, a la cantonada del 

carrer Alfons XII nº 555 de Badalona. La nau té accés directe des del carrer Alfons XII i des 

del carrer Juli Galve Brusson. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plànols de situació 

2.2. Característiques generals 

El solar de la nau industrial té forma rectangular. Limita amb el voral públic per la façana 

nord-oest (C/ Alfons XII) i per la façana nord-est (C/ Juli Galve Brusson). Amb un pati 

interior per la façana sud-est, i per la cara sud-oest limita amb una altre nau industrial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plànol d'emplaçament 
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2.3. Característiques de l’edifici  

La nau té quatre plantes. 

La planta Soterrani es destina a l’aparcament, als vestuaris d’homes i dones, un petit office 

pels treballadors, sala de màquines, magatzem de motlles i una secció de producció 

(compressió). 

La planta Baixa disposa de dos magatzem, un per la matèria prima i l’altre pel producte 

acabat amb els respectius controls d’expedició. Hi ha dues zones de producció, la secció 

d’injecció i tall de cautxú i l’encunyat. També es disposa d’un petit taller mecànic i lavabos. 

La planta Primera està destinada a la producció de la secció d’injecció de plàstic, el qual 

disposa també d’un magatzem distribuïdor (amb la previsió de poder ser substituït per tal de 

poder ampliar la secció d’injecció de plàstic). També disposa de lavabos. 

La planta Segona disposa d’un magatzem distribuïdor per abastir la producció de la secció 

de vidre (producció de pipetes) i la secció de muntatge. Al igual que la planta Primera, 

també hi ha lavabos. 

La planta Coberta està destinada a la instal·lació de maquinaria auxiliar per a la producció i 

condicionament de la nau industrial. Tan per equips de producció d’aire comprimit o oxigen 

com per a les unitats exteriors dels equips de climatització o la producció d’energia solar 

tèrmica. 

2.4. Superfícies de la nau 

La superfície total construïda és de 7.452,48 m2. 

 

 QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

Zona Pl. Soterrani Pl. Baixa Pl. Primera P. Segona P. Coberta TOTAL 

Computable - 2.117,39 1071,70 2.227,03 - 5.416,12 

No computable 1.725,75 - - - 274,61 2.036,36 

TOTAL 1.725,75 2.117,39 1071,70 2.227,03 274,61 7.452,48 

Taula 1. Superfícies construïdes 
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Superficies útils: 

 

SUPERFÍCIES PL. SOTERRANI m² 

APARCAMENT 595,05 

MAGATZEM EINES I UTILLATGES 112,25 

COMPRESSIÓ 91,65 

NEGRE 38,15 

BLANC 48,60 

MENJADOR 60,70 

INFORMÀTICA 16,30 

INFERMERIA 8,45 

VESTUARI DONES 76,60 

VESTUARI HOMES 64,00 

SALA INSTAL·LACIONS 1 31,20 

SALA INSTAL·LACIONS 2 43,30 

SALA INSTAL·LACIONS 3 46,40 

SALA INSTAL·LACIONS INCENDIS 17,70 

ESCALA 1 19,40 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 2 4,50 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 1 2,40 

CORREDOR 1 47,80 

PASSADÍS 2 62,80 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 3 3,10 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 4 3,25 

CENTRE TRANSFORMACIÓ 49,10 

TOTAL 1442,70 

Taula 2. Superfícies útils planta soterrani 
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SUPERFÍCIES PL. BAIXA m² 

MAGATZEM MATÈRIES PRIMERES 258,40 

INJECCIÓ DE CAUTXÚ 161,50 

ARENER 9,30 

CONTROL DE QUALITAT 1 21,15 

CILINDRE 1 24,50 

CILINDRE 2 85,15 

FORMULACIÓ 22,80 

MATÈRIES PRIMA CAUTXÚ 33,30 

ENCUNYAT - RENTADORA 184,40 

DISTRIBUÏDOR ZONA CAUTXÚ 167,40 

MAGATZEM PRODUCTES ACABATS 723,05 

OFICINA EXPEDICIONS 2 49,10 

OFICINA EXPEDICIONS 3 9,25 

TALLER MECÀNIC 84,80 

LAVABOS DONES 5,60 

LAVABOS HOMES 7,60 

VESTÍBUL LAVABOS 1,85 

VESTÍBUL ENTRADA ESCALA 1 37,80 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 1 3,30 

RESIDUS 14,80 

WC 1 4,15 

WC 2 4,15 

PAS CONROL DE QUALITAT 39,28 

CONTROL DE QUALITAT 2 31,13 

VESTÍBUL CC 13,60 

VESTÍBUL INDEP. ESCALA 2 2,30 

ESCALA E2 15,50 

ESCALA E3 3,70 

VESTUARI - LAVABO 10,70 

OFICINA EXPEDICIONS 1 11,80 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 3 3,80 

TOTAL 2.045,16 

Taula 3. Superfícies útils planta baixa 
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SUPERFÍCIES PL. PRIMERA m² 

SALA REUNIONS 29,00 

DESPATX 16,80 

DISTRIBUÏDOR 348,45 

LAVABO 1 4,00 

LAVABO 2 4,00 

ESCALA 1 E1 29,50 

INJECCIÓ PLÀSTIC 486,12 

CICLÓ 24,35 

VESTÍBUL IND. ESCALA 2 8,88 

VESTÍBUL IND. ESCALA 1 4,55 

ESCALA 2 E2 14,60 

TOTAL 970,25 

Taula 4. Superfícies útils planta primera 

 

SUPERFÍCIES PL. SEGONA m² 

PIPETES 675,15 

ESCALA 1 29,50 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 1 3,70 

DISTRIBUÏDOR 1 141,65 

LAVABO DONES 13,70 

LAVABO HOMES 10,60 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 3 3,90 

LABORATORI 21,00 

DISTRIBUÏDOR 2 284,70 

ESCALA 2 17,90 

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA 2 6,90 

MUNTATGE 926,10 

TOTAL 2134,80 

Taula 5. Superfícies útils planta segona 

 

SUPERFICIES ÚTILS TOTALS m2 

PL. SOTERRANI 1442,70 

PL. BAIXA 2045,16 

PL. PRIMERA 970,25 

PL. SEGONA 2134,80 

TOTAL 6592,91 

Taula 6. Superfícies útils totals 
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Figura 3. Planta soterrani 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Planta baixa 
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Figura 5. Planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Planta segona 
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Figura 7. Planta coberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Planta coberta instal·lacions 
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3. Instal·lació elèctrica 

3.1. Normativa 

REBT-2002: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret nº 

842/2002 del 2 d’agost i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. 

UNE 20460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats. 

UNE 20434-90: Sistema de designació de cables. 

UNE 20460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les 

sobreintensitats. 

UNE 20460-90 Part 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Posada a terra i conductors 

de protecció. 

UNE-EN 60947-2: Aparellatge de baixa tensió. Interruptors automàtics. 

Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per intensitat diferencial 

residual. 

UNE-EN 60947-3: Aparellatge de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors 

seccionadors i combinats fusibles. 

UNE-EN 60.269-1: Fusibles de baixa tensió. 

UNE-EN 60.898: Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a 

la protecció contra sobreintensitats. 

3.2. Subministrament i potències 

Tenint en compte les línies a instal·lar, les càrregues als receptors d’enllumenat i força 

motriu i els coeficients de simultaneïtat, les potencies seran les següents: 

 

 

 



Projecte executiu de les instal·lacions d’una nau industrial  Pàg. 19 

 

  QUADRE RESUM POTENCIES Kw 

SO-O QGDBT 1730,00 

SO-1 AUXILIAR ELÈCTRIC 8,05 

SO-2 VESTUARI MASCULÍ 5,10 

SO-3 VESTUARI FEMENÍ 5,10 

SO-4 ZONES COMUNS 9,15 

SO-5 PÀRQUING 18,90 

SO-6 INFORMÀTICA 14,00 

SO-6.1 SAI 14,00 

SO-7 SECCIÓ COMPRESSIÓ 90,50 

SO-8 AUXILIAR SECCIÓ COMPRESSIÓ 12,35 

SO-9 SALA BOMBES 4,80 

B-O B0 334,92 

B-1 SECCIÓ INJECCIÓ CAUTXÚ 138,90 

B-2 CILINDRE 69,20 

B-3 AUXILIAR INJECCI CAUTXÚ 2,75 

B-4 TALLER MECÀNIC 20,50 

B-5 ENCUNYAT 35,45 

B-6 MAGATZEM (MATÈRIA PRIMA) 9,72 

B-7 AUXILIAR TALLER MECÀNIC 7,10 

B-8 MAGATZEM (PRODUCTE ACABAT) 16,50 

B-9 ESCALA PRINCIPAL 8,17 

B-10 AUXILIAR ENCUNYAT 3,35 

B-11 AUXILIAR SECCIÓ TALL CAUTXÚ 19,50 

P-0 P0 230,45 

P-1 INJECCIÓN DE PLÀSTIC 217,70 

P-2 AUXILIAR  INJECCIÓ DE PLÀSTIC 5,20 

P-3 MAGATZEM DISTRIBUÏDOR  7,05 

S-0 S0 302,05 

S-1 SECCIÓ PIPETES 1 134,00 

S-2 SECCIÓ PIEPTES 2 84,50 

S-3 MAGATZEM DISTRIBUÏDOR  7,65 

S-4 SECCIÓ MUNTATGE 1 21,00 

S-5 SECCIÓ MUNTATGE 2 19,00 

S-6 AUXILIAR PIPETES 20,85 

S-7 AUXILIAR SECCIÓ MUNTATGE 1 7,50 

S-8 AUXILIAR SECCIÓ MUNTATGE 2 7,55 

C-0 C0 697,85 

C-1 CLIMATIZACIÓ 291,32 

C-2 REFREDADORES 153,28 

C-3 SOLAR TÈRMICA 7,20 

C-4 PRODUCCIÓ OXIGEN 4,70 
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C-5 VENTILACIÓN 18,80 

C-6 COMPRESORS 191,97 

C-7 ASCENSORS 30,58 

Taula 7. Resum potencies instal·lades per subquadres elèctrics 

La potència total demandada per la instal·lació és de 1730,00 kW, aquesta potència queda 

justificada a l’annex de càlcul. Tot i que no forma part de l’abast del projecte executiu, per a 

aquesta potència necessitarem instal·lar un centre de transformació MT/BT (homologat per 

la companyia elèctrica) de 2500 kVA, el qual arribarà una tensió de 25 kV/400/200V amb 

una freqüència de 50 Hz. Estarà situat a la planta soterrani dins la parcel·la de la nau 

industrial. L’estació transformadora tindrà accés des de l'exterior, tindrà una porta d'accés 

per al personal autoritzat i per garantir la renovació de l’aire la ventilació serà forçada. 

Per no interrompre l’activitat bàsica de la industria, la nau disposarà d’un segon 

subministrament d’emergència. Aquest subministrament provindrà del transformador de la 

companyia elèctrica.  

Com indica el REBT 2002 a la ITC BT-28, entrarà en servei quan: 

- Manca de tensió en els circuits alimentats pels diferents subministraments procedents de 

l’empresa subministradora d'energia elèctrica. 

- Quan la tensió baixi per sota del 70% del seu valor nominal. 

3.3. Descripció de la instal·lació 

La instal·lació a la nau es realitza en Baixa Tensió, trifàsica a 400 V i 50 Hz, tres fases i 

neutre connectat a Terra. 

La instal·lació consta d'un quadre general de distribució BT, format per caixes de doble 

aïllament, amb commutació automàtica entre el subministrament principal i el d’emergència, 

amb una protecció general i proteccions als circuits derivats, amb la protecció contra 

sobreintensitats i amb els corresponents subquadres de plantes i zones. Els cables estan 

repartits amb safates metàl·liques tipus malla de varetes electrosoldades vistes i/o al fals 

sostre. Per tal de repartir l’electricitat per la nau s’instal·larà un carril elèctric de 2.000 A que 

anirà des del Quadre General De Baixa Tensió (Planta Soterrani) a la Planta Coberta per 

un dels buits tècnics, alimentant un quadre elèctric a cada una de les plantes (veure plànols 

a documentació gràfica).  
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La seva composició queda reflectida en l'esquema unifilar corresponent amb els següents 

dispositius de protecció: 

- Un interruptor automàtic magnetotèrmic general. 

- Interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes.  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics per a la protecció dels circuits derivats. 

Bateria de condensadors i filtre actiu d’harmònics 

Moltes de les màquines que s’instal·laran a la nau tenen incorporats variadors de 

freqüència i inversors així com l’enllumenat o equips informàtics que s’instal·laran. Per tant, 

hi haurà un consum d’energia reactiva, que, tot i que no es produeix cal transportar-la 

provocant variacions a la intensitat elèctrica dels circuits i desencadenant sobrecàrregues a 

les línies (fet penalitzat per la companyia elèctrica).   

Per poder reduir considerablement la demanada d’energia reactiva de la xarxa s’instal·larà 

una bateria de condensadors. Aquesta instal·lació facilitarà l’estabilització i la qualitat del 

subministrament elèctric, optimitzant el dimensionat, la capacitat i el rendiment de la 

instal·lació elèctrica. Al mateix temps, la propietat podrà estalviar diners alhora de pagar la 

factura de la llum i no rebrà penalitzacions de la companyia. 

Aquestes càrregues no lineals tals com rectificadors, inversors, variadors de velocitat, forns, 

etc. Absorbeixen de la xarxa corrents periòdiques no sinusoïdals. Aquestes corrents estan 

formades per una component fonamental de freqüència 50 Hz, més una sèrie de corrents 

sobreposats, de freqüències múltiples de la fonamental, anomenats harmònics. El resultat 

es una deformació del corrent, i com a conseqüència, de la tensió, que comporta una sèrie 

d’efectes secundaris associats. Per poder evitar aquesta deformació de corrent i tensió, a 

part de la bateria de condensadors, també hi haurà instal·lat un filtre actiu d’harmònics.  

3.4. Escomesa i Caixa de Protecció i Mesura 

La caixa general de comandament i protecció  

L'escomesa va del centre de transformació MT/BT al quadre general de protecció de Baixa 

Tensió, anirà sobre safates metàl·liques a 2,00 m d’alçada amb una de 7 cables per fase i 

neutre de 240 mm2. 

S'instal·larà una caixa de protecció i mesura TMF 100, que inclou la caixa general de 

protecció i l'equip de mesura. 
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Tal com indica el REBT 2002 a la ITC BT-13, la caixa general de protecció s'instal·larà a la 

façana de l'edifici, en llocs lliures i de permanent accés. 

Característiques 

Les caixes de protecció i mesura a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en les 

especificacions tècniques de l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per 

l’Administració pública competent. 

3.5. Instal·lació  

La instal·lació s'efectuarà amb conductors no propagadors d'incendi i amb emissió de fums 

i opacitat reduïda i previstos per a una tensió nominal mínima de 750 V per a l'enllumenat i 

1000 V per a la resta. 

L’estesa de les línies que van als diferents subquadres es realitzarà amb safates de varetes 

d’acer electrosoldades, amb vora de seguretat que evita danys a les persones i en els 

cables. De fàcil manipulació, sistema "tallar, doblegar i unir". Permet adaptar-se fàcilment a 

cada instal·lació i proporciona un estalvi de muntatge superior al 30%. Es lleugera, ofereix 

la màxima ventilació i neteja, proporciona gran resistència i elasticitat.  

Els conductors aniran allotjats a l'interior de tubs protectors de PVC, en muntatge superficial 

o encastats en els buits de la construcció sota tub de plàstic corrugat. Aquests tubs seran 

estancs i no propagadors de la flama. 

Els diàmetres dels tubs seran com a mínim els indicats a la ITC BT.021, diàmetres que 

estaran en funció del nombre, classe i secció dels conductors que han d'allotjar. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 

horitzontals que limiten les diferents seccions de la nau. 

En cas de proximitat de les canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques (cables de 

dades, seguretat, etc.), es disposaran de manera que entre les superfícies exteriors 

d'ambdues es mantingui una distància d'almenys 3 centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions 

que puguin donar lloc a condensacions, tals com les destinades a aigua, climatització, etc. 

Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats, de manera que asseguri la 

continuïtat de la protecció. Les corbes seran contínues de manera que no s'originin 

reduccions de secció considerables. 
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La connexió dels conductors, s'efectuarà a l'interior de caixes apropiades, emprant per a 

això, borns o brides de connexió; mai per retorciment dels conductors entre si. 

Els conductors han de ser de color marró, negre o gris per a les fases, blau clar per al 

neutre i bicolor groc-verd per al conductor de protecció. 

3.6. Criteris de protecció 

La instal·lació disposarà dels elements de protecció necessaris per a sobreintensitats, 

contactes directes i contactes indirectes. 

Sobreintensitats 

En la present instal·lació s'han col·locat els disjuntors necessaris per a una bona protecció 

contra sobrecàrregues i curtcircuits, tot això de conformitat amb la ITC BT 022 i ITC  BT 

023. 

Contactes directes 

La instal·lació s'efectuarà de manera que les parts actives no siguin accessibles a les 

persones, triant convenientment els materials a emprar en la instal·lació, tot això de 

conformitat amb la Instrucció ITC BT 022 i ITC BT 023. 

Contactes indirectes 

La classe de protecció adoptada enfront dels contactes indirectes serà segons la Instrucció 

ITC BT 024, que consisteix en la posada a terra directa de les masses associades a un 

dispositiu de tall per intensitat de defecte. Tal dispositiu consisteix en un interruptor 

diferencial la sensibilitat serà de: 

Ifn = 30 mA. (0.03 A) en el cas mes desfavorable. 

Adoptant aquesta sensibilitat i considerant el local humit com a cas més desfavorable, la 

resistència a terra no serà mai superior a: 

R = 24 / 0.03 = 800 Ω. 

Si bé s'instal·laran preses de terra adequades perquè el mesurament a efectuar sigui 

inferior a 37 Ω. 
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Posta a terra 

Haurà de complir amb la instrucció ITC BT 018. La instal·lació elèctrica, tal com figura en 

l'esquema elèctric, anirà connectada al circuit de terra general de l'edifici, o bé a una o 

diverses piques d'acer-coure de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre, clavades al terreny 

natural. 

La resistència de pas a terra no serà superior a 37 Ω en cas que el mesurament de la 

resistència a terra superi aquest valor, es col·locaran les piques necessàries perquè aquest 

valor sigui inferior a 37 Ω. 

Al costat del quadre general de protecció, es col·locarà una caixa de seccionament de 

terres, amb pont metàl·lic per a la comprovació de la resistència a terra. 

La línia d'enllaç amb el terra, compresa entre les piques de terra i la caixa de seccionament, 

serà de cable de coure nu de 35 mm2 de secció. 

A partir de la caixa de seccionament, partirà un cable de 10 mm2 de secció mínima fins el 

Quadre General de Protecció, que serà la línia principal de terra, des d'on es farà la 

distribució, mitjançant conductors de les mateixes característiques que els conductors 

actius. 

Els conductors de protecció discorreran per l'interior dels tubs protectors de les 

instal·lacions d'enllumenat i força. 
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4. Instal·lació de fontaneria  

4.1. Normativa 

Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte la següent normativa, reglaments i 

ordenances vigents: 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Document Bàsic (DB) HS Salubritat, secció HS 4 

(Subministrament d’aigua). 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

(IT). 

Criteris higiènics sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 

865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E.: 18 juliol 2003. 

Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial Decret 140/2003, de 7 de 

febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E.: 21 febrer 2003. 

4.2. Descripció de la instal·lació 

La instal·lació objecte del projecte està formada per una xarxa de canonades d’aigua freda 

sanitària, una altre xarxa d’aigua calenta sanitària i una última pel retorn de l’aigua calenta.  

La companyia subministradora es aigües de Barcelona. La companyia garanteix pressió i 

cabal regular, de com a mínim 5 kg/cm2. 

4.3. Descripció de la instal·lació d’aigua freda sanitària 

L’escomesa serà de tub de polietilè d’alta densitat de banda blava (PE-100) de 16 atm i 2” 

(diàmetre exterior 50 mm i diàmetre interior 40,8 mm). Estarà enterrat i amb els seus 

corresponents accessoris de l’arqueta d’obra. L’escomesa entra a la nau per la façana 

nord-oest (carrer Alfons XII) fins al quarto de bombes.  

Al quarto de bombes s’instal·laran dues descalcificadores d’aigua. Una part del procés de 

producció requereix de la neteja de peces en una rentadora industrial. Gràcies a aquestes 

descalcificadores s’eliminarà l’excés de sals de magnesi i calci que té l’aigua. A més a més 

s’evitarà que la calç es dipositi als dipòsits i les canonades. 
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No cal instal·lar un dipòsit d’acumulació d’aigua freda per garantir el subministrament. Ara 

bé, per l’aigua calenta sanitària s’instal·laran 2 dipòsits d’acumulació, un amb escalfament 

solar i un altre de suport de calderes. 

Tampoc és necessària la instal·lació d’un grup de pressió. Ara bé, per tal de garantir la 

pressió mínima al punts de consum s’instal·laran dues bombes auxiliars que es posaran en 

marxa quan la pressió de la companyia baixi dels 4 kg/cm2. 

La xarxa d’aigua freda anirà vista i/o pel fals sostre, les canonades aniran pentinades, 

encastats a parets o sostre amb canonades d’acer inoxidable, amb el seu corresponent 

aïllament tal i com indica el RITE. 

Cada aparell de consum o màquina de producció tindrà una clau de pas. Cada quarto humit 

tindrà també la seva clau de pas tan per l’aigua freda sanitària com per l’aigua calenta 

sanitària. 

4.3.1. Connexió de servei 

S'instal·larà una connexió de servei per a l'aigua potable i una altra escomesa per al grup 

d'incendis (descrita a la memòria de protecció contra incendis). 

L'escomesa és la canonada que enllaça la xarxa exterior de la companyia amb la xarxa de 

distribució de la nau industrial, que serà de tub de polietilè d'alta densitat (PE-100) amb 

parets llises, segons UNE-EN 12201-2. 

Tindrà un diàmetre nominal de 50 mm de polietilè d'alta densitat segons càlculs i una 

pressió màxima de 16 atm (els càlculs estan justificats a l'annex 2 Instal·lació d’aigua freda 

sanitària, apartat 2.1.3. Dimensionat de la xarxa). 

El collarí de presa de càrrega és la connexió que hi ha a la canonada de la xarxa exterior de 

subministrament de la companyia amb l'escomesa, segons UNE-EN ISO 15.874-3. 

S'instal·larà una clau de tall general per tallar el subministrament d'aigua, només accessible 

per a personal de la companyia d'aigua. 

L'arqueta d'obra està situada a la via pública i s'accedirà mitjançant una tapa de registre 

amb marc i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm, segons Companyia subministradora, només 

accessible per personal de la companyia subministradora d'aigua. 

La connexió de servei interior transcorre per l'interior de la parcel·la, estarà soterrada i serà 

de polietilè d'alta densitat (PE-100 A), de 50 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN 

12201-2. 
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4.3.2. Instal·lació general 

S'instal·larà una clau de tall general al quarto de bombes, serveix per interrompre el 

subministrament d'aigua a la nau. Estarà senyalitzada i accessible per a la seva 

manipulació. 

El filtre serveix per retenir tots els residus de l'aigua per evitar corrosions en la instal·lació 

interior de la xarxa de canonades interiors de la nau, s'instal·larà a continuació de la clau de 

tall general. S'ha de permetre realitzar adequadament les operacions de neteja i 

manteniment sense necessitat de tallar el subministrament. 

S'instal·larà una aixeta de comprovació per permetre fer tasques d'inspecció pel personal 

autoritzat.  

S'instal·larà també una vàlvula de retenció per evitar la inversió del sentit del fluid. 

És necessari també instal·lar una clau de sortida per al tall de subministrament i així poder 

fer tasques de manteniment ja sigui per alguna avaria o per canviar accessoris. 

La distribució principal de la xarxa d'aigua freda anirà vista o pel fals sostre, serà d’acer 

inoxidable i els conductes aniran pentinats al sostre al fals sostre. Hi haurà un muntant 

principal que discorre per un dels buits tècnics dels que disposa la nau i que distribueix 

l'aigua a les diferents plantes (veure plànols adjunts). A la base dels muntants hi haurà una 

vàlvula de retenció, una clau de tall per a les operacions de manteniment i una clau amb tap 

de buidatge.  

Les canonades seran d’acer inoxidable i s'uneixen entre elles mitjançant manguitos, colzes, 

tes, etc. gràcies a una eina de premsat. Aquest procediment fa que l’execució de la 

instal·lació sigui ràpida i versàtil. Les derivacions cap als aparells es faran verticalment i 

també seran d’acer inoxidable. 

4.3.3. Instal·lació particular a vestuaris i lavabos. 

La derivació a les sales humides va des del sostre de cada planta fins a les claus de pas. 

Les claus de pas per a cada cambra humida són de vàlvula d'esfera de llautó, amb maneta 

i embellidor d'acer inoxidable. Aquestes claus de pas, tant als vestuaris com als lavabos de 

cada planta s’intentarà situar-les prop de la porta d’accés. 

Tots els punts de consum tindran la seva clau de pas individual de llautó amb maneta i 

embellidor d'acer inoxidable. 
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4.4. Descripció de la instal·lació d’Aigua Calenta Sanitaria i 

retorn 

La producció d'Aigua Calenta Sanitària (ACS) està formada per la captació solar (descrita a 

la memòria d' energia solar) mitjançant plaques solars i dues calderes de suport. 

La instal·lació d'ACS està formada per: 

- 6 Plaques solars de vuit 

- 2 Calderes 

- 1 Acumulador solar 

- 1 Acumulador caldera 

- Grup de pressió 

- Sistema de regulació 

- Canonades d'aigua calenta sanitària 

- Canonades de retorn 

La xarxa d'ACS parteix de la sala de màquines, situada a la planta coberta, dels dipòsits 

d’acumulació als punts de consum.   

Les canonades aniran vistes i/o pel fals sostre, paral·lela a la xarxa d'aigua freda, 

pentinades al sostre del fals sostre o encastats per paret en canonades d’acer inoxidable, 

amb el seu corresponent aïllament tal com indica el RITE. 

Cada cambra humida tindrà la seva clau de tall tant per a l'aigua freda sanitària com per a 

l'aigua calenta sanitària. Cada aparell de consum tindrà la seva clau de pas. 
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4.5. Instal·lació general i de producció d’Aigua Calenta 

Sanitària  

Distribuïdor principal, muntants 

La distribució principal de la xarxa d'aigua calenta anirà vista i/o pel fals sostre, serà d’acer 

inoxidable i les canonades pentinades al sostre a del fals sostre o parets, amb el seu 

corresponent aïllament, tal com indica el RITE. 

La instal·lació disposa d’un muntant situat a un dels buits tècnics de la nau, paral·lelament 

al d’aigua freda i retorn. A la base dels muntants hi haurà una vàlvula de retenció, una clau 

de pas per les operacions de manteniment i una clau amb tap de buidatge.  

Dipòsits d'acumulació d'aigua calenta sanitària 

L'aigua escalfada mitjançant plaques solars de vuit i les calderes. S'acumularà al dipòsit 

d‘ACS, que estan situats al quarto d'instal·lacions de la planta coberta. Hi ha un total de 2 

dipòsits, 1 dipòsit de preescalfament de 2.000 l i 1 dipòsit de disponibilitat d’ACS de 1.000 l, 

connectats en sèrie mitjançant un circuit secundari de canonades que circularà l'aigua entre 

els dipòsits. 

El primer dipòsit és el que s'escalfa per energia solar, passant en sèrie a l’altre i que 

s'escalfa si fos necessari per les calderes (com a mesura de suport). Els dipòsits 

d'acumulació d'ACS estaran muntats de manera que permeti el seu funcionament en sèrie i 

l'últim acumulador és l'aigua que es destinarà al consum final. 

La temperatura a la que s'escalfa el dipòsit serà de 60 º per a la prevenció de legionel·la. 

2 dipòsits de la casa comercial BASSINOX ESPAÑA, S1.2150.E17 2500: 

Dipòsit de preescalfament de 2.000 l: 

- Dipòsit interacumulador fabricat en acer inoxidable AISI 316L.  

- Una boca d’home per inspecció i neteja. 

- Aïllament tèrmic desmuntable de poliuretà expandit flexible d’espessor 50 mm. 

- Capacitat ACS: 2.000 l. 

- Superfície serpentí: 4,80 m2. 
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- Capacitat d’intercanvi del serpentí: 44 l. 

- Producció: 4.926 l/h. 

- Temperatura màx. ACS 90 ºC. 

- Pressió màx. ACS agost: 12 bar. 

Dipòsit de disponibilitat d’ACS de 1.000 l: 

- Dipòsit interacumulador fabricat en acer inoxidable AISI 316L.  

- Una boca d’home per inspecció i neteja. 

- Aïllament tèrmic desmuntable de poliuretà expandit flexible d’espessor 50 mm. 

- Capacitat ACS: 1.000 l. 

- Superfície serpentí: 3,20 m2. 

- Capacitat d’intercanvi del serpentí: 29 l. 

- Producció: 3231 l/h. 

- Temperatura màx. ACS 90 ºC. 

- Pressió màx. ACS agost: 12 bar. 

 

Calderes ACS 

Per a l'elecció de la caldera es té en compte la norma UNE 94002: 2005 d'Instal·lacions 

solars tèrmiques per a producció d'aigua calenta sanitària. 

Càlcul de la demanda d'energia tèrmica. 

Dades de càlcul:  

- Potència total calderes 90 kW. 2 calderes de 45 kW cada una. 

El sistema de suport triat són dos calderes de la casa comercial PARADIGMA model 

MODULA III. 
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kW 9,1 - 45,7

kcal/h
7824,59 -

39294,93

Cabal de gas
GN (G20)

m3/h
0,9-4,4

Contingut d'aigua l 4,3

Cabal màsic fums de gn g/s 4,1-20,7

Temperatura gasos ºC 30-67

Modula III

Potencia útil nominal

 

Taula 8. Taula resum caldera 

- Diàmetre connexions hidràuliques impulsió / retorn 1 "1/4 (per mòdul). 

- Temperatura màxima impulsió / mínima retorn 90ºC / 40ºC. 

- Pressió hidràulica màxima: 4 bar. 

- Subministrament elèctric: 220 V, 50 Hz, monofàsic. 

- Consum elèctric: màx. 68W / mòdul. 

- Pressió subministrament gas natural (mín/màx): 17 mbar / 25 mbar. 

- Diàmetre connexió de gas 3/4” (per cadascuna de les calderes). 

D'acord amb la normativa vigent UNE 60.601, la distància entre dues calderes pot ser 

inferior a 50 cm en cas que no necessitin manteniment en els seus laterals com és el cas. 

La funció de la caldera és escalfar el dipòsit d'acumulació de 1.000 litres quan l'aigua que 

circuli pel seu interior no estigui a la temperatura desitjada. 

Les calderes s'instal·laran sobre una estructura metàl·lica amb tacs antivibratoris. 

Bomba de recirculació ACS 

És disposarà de dues bombes de recirculació que treballaran en paral·lel i que recircularan 

l’aigua del dipòsit auxiliar d'acumulació de 1.000 litres, amb control automàtic. 

Les bombes de recirculació són de la casa comercial GRUNDFOS model ALPHA 25-60 

180 (2 bombes). Justificat a l’annex 3 instal·lació de l’aigua calenta sanitària. Apartat 3.1.4. 

Pressió de la xarxa d’ACS.  
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Dades: 

- 2 bombes de cabal variable 

- Potència bomba (mín./màx.): 35-90 W. 

- Pressió màxima de treball: 10 bar. 

4.5.1. Instal·lació particular a vestuaris i lavabos. 

La derivació a les sales humides va des del sostre de cada planta fins a les claus de pas. 

Les claus de pas per a cada cambra humida són de vàlvula d'esfera de llautó, amb maneta 

i embellidor d'acer inoxidable. Aquestes claus de pas, tant als vestuaris com als lavabos de 

cada planta estaran situades prop de la porta d’accés. 

Tots els punts de consum tindran la seva clau de pas individual de llautó amb maneta i 

embellidor d'acer inoxidable. 

4.5.2. Aïllament de les canonades 

L'aïllament de les canonades es realitzarà tal com indica el RITE (Reial Decret 1027/2007, 

modificació Reial Decret 1826/2009) en la instrucció tècnica IT 1.2.4.2. L'aïllament tèrmic de 

les canonades servirà per reduir les pèrdues de calor i evitar condensacions. 

Amb l'aïllament de les canonades s'aconsegueix reduir la despesa energètica, l'estalvi 

màxim que es pot aconseguir està al voltant d'un 85-90% respecte a una instal·lació sense 

aïllar, per tant tots els trams aniran ben aïllats de gruixos com indica la taula del RITE. 

S'aïllaran les canonades d'aigua calenta amb aïllants d'escuma elastomèrica (de cautxú 

sintètic i amb estructura cel·lular tancada, posseeix una baixa conductivitat tèrmica, té una 

excel·lent flexibilitat i de ràpida instal·lació). 

Les canonades que no s'han d'aïllar seran les derivacions que van als aparells de consum, 

aquestes aniran encastades. 

4.6. Elements instal·lats  

Materials i accessoris 

Les canonades que discorren per muntants i distribució seran d’acer inoxidable. 

Les canonades que discorren per l'interior també seran d’acer inoxidable. 
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Les peces especials de la xarxa d'aigua, com els colzes, els tes, reduccions i maneguets, 

seran de llautó amb les prescripcions de la norma UNE. 

Les claus de pas seran de bola en llautó, estanques a la pressió de treball de 10 Kg / cm², 

les claus seran de tall, tot o res. 

Suport canonades  

Els suports abraçaran directament les canonades, amb una junta de goma entre tots dos. 

L'ancoratge a paret es realitzarà sobre rail fixat a sostre o paret amb un mínim de dos tubs 

de fixació.  

Unions i juntes 

Les unions de les canonades seran totalment estanques, les canonades d’acer inoxidable, 

s'uneixen per pressió.  

Rentamans vestuaris 

Casa comercial NOFER, model 13050.18.SP.S. Rentamans mural d’acer inoxidable AISI 

304. De 180 cm de longitud i 50 cm d’amplària, fixat a la paret i amb opció de reforçar-lo 

amb potes. 

Rentamans lavabos 

Casa comercial ROCA, model MERIDIAN. Rentamans mural arrodonit de porcellana. De 50 

cm de longitud i 45 cm d’amplària amb pedestal. 

Aixetes 

S'instal·laran en tots els punts de consum les aixetes de IBERGRIF, model ROMA. Si 

l'aixeta no porta la reducció del cabal per reduir la despesa s'instal·laran peces especials 

per a reduir la despesa d'aigua (barregen l'aigua amb l'aire, reduint el cabal d'aigua): 

D'aquesta manera aconseguirem reduir la despesa d'aigua i energia fins a un 50%. 

Inodor 

Casa comercial ROCA, model Meridian. Inodor de tanc baix adossat a la paret, de color 

Blanc + Seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable. 

Urinari 

Casa comercial ROCA, model Urinaris. Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat 

de la sèrie Urinaris de Roca Sanitari, alimentació integrada, de color blanc i col·locat amb 
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fixacions murals. 

Dutxa 

La dutxa serà arran de terra, sobre el mateix paviment antilliscant. L’aixeta serà de la casa 

comercial PRESTO, model Alpha 80-N Panel, de tancament automàtic i apertura amb 

polsador per seleccionar la temperatura. 

Aigüera 

Casa comercial ROCA, model Siena. Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i 

escorredor, de 86 cm de llarg, acabat brillant i de 50 cm d'amplària, encastat al taulell.  

4.7. Disposicions generals a la instal·lació 

Es prohibeix qualsevol entroncament a la xarxa d'evacuació d'aigües. 

Quan s'hagi de travessar un mur es realitzarà amb un passamurs per no danyar la 

canonada i que tingui un lliure moviment. 

La xarxa d'aigua freda ha d'estar separada dels focus de calor i a una distància de com a 

mínim 4 cm de la xarxa d'aigua calenta, la xarxa d'aigua freda sempre se situarà per sota 

de la calenta. 

Les canonades han d'anar per sota de qualsevol xarxa elèctrica o de telecomunicacions i 

quan vagin paral·leles a 30 cm de separació. 

Les canonades es senyalitzaran amb colors normalitzats per distingir els diferents tipus 

d'instal·lació.  

Les canonades podran pintar-se amb el color bàsic en: tota la longitud, una certa longitud o 

en una banda longitudinal. Sempre es pintaran en proximitat a vàlvules, connexions, 

sortides d’encastaments i aparells de servei que formin part de la instal·lació. 

L'amplada de l'anell del color complementari serà com a mínim igual al diàmetre de la 

canonada. 

Quan el color bàsic estigui pintat només en forma de banda longitudinal, l'anell es 

substituirà per una banda transversal de la mateixa altura que la banda del color bàsic. 

Les canonades, aixetes i altres punts terminals que no siguin aptes per al consum s’hauran 

senyalitzar. 
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5. Instal·lació de producció d’energia solar tèrmica 

5.1. Normativa 

DB HE Estalvi d’energia. Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

(IT). 

Ordenança Municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar 

per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 

Criteris higiènics sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 

865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E.: 18 juliol 2003. 

Normes UNE d’obligat compliment. 

5.2. Descripció de la instal·lació  

La instal·lació de captadors solars es projecte implementar-la a la teulada dels quartos 

tècnics auxiliars dels que disposa la planta coberta de la nau. 

Per a la instal·lació de captació es proposa un sistema solar tèrmic basat en 6 captadors 

solars tèrmics de tubs de vuit, model STAR 19/49, de la casa comercial PARADIGMA amb 

una superfície total bruta de captació de 29,64 m2 i una acumulació solar total de 2.000 l. 

El sistema de recolzament utilitza l’energia que s’obté del consum de Gas Natural per 

subministrar l’energia necessària que no pugui aportar el sistema solar i així poder cobrir la 

demanada total d’ACS. 

Pel que fa als requisits tècnics, el sistema solar tèrmic complirà el CTE-HE-4 i el RITE. 

Com a fluid caloportador en el circuit primari s'utilitzarà aigua. Aquest sistema patentat per 

la casa comercial PARADIGMA no utilitza anticongelant, únicament aigua. 
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Un dels avantatges principals, entre molts d’altres, és la capacitat tèrmica especifica a 20 

ºC d’aigua i anticongelant (barreja de glicol) és de 3,65 kJ/kg·K, en canvi, la de l’aigua és de 

4,18 kJ/kg·K.  

En conseqüència, la caldera es necessita amb menys freqüència (menys arrancades de les 

calderes) i es pot allargar la vida útil. Permet utilitzar un acumulador de rendiment 

optimitzat, és a dir, més petit.  

La instal·lació dels captadors solars es projecta amb circulació forçada mitjançant grup de 

bombament al circuit primari. 

Degut al canvi de temperatures que es produeixen en aquestes instal·lacions, el circuit 

primari solar estarà protegit per la instal·lació d’un vas d'expansió tancat i vàlvula de 

seguretat. 

Tot el circuit hidràulic es realitzarà en canonada metàl·lica, les vàlvules de pas i de 

regulació, purgadors i altres accessoris seran de coure, llautó o bronze. No s'admetrà la 

presència de components d'acer galvanitzat. S'hauran d'instal·lar maneguets electrolítics 

entre els elements de diferents metalls per evitar el parell galvànic. 

La regulació del circuit primari estarà gestionada per un control diferencial de temperatura 

que procedirà a l'activació de la bomba quan sigui necessari. 

5.3. Verificació de la normativa existent 

A més del Codi Tècnic de l’Edificació, en alguns municipis existeixen també normatives 

d’àmbit territorial això com d’àmbit local. 

A efectes de l’estimació de la demanada d’Aigua Calent Sanitària és tindrà en compte que 

l’edifici disposa de 110 usuaris. Aquesta seria la ocupació quan hi ha un canvi de torn a la 

fàbrica. 
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Normativa solar Codi Tècnic de 

l’Edificació 

Normativa 

territorial 

Ordenança solar 

municipal 

Zona climàtica  II III Badalona 

Sistema de 

recolzament  
Gas Gas Gas 

Bases de càlcul  Litres/persona Litres/persona Litres/persona 

Consum A.C.S. a 

60ºC  
21 litres 20 litres 10 litres 

Nº d’usos segons 

norma  
110 persones 110 persones 110 persones 

Ocupació mitja %  100 % 100 % 100 % 

Demanda total 

diària 60ºC  
2310 litres 2200 litres 1100 litres 

Cobertura solar 

mínima exigida  
30% 50% 60 % 

Aportació solar 

diària exigida  
693 litres 1100 litres 660 litres 

Taula 9. Verificació de la normativa 

5.4. Condicions Geo-climàtiques i demanda mensual d’ACS 

Dades de les condicions climàtiques: 

 

Ciutat Badalona 

Latitud (º) 41,4 N 

Zona climàtica III 

Taula 10. Dades climàtiques 

 

Paràmetres 

Latitud (º)  41,4 N 

Longitud (º)  2,2 E 

Altitud (m)  6 

Temperatura mínima històrica (ºC)  -7 

Temperatura aigua freda Febrer (ºC)  10 

Temperatura aigua freda Agost (ºC)  19 

Temperatura mitja aigua freda (ºC)  13,75 

Taula 11. Paràmetres de càlcul 
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Mes          

Radiació 

solar 

Temperatura 

mitja aigua 

xarxa 

Temperatura 

mitja 

ambient 

kJ/m2 (ºC) (ºC) 

Gener 8,32 9,08 8,78 

Febrer 11,17 10,08 9,45 

Març 15,25 11,08 11,05 

Abril 19,55 12,04 12,75 

Maig 22,70 14,04 15,95 

Juny 24,20 17,04 19,65 

Juliol 23,67 19,04 22,85 

Agost 21,24 19,04 22,95 

Setembre 17,33 17,04 20,95 

Octubre 12,93 15,08 17,05 

Novembre 9,30 12,08 12,45 

Desembre 7,56 10,08 9,55 

Taula 12. Relació entre la temperatura mitjana de l’aigua de xarxa, la temperatura i la radiació 

Les dades de Radiació solar al pla dels captadors és la radiació referida a una inclinació de 

10º respecte la horitzontal i una desviació de 30º respecte l’orientació Sud. 

A continuació es presenta una taula de la demanda per mesos: 

Taula 13. Demanda d'aigua calenta per mesos. 

5.5. Càrrega de consum 

Les dades que es presenten a continuació s’han obtingut a partir de les condicions de 

l’apartat anterior. 

S’estableix que el consum és el que es podria generar en coincidir el torn que entra a 

treballar amb el que marxa. S’estableix, doncs, un consum de 20 l/persona i dia a una 

temperatura de consum de 60 ºC, segons el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 

El consum diari d’aigua total en litres és de 1.000 l. 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Dies/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Consum diari 

(l/dia) 
1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

Consum 

Mensual (m3) 
34,10 30,80 34,10 33,00 34,10 33,00 34,10 34,10 33,00 34,10 33,00 34,10 



Projecte executiu de les instal·lacions d’una nau industrial  Pàg. 39 

 

A continuació es presenten els resultats de les necessitats energètiques per a la 

instal·lació: 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Demanada energètica de la instal·lació. 

5.6. Superfície de captació i volum d’acumulació 

La superfície de captació es dimensiona de manera que l'aportació solar anual mínim sigui 

superior al 50% de la demanda energètica, segons s'indica en el Decret 21/2006, 

d'ecoeficiència en els edificis. 

Per l'edifici s'estableix una instal·lació de 6 captadors, de 4,94 m2 de superfície útil, resultant 

una superfície total de captació de 29,64 m2.  

L'acumulació de aigua calenta sanitària procedent de l'aportació solar es realitzarà 

mitjançant sistema d'acumulació centralitzat de 3.000 litres de capacitat total (1 dipòsit de 

2.000 l solar) i (1 depòsit de 1.000 l per a suport de la caldera), que servirà per fer front a la 

demanda diària. 

El CTE, en el seu Document Bàsic HE, Exigència Bàsica HE4, Contribució solar mínima 

d'aigua calenta sanitària estableix que per a l'aplicació d'ACS, que l'àrea total dels 

captadors tindrà un valor tal que es compleixi la condició: 

50 < V/A <180 

On:  

A és la suma de les àrees dels captadors en m². 

V és el volum del dipòsit d'acumulació solar en litres. 
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Aquest volum d'acumulació suposa una relació de 101,21 litres per metre quadrat de 

captadors. A continuació es presenten les dades d'aportació solars mensuals d'aigua 

calenta, així com una gràfica en la qual es representa la necessitat mensual d'energia i 

l'aportació solar. 

 

 

Gràfic 2. Relació entre la demanda d'energia, la aportació i la cobertura de la solar. 

Taula 14. Relació entre la demanda d'energia, la aportació i la cobertura de la solar. 

 

 

Mes   Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Anual 

Demanda 

d'energia 
kWh 988 884 946 881 861 781 776 746 739 813 866 959 10.240 

Energia 

produïda 
kWh 336 397 580 665 724 742 776 718 607 489 347 299 6.680 

Fracció 

solar  
% 34 44,9 61,3 75,5 84,1 95,1 100 96,2 82,1 60,1 40,1 31,2 67,05 
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6. Instal·lació de climatització 

6.1. Normativa 

Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte la següent normativa, reglaments i 

ordenances vigents: 

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les Instal·lacions i 

dels productes. 

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

Reial Decret 283/2013, del 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i 

instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel 

RD 1027/2007, del 20 de juliol. 

Reial Decret 486/1997, del 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic HS. Salubritat (Higiene, salut i protecció del 

medi ambient). RD 314/2006 pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic HE. Estalvi d'Energia. RD 314/2006 pel qual 

s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Reial Decret 2267/2004, del 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat 

Contra Incendis en els Establiments Industrials. 

Decret 21/2006, del 14 de febrer, paper qual és regula l'adopció de Criteris ambientals 

d'ecoeficiència en a els edificis. 

RD. 865/2003, de 4 de Juliol on s'estableixin els criteris higiènics sanitaris per a la prevenció 

i control de la legionel·losi. 

RD 352/2004, de 27 de juliol on s'estableixen les condicions higièniques sanitàries per a la 

prevenció i control de la legionel·losi. 

Reglament aparells a pressió. 

 



Pàg. 42  1-Memòria 

 

Normes UNE d'obligat compliment. 

Normes de la companyia subministradora. 

Directives comunitàries CE. 

6.2. Dades prèvies 

Les condicions de temperatura i humitat relativa seran les següents: 

Emplaçament: Badalona 

Latitud (graus): 41,46 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 6 m 

Percentil per a estiu: 5,0 % 

Temperatura seca estiu: 27,61 °C 

Temperatura humida estiu: 22,50 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 8,4 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 27,5 °C 

Percentil per a hivern: 97,5 % 

Temperatura seca a l'hivern: 2,20 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3,6 m/s 

Temperatura del terreny: 6,73 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 
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Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 

La temperatura i la humitat relatives de confort venen fixades per la IT 1.1.4.1.2. del 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. En aquest cas es considera: 

 

 

 

Taula 15. Temperatura i humitats relatives de confort 

(Font: IT1.1.4.1.2 del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) 

6.3. Sistema escollit i justificació 

A continuació es descriu el mètode utilitzat per donar solucions a les necessitats tèrmiques 

de l’edifici. 

Les zones a climatitzar seran les següents: 

- Planta soterrani: el menjador, la infermeria, informàtica i la secció de compressió 

(compressió, negre i blanc). 

- Planta baixa: el vestíbul, el control de qualitat, la secció d’encunyat, la secció d’injecció de 

cautxú. 

- Planta primera: la secció d’injecció de plàstic, la sala de reunions i el despatx. 

- Planta segona: la secció de pipetes, el laboratori i la secció de muntatge. 

S’implanta un sistema de producció de fred i calor basat en la tecnologia VRF (Variable 

Refrigerant Flow) de volum de cabal variable de refrigerant, tipus Inverter, optimitzant 

d’aquesta manera el rendiment de la instal·lació. 

Aquesta instal·lació consta de 8 màquines exteriors de bomba de calor, que, alimentades 

mitjançant refrigerant R-410 A s’encarreguen d’impulsar l’aire tractat cap a l’interior. 

  Temperatura Humitat Relativa 

  ºC % 

Hivern 21 50 

Estiu 24 50 
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El sistema Inverter permet regular i variar la velocitat del ventilador del compressor de la 

unitat exterior, d’aquesta manera obtenim els següents avantatges: 

Confort: 

- Distribució del refrigerant de forma precisa. 

- Variant la velocitat del ventilador del compressor s'atén proporcionalment a la demanda de 

les diferents zones de l'edifici. 

Estalvi energètic: 

- Es redueix el consum elèctric. 

- Majors rendiments ERR i COP. 

A les zones on hi ha exclusivament producció, la instal·lació es realitza a 2 tubs, de manera 

que cada màquina exterior donarà o fred o calor en el mateix instant, però no totes dues 

alhora. 

En canvi, a les oficines (laboratoris, controls de qualitat, despatxos, informàtica o la 

infermeria) es realitza una instal·lació més flexible, a 3 tubs, amb la qual cosa cada unitat 

interior serà capaç de donar fred o calor al mateix instant en funció de la demanda de cada 

equip i situació. 

Secció d’injecció de cautxú (planta baixa) i secció de pipetes (planta segona) 

Com que la producció de cautxú genera vapors, s’instal·laran conductes d’extracció en tres 

punts de cada màquina (tal com es pot observar en els plànols). Al ser necessària una 

renovació d’aire per sobre l’establert a la normativa, l’aire que s’ha d’impulsar és de 20.000 

m3/h. Aquesta aportació d’aire de l’exterior es farà a través d’una Unitat de Tractament 

d’Aire (UTA). 

A la secció de pipetes és generen productes de la combustió (PDC). És per això, que cada 

màquina (conformadora de vidre) tindrà una campana d’extracció de fums. Per aquesta 

secció també serà necessari l’aportació de 20.000 m3/h d’aire de l’exterior.  

Els equips de volum constant estan preparats per proveir càrregues superiors que les que 

poden aportar els equips compactes.  
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6.4. Elements de la instal·lació 

La potencia útil nominal total és la següent: 

 

Potencia tèrmica (kW) 

Calefacció  379,40 

Refrigeració  392,67 

Taula 16. Potència útil 

A continuació es mostra una taula resum de les càrregues tèrmiques. A l’annex 5 

instal·lació de climatització, apartat 5.2 es troben els càlculs. 

Subtotals Potència tèrmica

Total

interior
Sensible Total Sensible

Càrrega

total
Sensible

Màxima

simultània

(W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)

IMFORMÀTICA Soterrani 766,71 639,84 760,79 82,68 495,97 722,52 1.256,77 

INFERMERIA Soterrani 395,04 327,55 388,03 43,22 259,27 370,77 647,29 

MENJADOR Soterrani 3.041,06 2.577,18 3.060,99 326,58 1.958,99 2.903,76 5.019,98 

SECCIÓ COMPRESSIÓ Soterrani 5.113,04 4.890,16 5.099,50 1.877,31 11.261,05 6.767,47 16.360,55 

CONTROL QUALITAT Planta baixa 1.475,00 1.336,61 1.578,52 155,96 935,54 1.492,58 2.514,06 

SECCIÓ ENCUNYAT Planta baixa 5.362,59 5.034,97 5.244,31 1.383,28 8.297,62 6.418,25 13.541,92 

CONTROL QUALITAT Planta baixa 1.087,23 1.004,81 1.186,24 113,91 683,30 1.118,72 1.869,54 

INJECCIÓ CAUTXÚ Planta baixa 5.022,88 4.904,09 5.113,43 19.761,18 118.537,39 24.665,28 123.650,82 

VESTÍBUL ENTRADA Planta baixa 1.455,35 1.477,23 1.547,01 59,68 370,77 1.536,91 1.854,36 

SALA DE REUNIONS Planta 1 1.462,61 2.533,43 2.775,34 153,97 923,59 2.687,40 3.698,92 

DESPATX Planta 1 773,62 1.394,39 1.515,34 83,79 502,64 1.478,18 2.017,98 

INJECCIÓ DE PLÀSTIC Planta 1 16.195,45 15.983,13 16.506,48 1.877,31 11.261,05 17.860,44 27.767,53 

SECCIÓ DE PIPETES Planta 2 18.981,62 21.679,65 22.412,34 19.761,18 118.537,39 41.440,83 140.949,73 

SECCIÓ DE MUNTATGEPlanta 2 26.447,92 31.084,60 32.096,41 2.964,18 17.780,61 34.048,78 49.877,02 

LABORATORI Planta 2 1.026,66 886,08 1.067,51 93,61 581,58 979,69 1.648,14 

392.674,61 

Ventilació

Càrrega total simultània  

CÀLCULS DE REFRIGERACIÓ

Recinte Planta

Càrrega interna

 

Taula 17. Càlculs de refrigeració. 
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Potència

Cabal Càrrega total Màxima simultània

(m³/h) (W) (W)

IMFORMÀTICA Soterrani 554,01 83,68 517,00 1.071,00 

INFERMERIA Soterrani 368,92 43,74 270,26 639,17 

MENJADOR Soterrani 1.565,13 330,53 2.042,03 3.607,16 

SECCIÓ COMPRESSIÓ Soterrani 3.441,16 1.900,00 11.738,41 15.179,57 

CONTROL QUALITAT Planta baixa 958,12 157,85 975,20 1.933,32 

SECCIÓ ENCUNYAT Planta baixa 4.410,67 1.400,00 8.649,35 13.060,02 

CONTROL QUALITAT Planta baixa 866,69 115,29 712,27 1.578,95 

INJECCIÓ CAUTXÚ Planta baixa 3.415,81 20.000,00 123.562,16 126.977,97 

VESTÍBUL ENTRADA Planta baixa 2.552,37 66,60 411,47 2.963,84 

SALA DE REUNIONS Planta 1 1.676,77 155,83 962,74 2.639,51 

DESPATX Planta 1 1.042,08 84,81 523,95 1.566,03 

INJECCIÓ DE PLÀSTIC Planta 1 10.506,98 1.900,00 11.738,41 22.245,39 

SECCIÓ DE PIPETES Planta 2 23.651,09 20.000,00 123.562,16 147.213,25 

SECCIÓ DE MUNTATGEPlanta 2 18.447,41 3.000,00 18.534,32 36.981,73 

LABORATORI Planta 2 1.098,11 104,47 645,43 1.743,54 

379.400,45 

Càrrega 

interna 

sensible 

(W)

Càrrega total simultània  

Recinte Planta

Ventilació

CÀLCULS DE CALEFACCIÓ

 

Taula 18. Càlculs de calefacció 

A continuació es mostra una taula resum de les característiques de les màquines utilitzades 

pel condicionament tèrmic. 

 

Sistema planta soterrani (Secció de compressió) 

  Planta Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 Calefacció            

Exterior Coberta   Toshiba 
MMY-

MAP1006HT8P-E 33,5 37,5 

Interior Soterrani Compressió Toshiba MMC-AP0247HP-E 7,1 8 

Interior Soterrani Compressió Toshiba MMC-AP0247HP-E 7,1 8 

Interior Soterrani Blanc Toshiba MMD-AP0244SPH1-E 7,1 8 

Interior Soterrani Negre Toshiba MMD-AP0244SPH1-E 7,1 8 

Taula 19. Sistema 1. Planta soterrani  
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Sistema planta soterrani (Menjador, informàtica i infermeria) 

  Planta Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 

Calefacció            

Exterior Coberta   Toshiba MMY-MAP0806HT8P-E 22,4 25 

Interior Soterrani Office Toshiba MMU-AP0184MH1-E 5,60 6,30 

Interior Soterrani Office Toshiba MMU-AP0184MH1-E 5,60 6,30 

Interior Soterrani Office Toshiba MMU-AP0184MH1-E 5,60 6,30 

Interior Soterrani Informàtica Toshiba MMU-AP0094MH1-E 2,80 3,20 

Interior Soterrani Informàtica Toshiba MMU-AP0094MH1-E 2,80 3,20 

Interior Soterrani Infermeria Toshiba MMU-AP0094MH1-E 2,80 3,20 

Taula 20. Sistema 2. Planta soterrani 

 

Unitat de Tractament d'Aire (UTA) Injecció de cautxú 

  Planta Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 Calefacció            

Exterior Coberta Injecció Cautxú CIAT Space IPF-600 141,80 142,8 

Taula 21. Sistema 1. Planta baixa 

 

Sistema planta baixa 

  Planta Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 Calefacció            

Exterior Coberta   Toshiba 
MMY-

MAP1206HT8P-E 33,50 37,50 

Interior Baixa  Control qualitat 1 Toshiba MMU-AP0094MH1-E 2,80 3,20 

Interior Baixa  Control qualitat 2 Toshiba MMU-AP0094MH1-E 2,80 3,20 

Interior Baixa  Vestíbul entrada Toshiba MML-AP0184H1-E 5,60 6,30 

Interior Baixa  Vestíbul entrada Toshiba MML-AP0184H1-E 5,60 6,30 

Interior Baixa  Secció encunyat Toshiba 
MMD-AP0566BHP1-

E 16,00 18,00 

Taula 22. Sistema 2. Planta baixa 
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Sistema planta primera (Injecció de plàstic) 

  Planta Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          
Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 

Calefacció            

Exterior Coberta   Toshiba 
MMY-

MAP160606HT8P-E 45,00 50,00 

Interior Primera Injecció de plàstic Toshiba MMC-AP0277HP1-E 8,00 9,00 

Interior Primera Injecció de plàstic Toshiba MMC-AP0277HP1-E 8,00 9,00 

Interior Primera Injecció de plàstic Toshiba MMC-AP0277HP1-E 8,00 9,00 

Interior Primera Injecció de plàstic Toshiba MMC-AP0277HP1-E 8,00 9,00 

Interior Primera Injecció de plàstic Toshiba MMC-AP0277HP1-E 8,00 9,00 

Interior Primera Injecció de plàstic Toshiba MMC-AP0277HP1-E 8,00 9,00 

Taula 23. Sistema 1. Planta primera 

 

Sistema planta primera i segona (Oficines) 

    Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 Calefacció            

Exterior Coberta   Toshiba 
MMY-MAP0806HT8P-

E 12,10 12,50 

Interior Segona Laboratori Toshiba MMU-AP0124MH1-E 3,60 4,00 

Interior Primera Despatx Toshiba MMU-AP0124MH1-E 3,60 4,00 

Interior Primera Sala reunions Toshiba MMU-AP0184MH1-E 7,10 8,00 

Taula 24. Sistema Planta primera i segona 

 

Sistema planta segona (Muntatge) 

  Planta Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 Calefacció            

Exterior Coberta   Toshiba 
MMY-MAP1806HT9P-

E 50,4 56,0 

Interior Segona Muntatge Toshiba MMD-AP0486HP1-E 14,0 16,0 

Interior Segona Muntatge Toshiba MMD-AP0486HP1-E 14,0 16,0 

Interior Segona Muntatge Toshiba MMD-AP0486HP1-E 14,0 16,0 

Interior Segona Muntatge Toshiba MMD-AP0486HP1-E 14,0 16,0 

Taula 25. Sistema 1. Planta segona 
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Unitat de Tractament d'Aire (UTA) Secció de pipetes 

  Planta Dependència Marca Model Capacitat nominal (kW) 

          Capacitat 

Refrigeració 

Capacitat 

 Calefacció            

Exterior Coberta Secció pipetes CIAT Space IPF-600 141,80 142,8 

Taula 26. Sistema 2. Planta segona 

El control de la climatització serà centralitzat i controlat des de la sala d’informàtica a la 

planta soterrani. 

 

Control centralitzat de climatització 

Planta Dependència Marca Model 

Soterrani Informàtica Toshiba BMS-CT5121E 

Taula 27. Control centralitzat de climatització 

 

6.5. Equips de producció (Unitats exteriors) 

A continuació s’inclou un resum de tots els equips projectats amb el seu consum d’energia. 

 

Referència 

Unitat exterior d'aire condicionat SMMSe, sistema VRF bomba de calor, per a gas R-
410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-MAP1806HT8P-E "TOSHIBA", 
potència frigorífica nominal 50,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER = 3,45, EER al 
50% = 5,5, ESEER = 7,25, consum elèctric nominal en refrigeració 14,6 kW, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -10 fins 
a 46°C, potència calorífica nominal 56 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire 
exterior 6°C), COP = 3,97, COP al 50% = 5,42, consum elèctric nominal en calefacció 
14,1 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en 
calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1830x1600x780 mm, 371 kg, potència sonora en 
refrigeració 81 dBA, pressió sonora en refrigeració 60 dBA, potència sonora en calefacció 
83 dBA, pressió sonora en calefacció 61 dBA, cabal d'aire 17300 m³/h, compressors tipus 
Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 40 unitats 
interiors 
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Referència 

Unitat exterior d'aire condicionat SMMSe, sistema VRF bomba de calor, per a gas R-
410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-MAP0806HT8P-E "TOSHIBA", 
potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER = 4,04, EER al 
50% = 6,4, ESEER = 7,55, consum elèctric nominal en refrigeració 5,54 kW, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -10 fins 
a 46°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire 
exterior 6°C), COP = 4,52, COP al 50% = 6,44, consum elèctric nominal en calefacció 
5,53 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en 
calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1830x990x780 mm, 242 kg, potència sonora en 
refrigeració 74 dBA, pressió sonora en refrigeració 55 dBA, potència sonora en calefacció 
74 dBA, pressió sonora en calefacció 56 dBA, cabal d'aire 9700 m³/h, compressors tipus 
Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 18 unitats 
interiors 

Unitat exterior d'aire condicionat SMMSe, sistema VRF bomba de calor, per a gas R-
410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-MAP1006HT8P-E "TOSHIBA", 
potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER = 3,64, EER al 
50% = 6,22, ESEER = 7,45, consum elèctric nominal en refrigeració 7,69 kW, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -10 fins 
a 46°C, potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire 
exterior 6°C), COP = 4,25, COP al 50% = 6,01, consum elèctric nominal en calefacció 
7,41 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en 
calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1830x990x780 mm, 242 kg, potència sonora en 
refrigeració 74 dBA, pressió sonora en refrigeració 57 dBA, potència sonora en calefacció 
74 dBA, pressió sonora en calefacció 58 dBA, cabal d'aire 9700 m³/h, compressors tipus 
Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 22 unitats 
interiors 

Unitat exterior d'aire condicionat SMMSe, sistema VRF bomba de calor, per a gas R-
410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-MAP1606HT8P-E "TOSHIBA", 
potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER = 3,15, EER al 
50% = 5,64, ESEER = 7,58, consum elèctric nominal en refrigeració 14,3 kW, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -10 fins 
a 46°C, potència calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire 
exterior 6°C), COP = 3,88, COP al 50% = 5,55, consum elèctric nominal en calefacció 
12,9 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en 
calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1830x1210x780 mm, 300 kg, potència sonora en 
refrigeració 81 dBA, pressió sonora en refrigeració 62 dBA, potència sonora en calefacció 
83 dBA, pressió sonora en calefacció 64 dBA, cabal d'aire 12500 m³/h, compressors tipus 
Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 36 unitats 
interiors 
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Referència 

Unitat exterior d'aire condicionat SMMSe, sistema VRF bomba de calor, per a gas R-
410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-MAP1206HT8P-E "TOSHIBA", 
potència frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER = 3,35, EER al 
50% = 5,84, ESEER = 7,7, consum elèctric nominal en refrigeració 10 kW, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -10 fins 
a 46°C, potència calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire 
exterior 6°C), COP = 3,89, COP al 50% = 5,43, consum elèctric nominal en calefacció 
9,65 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en 
calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1830x990x780 mm, 242 kg, potència sonora en 
refrigeració 80 dBA, pressió sonora en refrigeració 59 dBA, potència sonora en calefacció 
82 dBA, pressió sonora en calefacció 61 dBA, cabal d'aire 12200 m³/h, compressors tipus 
Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 27 unitats 
interiors 

Unitat exterior d'aire condicionat Mini VRF 6x1, sistema VRF bomba de calor, per a gas 
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MCY-MHP0404HT-E "TOSHIBA", 
potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER = 4,2, consum 
elèctric nominal en refrigeració 2,88 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb 
sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 
12,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de 
l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 4,58, consum 
elèctric nominal en calefacció 2,73 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb 
humit de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15°C, de 1235x990x390 mm, 3,9 
kg, pressió sonora en refrigeració 50 dBA, pressió sonora en calefacció 52 dBA, cabal 
d'aire 6030 m³/h, compressor tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat 
de connexió de fins a 6 unitats interiors 

Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte de coberta (roof-top), model 
Space IPF-600 "CIAT", de 4816x2205x1795 mm, potència frigorífica total nominal 141,8 
kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 
35°C), potència frigorífica sensible nominal 93,5 kW (temperatura de bulb humit en 
l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 
142,8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en 
l'exterior 6°C), EER (qualificació energètica nominal) 3,1, COP (coeficient energètic 
nominal) 3,4, potència sonora 95 dBA, muntatge MS00 (presa d'aire exterior amb 
comporta motoritzada i comporta de retorn motoritzada), per a gas R-410A, equipat amb 
carrosseria de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament tèrmic de 10 mm d'espessor, circuit 
exterior amb 2 ventiladors axials amb motor estanc classe F i protecció IP 54 i bateria de 
tubs de coure i aletes d'alumini, circuit interior amb 1 ventilador centrífug amb 3 turbines 
amb motor elèctric de 5,5 kW, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4), bateria de tubs de 
coure i aletes d'alumini, safata de recollida de condensats i vàlvules d'expansió 
termostàtiques, circuit frigorífic amb 2 compressors hermètics de tipus scroll, proteccions, 
quadre elèctric i regulació electrònica amb microprocessador Gesclima PRO. 

Taula 28. Taula resum unitats exteriors 
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6.6. Equips de distribució (Equips interiors) 

A continuació es presenta una taula amb els equips interiors. 

 

Referència 

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, d'alta pressió, 
sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMD-
AP0486HP1-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de 
bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), 
potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,2 kW, 
pressió sonora 42 dBA, cabal d'aire 2100 m³/h, de 298x1400x750 mm i 43 kg, pressió 
d'aire (màxima) 200 Pa, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió, control 
individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant i 
presa d'aire exterior, amb control remot sense fil, model TCB-AX32E2 

Unitat interior d'aire condicionat, de casset de 4 vies, per a sostre modular de 60x60 cm, 
sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMU-
AP0184MH1-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de 
bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), 
potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 
6°C), consum elèctric nominal 0,052 kW, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal 
d'aire a velocitat alta 762 m³/h, de 268x575x575 mm i 17 kg, amb panell decoratiu, model 
RBC-UM11PG(W)-E, de dimensions 27x700x700 mm i pes 3 kg, vàlvula d'expansió 
electrònica, sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador 
per a regulació del flux de refrigerant, presa d'aire exterior, bomba i mànega de drenatge, 
amb control remot sense fil, model TCB-AX32E2 

Unitat interior d'aire condicionat, de casset de 4 vies, per a sostre modular de 60x60 cm, 
sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMU-
AP0094MH1-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de 
bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), 
potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 
6°C), consum elèctric nominal 0,036 kW, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal 
d'aire a velocitat alta 570 m³/h, de 268x575x575 mm i 17 kg, amb panell decoratiu, model 
RBC-UM11PG(W)-E, de dimensions 27x700x700 mm i pes 3 kg, vàlvula d'expansió 
electrònica, sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador 
per a regulació del flux de refrigerant, presa d'aire exterior, bomba i mànega de drenatge, 
amb control remot sense fil, model TCB-AX32E2 
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Referència 

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, de baixa 
silueta, sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model 
MMD-AP0244SPH1-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire 
exterior 24°C), potència calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,105 
kW, pressió sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 1080 m³/h, de 
210x1140x645 mm i 29 kg, pressió d'aire (màxima) 42 Pa, retorn posterior de l'aire, amb 
vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió, control individual de temperatura per 
microprocessador per a regulació del flux de refrigerant i presa d'aire exterior, amb 
control remot sense fil, model TCB-AX32E2 

Unitat interior d'aire condicionat, de sostre amb descàrrega directa, sistema VRF, per a 
gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMC-AP0247HP1-E 
"TOSHIBA", potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 
nominal 8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit 
de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,067 kW, pressió sonora 29 dBA, cabal 
d'aire 1410 m³/h, de 235x1270x690 mm i 29 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, 
sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador per a regulació 
del flux de refrigerant, presa d'aire exterior i canonada de drenatge de 600 mm de 
longitud, amb control remot sense fil, model RBC-AX33CE 

Unitat interior d'aire condicionat, de sostre amb descàrrega directa, sistema VRF, per a 
gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMC-AP0277HP1-E 
"TOSHIBA", potència frigorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 
nominal 9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit 
de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,067 kW, pressió sonora 29 dBA, cabal 
d'aire 1410 m³/h, de 235x1270x690 mm i 29 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, 
sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador per a regulació 
del flux de refrigerant, presa d'aire exterior i canonada de drenatge de 600 mm de 
longitud, amb control remot sense fil, model RBC-AX33CE 

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema VRF, 
per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMD-AP0566BHP1-E 
"TOSHIBA", potència frigorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 
nominal 18 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb 
humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,198 kW, pressió sonora a 
velocitat baixa 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 2100 m³/h, de 275x1400x750 mm i 40 
kg, pressió d'aire (màxima) 120 Pa, retorn posterior de l'aire, amb vàlvula d'expansió 
electrònica, sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador 
per a regulació del flux de refrigerant, presa d'aire exterior, filtre d'aire, bomba i mànega 
de drenatge, amb control remot sense fil, model TCB-AX32E2 
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Referència 

Unitat interior d'aire condicionat, de terra, amb carcassa, sistema VRF, per a gas R-410A, 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MML-AP0184H1-E "TOSHIBA", potència 
frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de 
bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, 
temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 6,3 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal 0,102 kW, 
pressió sonora 39 dBA, cabal d'aire 1080 m³/h, de 630x950x230 mm i 40 kg, amb 
distribució d'aire horitzontal (amb possibilitat de canviar a distribució vertical durant la 
instal·lació de la unitat), vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió i control 
individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant, 
amb control remot sense fil, model TCB-AX32E2 

Unitat interior d'aire condicionat, de casset de 4 vies, per a sostre modular de 60x60 cm, 
sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMU-
AP0124MH1-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de 
bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), 
potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 
6°C), consum elèctric nominal 0,038 kW, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal 
d'aire a velocitat alta 594 m³/h, de 268x575x575 mm i 17 kg, amb panell decoratiu, model 
RBC-UM11PG(W)-E, de dimensions 27x700x700 mm i pes 3 kg, vàlvula d'expansió 
electrònica, sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador 
per a regulació del flux de refrigerant, presa d'aire exterior, bomba i mànega de drenatge, 
amb control remot sense fil, model TCB-AX32E2 

Taula 29. Taula resum unitats interiors 

6.7. Xarxa de canonades i conductes 

Aïllament Canonades 

Totes les canonades seran aïllades segons les directrius marcades a la IT 1.2.4.2. 

Les canonades instal·lades per al sistema de climatització transportaran gas refrigerant R-

410A. Aquestes transporten refrigerant i per tant es recobriran amb un aïllant de gruix 

obligat pel fabricant. 

Aïllament Conductes 

La xarxa d'impulsió d'aire s'ha executat amb panells de fibra de vidre o xapa d’acer 

galvanitzat de 2 capes amb aïllant entremig, tenint en compte en el disseny una pèrdua de 

calor inferior al 4% des de la boca d'impulsió d'aire. 
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Canonades de circuits frigorífics 

Les canonades de gas refrigerant de les diferents màquines instal·lades seran de 

coure. Per als sistemes de tipus partit ha tingut en compte el següent: 

a) Les canonades hauran de suportar la pressió màxima específica del refrigerant 

seleccionat. 

b) Els tubs seran nous, amb extremitats degudament tapades, amb gruixos adequats a la 

pressió de treball. 

c) El dimensionat de les canonades es farà d'acord a les indicacions del fabricant. 

d) Les canonades es deixaran instal·lades amb els extrems tapats i soldats fins al moment 

de connexió. 

Conductes d’aire 

Els conductes d'aire de recuperació d'energia d'aire de ventilació instal·lats en totes les 

zones climatitzades seran de xapa d’acer galvanitzat de doble capa amb aïllament tèrmic 

entremig o de panell de llana de vidre, igual que els conductes instal·lats a la impulsió i el 

retorn de les màquines de tractament d'aire (maquines evaporadors interiors i conductes ) 

Aquests conductes seran de panell de llana de vidre d'alta densitat de gruix 25 mm. Tots 

aquests conductes compliran les característiques demandades en aquesta instrucció 

tècnica. També s'han tingut especial atenció en les velocitats i pressions màximes de 

disseny assenyalades en les normes UNE 's indicades a aquesta ITC. 

6.8. Difusió de l’aire  

Difusors 

Els difusors s'instal·laran a la planta baixa, a la secció d’encunyat i a la planta segona a la 

secció de muntatge. Són de la casa comercial AIRZONE model AirQ.  

- Secció d’encunyat: 12 Difusors  

- Secció de muntatge: 48 Difusors  

Els difusors AirQ estan especialment indicats en instal·lacions on el muntatge es efectua 

enrasat amb el sostre. D'aquesta manera, la impulsió de tipus radial queda garantida.  

 



Pàg. 56  1-Memòria 

 

En el cas del cabal mínim recomanat Vmin., s'ha de garantir que la velocitat efectiva de 

sortida vef. no sigui inferior a 2 m/s. Amb això s'assegura que la vena d'aire es manté 

enganxada al sostre (efecte Coanda).  

El material en la seva part frontal, està construït en alumini. L'acabat de la superfície és 

anoditzat en color. El plènum de connexió està construït de fibra de vidre. 

Reixetes impulsió 

Les reixetes que s'instal·laran a la secció d’injecció de cautxú i la secció de pipetes, són de 

la casa comercial TROX i model TRS. Les reixetes sèrie TRS amb lames verticals i 

horitzontals, manualment regulables. 

La seva subjecció es realitza mitjançant fixació oculta, encara que sota comanda es poden 

subministrar amb subjecció per molla o amb cargols vistos 

Les reixetes són de perfil d'alumini extruït i el seu acabat estàndard és anoditzat en color 

natural. 

Conductes 

Els conductes seran de xapa d'acer galvanitzat (veure dimensions en plànols adjunts), es 

preveu una obertura de servei cada 10 m com a màxim per a tasques de manteniment 

(segons norma UNE A 12097 manteniment de sistemes de conductes). 

Exigències del RITE (Reial Decret 1027/2007, modificació Reial Decret 1826/2009) en la 

instrucció tècnica IT 1.2.4.2.2: 

- Els conductes i accessoris disposaran d'un aïllament tèrmic suficient perquè la pèrdua de 

calor no sigui major que el 4% de la potència que transporten i per evitar condensacions. 

- Els gruixos de la xarxa d'impulsió d'aire per a un material amb conductivitat tèrmica de 

referència a 10ºC de 0,040 W/(m·K), seran els de la taula del RITE 1.2.4.2.5: Espessors 

d’aïllaments dels conductors. 

- Les xarxes de retorn s'aïllaran quan discorrin per l'exterior de l'edifici. 

- Tots els passos de conductes a través d'elements delimitadors de zona, murs o forjats, 

hauran d'estar dotats de comportes tallafocs, amb resistència al foc RF igual o superior a la 

de l'element que travessa. La comporta s'instal·larà dins el gruix de l'element delimitador de 

manera que, quan la lama estigui tancada, no hi hagi possibilitat de pas de les flames i de 

la calor. 
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Les superfícies internes dels conductes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per 

elles. Compliran amb la norma UNE EN 12237 material i fabricació de conductes metàl·lics. 
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7. Instal·lació de ventilació  

7.1. Normativa 

Per a la realització del projecte s'ha tingut en compte les següents normatives, reglaments i 

ordenances vigents: 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 

tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència.  

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Document Bàsic Salubritat 3 

Qualitat de l'aire interior. 

Pels sistemes de conducció d'aire: 

DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. 

Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge. 

DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. 

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut als llocs de treball. 

7.2. Àmbit d’aplicació  

Pels aparcaments es consideraran vàlids els requisits de qualitat d'aire interior a la secció 

HS3 del codi tècnic de l'edificació. Per tant, pel garatge aplicarem el CTE HS3 Qualitat de 

l'aire interior. 

La resta de l'edifici disposarà d'un sistema de ventilació per a l'aportació del suficient cabal 

d'aire d'extracció. Seguint la IT 1.1.4.2 i als efectes de compliment es consideraran els 

criteris de ventilació indicats a la norma UNE EN 13779. 

7.3. Descripció de la instal·lació  

La ventilació de la nau es realitza conjuntament amb la instal·lació de climatització a les 

zones de menjador, informàtica, infermeria, la secció de compressió o la secció de 

muntatge. La impulsió d’aire net de l’exterior en aquestes sales es realitza mitjançant un 
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intercanviador de calor que va connectat als retorns de les unitats interiors de climatització. 

Tot això, aportant les renovacions necessàries segons RITE. 

A les zones de la secció d’injecció de cautxú i la secció de pipetes es realitza una extracció 

forçada degut als productes químics que s’usen en el procés de fabricació. És per això, que 

en aquestes dues zones s’instal·laran unes Unitats de Tractament d’Aire (UTA), una en 

cada secció. 

A cada un dels vestíbuls d’independència de les dues escales s’instal·laran conductes 

d’impulsió i extracció independents a qualsevol altre sistema.   

Tots els lavabos de la nau disposaran d’extracció forçada garantint un cabal d’extracció de 

30 m3/h per cada cabina. 

Elements instal·lats: 

- Al garatge, instal·larem dos ventiladors d'extracció que renovaran l'aire contaminat de 

fums, situats a la planta soterrani. 

- Els magatzems comptaran amb exutoris que es posaran en marxa en cas d’incendi, 

mitjançant unes comportes situades a les façanes de la mateixa planta 

- A la secció d’injecció de cautxú i la secció de pipetes, s'instal·laran unes campanes 

extractores, que, mitjançant un conducte de xapa conduirà els productes químics fruit del 

procés a la coberta. 

Els conductes d’impulsió i extracció seran de llana de vidre o xapa d’acer galvanitzat, aniran 

en fals sostre i pels vuits tècnics, fins a la planta coberta, o la sortida per façana. A l'exterior 

de la nau, tots els conductes seran de xapa d'acer galvanitzat i aniran vistos. 

7.4. Exigències de la qualitat de l’aire 

Les exigències imposades pel RITE sobre qualitat de l'aire interior procedeixen de la norma 

UNE-EN 13779 i de l'informe CR 1752 del CEN. 

Per al disseny dels sistemes de ventilació s'ha de tenir en compte: 

- Tots els edificis han de disposar d'un sistema de ventilació mecànica. 

- L'aire exterior de ventilació s'introduirà degudament filtrat a l'edifici. 
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- L'aire podria introduir-se sense tractament tèrmic sempre que assegurem que mantenim 

les condicions de benestar a la zona ocupada. 

- En molts casos (cabal d'aire extret per mitjans mecànics superior a 0,5 m³/s) s'haurà 

disposar d'un recuperador de calor. 

7.4.1. Ventilació dels locals segons el RITE 

El cabal de ventilació dels locals de la nau s’estableix en funció de la qualitat de l’aire 

interior. 

A continuació es mostra una taula resum: 

 

Zones de ventilació 

Planta Zona 

Qualitat de 

l'aire 

interior 

Soterrani Secció de compressió (Compressió) IDA 2 

  Menjador IDA 2 

  Informàtica IDA 2 

  Infermeria IDA 3 

Baixa Control de qualitat 1 IDA 2 

  Secció encunyat IDA 2 

  Cilindre IDA 2 

  Control de qualitat 2 IDA 2 

Primera Injecció de plàstic IDA 2 

  Sala de reunions IDA 2 

  Despatx IDA 2 

Segona Laboratori IDA 2 

  Secció de muntatge IDA 2 

Taula 30. Qualitat de l'aire interior segons les zones 

On: 

- IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies. 

- IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, 

residències d'avis i d'estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules 

d'ensenyament i assimilables i piscines. 

- IDA 3 (aire de qualitat mitjana): edificis comercials, cinemes, teatres, sales d'actes, 

habitacions d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, 
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locals per a l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

- IDA 4 (aire de qualitat baixa). 

El cabal d’aire exterior ve indicat a la taula 1.4.2.1 del RITE: 

 

 

 

 

Taula 31. Cabal d'aire exterior segons la categoria 

7.4.2. Filtració de l’aire 

L'aire exterior introduït a l'edifici serà degudament filtrat, per limitar en el possible l'entrada 

de partícules i de contaminants gasosos que procedeixen de l'ambient exterior. 

Precisament, la qualitat de l'aire procedent de l'exterior (ODA) pot ser classificada en 

nivells, segons el següent criteri: 

- ODA 1: aire pur que pot contenir partícules sòlides (per exemple pol·len) de forma 

temporal. 

- ODA 2: aire amb altes concentracions de partícules. 

- ODA 3: aire amb altes concentracions de contaminants gasosos. 

- ODA 4: aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules. 

- ODA 5: aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules. 

A continuació es mostren les classes de filtració: 

  

 

 

Taula 32. Classes de filtració 

Categoria 
dm3/s per 

persona 

IDA 1 20,00 

IDA 2 12,50 

IDA 3 8,00 

IDA 4 5,00 
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(*) S’ha de preveure la instal·lació d’un filtre de gas o un filtre químic situat entre les dues 

etapes de filtració. 

7.4.3. Aire d’extracció 

A continuació es mostra una taula resum de les categories de l’aire d’extracció en funció del 

nivell de contaminació.  

 

Zones d'extracció 

Planta Zona 
Qualitat de 

l'aire interior 

Soterrani 

Aparcament AE 4 

Secció de compressió (Negre) AE 4 

Secció de compressió (Blanc) AE 4 

Sala instal·lacions 1  AE 4 

Baixa Secció injecció cautxú AE 4 

Primera Injecció de plàstic AE 3 

Segona Secció de pipetes AE 4 

Taula 33. Qualitat de l'aire exterior segons la zona 

On: 

- AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que procedeix dels locals en què les emissions 

més importants de contaminants procedeixen dels materials de construcció i decoració, a 

més de les persones. Està exclòs l'aire que procedeix de locals on es permet fumar. 

- AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupat amb més contaminants que 

la categoria anterior, en què, a més, no està prohibit fumar. Estan inclosos en aquest 

apartat: restaurants, habitacions d'hotels, vestuaris, bars, magatzems. 

- AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que procedeix de locals amb producció de productes 

químics, humitat, etc. Estan inclosos en aquest apartat: lavabos, saunes, cuines, laboratoris 

químics, impremtes, habitacions destinades a fumadors. 

- AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants 

perjudicials per a la salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la 

zona ocupada. 

Només l'aire d'extracció de categoria AE1 pot ser retornat als locals. L'aire de categoria 

AE2 pot ser emprat com aire de transferència per ventilar locals de servei, lavabos i 

garatges. Només pot ser retornat si s'extreu i impulsa al mateix local. L'aire de categoria 
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AE3 i AE4 no es pot ni recircular ni transferir. 

7.5. Sistemes instal·lats  

En general, el cabal d'aire extret per mitjans mecànics és superior a 0,5 m³/s i la majoria de 

dels locals estan climatitzats, la ventilació es realitzarà mitjançant recuperadors de calor. 

Planta soterrani  

A la taula següent es mostra l’aportació d’aire primari, filtrat i tractat a les zones que 

aportem aire de l’exterior. 

 

Zona 
Qualitat  

aire interior 

Qualitat 

aire procedent 

de l'exterior 

Filtres 
Nº 

persones 

Q 

m³/h 

Secció de compressió 

(Compressió) IDA 2 ODA 2 F6-F8 4 180,00 

Menjador IDA 2 ODA 2 F6-F8 16 720,00 

Informàtica IDA 2 ODA 2 F6-F8 2 90,00 

Infermeria IDA 2 ODA 2 F6-F8 2 90,00 

    
TOTAL 1.080,00 

Taula 34. Aportació d'aire primari de l'exterior segons la zona 

Amb aquestes dades, el recuperador de calor que s’instal·larà serà de la casa comercial 

TOSHIBA model VNMARR14, que garanteix un cabal mínim de 1.100 m3/h i un cabal 

nominal de 1.400 m3/h.  

La instal·lació dels conductes serà de xapa d’acer galvanitzat de doble capa amb aïllant 

entremig. El conducte d’impulsió de les zones de menjador, informàtica i infermeria es 

connectarà al retorn de les unitats interiors. A la zona de compressió la ventilació es 

realitzarà amb reixetes d’impulsió directament a la sala. 

Planta baixa  

A la taula següent es mostra l’aportació d’aire primari, filtrat i tractat a les zones que 

aportem aire de l’exterior. 
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Zona 
Qualitat  

aire interior 

Qualitat 

aire procedent 

de l'exterior 

Filtres 
Nº 

persones 

Q 

m³/h 

Secció d'encunyat IDA 2 ODA 2 F6-F8 12 540,00 

Control de qualitat 1 IDA 2 ODA 2 F6-F8 2 90,00 

Control de qualitat 2 IDA 2 ODA 2 F6-F8 4 180,00 

    TOTAL 810,00 

Taula 34. Aportació d'aire primari de l'exterior segons la zona 

Per aquestes zones i amb aquestes dades, el recuperador de calor que s’instal·larà serà de 

la casa comercial TOSHIBA model VNMARR10, que garanteix un cabal nominal de 1.000 

m3/h.  

La instal·lació dels conductes serà de xapa d’acer galvanitzat de doble capa amb aïllant 

entremig. El conducte d’impulsió de la secció d’encunyat es connectarà al retorn de la unitat 

interior. A la zona dels controls de qualitat la ventilació es realitzarà amb reixetes d’impulsió 

directament a la sala. 

Per la zona de tall de cautxú tenim el següent: 

 

Zona 

  

  

Qualitat  

aire interior 

Qualitat 

aire procedent 

de l'exterior 

Filtres 

Nº 

persones 

  

  

Q 

m³/h 

Tall cautxú (Cilindre) IDA 2 ODA 2 F6-F8 6 270,00 

Taula 34. Aportació d'aire primari de l'exterior segons la zona 

Per la zona de tall de cautxú, el recuperador de calor que s’instal·larà serà de la casa 

comercial TOSHIBA model VNMARR5, que garanteix un cabal nominal de 500 m3/h.  

En aquesta sala, la ventilació es realitzarà amb reixetes d’impulsió directament a la sala. 

Planta primera  

A la taula següent es mostra l’aportació d’aire primari, filtrat i tractat a les zones que 

aportem aire de l’exterior. 
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Zona 
Qualitat  

aire interior 

Qualitat 

aire procedent 

de l'exterior 

Filtres 
Nº 

persones 

Q 

m³/h 

Secció injecció plàstic IDA 1 ODA 2 F7-F9 15 1.080,00 

Taula 34. Aportació d'aire primari de l'exterior segons la zona 

Amb aquestes dades, el recuperador de calor que s’instal·larà serà de la casa comercial 

TOSHIBA model VNMARR14, que garanteix un cabal mínim de 1.100 m3/h i un cabal 

nominal de 1.400 m3/h.  

La ventilació de la secció d’injecció de plàstic es realitzarà amb reixetes d’impulsió 

directament a la sala. 

Planta segona  

A la taula següent es mostra l’aportació d’aire primari, filtrat i tractat a les zones que 

aportem aire de l’exterior. 

 

Zona 
Qualitat  

aire interior 

Qualitat 

aire procedent 

de l'exterior 

Filtres 

Nº 

persones 

  

  

Q 

m³/h 

Secció muntatge IDA 1 ODA 1 F7-F9 26 1.872,00 

Taula 34. Aportació d'aire primari de l'exterior segons la zona 

Per la secció de muntatge, el recuperador de calor que s’instal·larà serà de la casa 

comercial TOSHIBA model VNMARR5, que garanteix un cabal nominal de 1.900 m3/h.  

La instal·lació dels conductes serà de xapa d’acer galvanitzat de doble capa amb aïllant 

entremig. El conducte d’impulsió de la secció d’encunyat es connectarà al retorn de la unitat 

interior. 

7.6. Extracció d’aire 

Aparcament 

A la planta soterrani, al garatge, s'instal·len dues caixes de ventilació de la casa comercial 

MUNDOFAN model CJTX—15/15 per a l'extracció d'aire de fums contaminants. Aquests 

ventiladors estan preparats per transportar aire a 400 ºC durant 2 hores i especialment 

dissenyades per treballar a l’exterior de les zones de risc d’incendi. És per això que aquests 
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dos ventiladors s’han instal·lat dins una zona de resistència al foc segons UNE-EN 12101-

3. 

El cabal d'aire necessari d'extracció és de 11.664 m³/h, amb dos ventiladors, de 6.000 m³/h 

cadascun. 

Aquesta ventilació mecànica serà d'ús exclusiu del garatge i constarà de conductes de 

xapa d'acer galvanitzada (veure plànols adjunts) mitjançant extracció mecànica. 

També s’instal·larà un ventilador de 12.000 m³/h per impulsar aire de l’exterior (veure 

plànols adjunts). Aquest ventilador serà de la casa S&P model CHGT/4-560-6/-1,1, 

garantint un cabal màxim de 13.340 m³/h. El motor serà de 4 pols i 1450 rpm. 

Es disposarà d'un sistema de detecció de monòxid de carboni (veure memòria d’incendis). 

Secció de compressió (blanc i negre)  

En aquesta secció de producció l’aire d’extracció està classificat com AE 4. El cabal 

d’extracció serà de 2.000 m³/h. El conducte d’impulsió anirà connectat al retorn dels equips 

de climatització interior i el cabal també serà de 2.000 m³/h. 

El ventilador d’impulsió i extracció instal·lat serà de la casa S&P model CVB-240/240N RE 

de cabal màxim 2.660 m³/h. Les caixes de ventilació seran de baix nivell sonor, fabricades 

amb xapa d’acer galvanitzat i aïllat acústicament. A més a més, poden anar instal·lats a 

l’exterior sense necessitat de tapa d’intempèrie. 

Secció d’injecció de cautxú 

A la secció d’injecció de cautxú el cabal d’extracció està classificat com AE 4. El cabal 

d’extracció serà de 20.000 m³/h. Es disposarà de 3 motors d’extracció que extrauran l’aire 

viciat de la sala directament de les màquines de producció (veure plànols adjunts). La 

impulsió a la sala es realitzarà amb una Unitat de Tractament d’Aire (UTA) de cabal nominal 

de 24.000 m³/h. 

Els ventiladors d’extracció seran de la casa comercial S&P model CRMT/4-315/130-4 de 4 

pols i 1420 rpm. El cabal màxim que poden extreure és de 7.100 m³/h. Els ventiladors són 

centrífugs de simple aspiració. 

La UTA instal·lada, ja especifica a la instal·lació de climatització d’aquesta memòria, 

garanteix un cabal nominal de 24.000 m³/h. Seran de la casa comercial CIAT model  

SPACE IPF-600. 
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Secció pipetes 

A la secció de pipetes el cabal d’extracció està classificat com AE 4. El cabal d’extracció 

serà de 20.000 m³/h. Es disposarà de 4 motors d’extracció que extrauran els productes de 

la combustió de la sala. La impulsió a la sala es realitzarà amb una Unitat de Tractament 

d’Aire (UTA) de cabal nominal de 24.000 m³/h. 

Els ventiladors d’extracció seran de la casa comercial S&P model CRMT/4-280/115-2,2 de 

4 pols i 1400 rpm. El cabal màxim que poden extreure és de 7.100 m³/h. Els ventiladors són 

centrífugs de simple aspiració. 

La UTA instal·lada, ja especifica a la instal·lació de climatització d’aquesta memòria, 

garanteix un cabal nominal de 24.000 m³/h. Seran de la casa comercial CIAT model  

SPACE IPF-600. 

Les dimensions dels conductes es poden veure als plànols adjunts. 
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8. Instal·lació de protecció contra incendis 

8.1. Normativa 

Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte la següent normativa, reglaments i 

ordenances vigents: 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios. Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 

314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios REAL DECRETO 1942/1993, 

de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

8.2. Justificació Reglament de Seguretat Contra Incendis en 

els Establiments Industrials  

8.2.1. Elements de compartimentació 

La resistència al foc dels elements constructius delimitadors del sector d'incendi respecte 

d'altres seran, com a mínim EI-60 en el cas dels que separen sectors de risc baix i EI-120 

els elements constructius que delimiten els sectors de risc alt. 

Les portes que comuniquen els diferents sectors d'incendi seran de naturalesa EI260-C5. 

La comportes corredisses que comuniquin diferents sectors d'incendis estaran 

permanentment obertes i es tancaran de forma automàtica en cas d'incendi i tindrà una 

resistència al foc EI-120. 

Les portes dels muntacàrregues seran de naturalesa E-30. 

Els vestuaris estaran considerats de risc especial Baix ja que tenen una superfície superior 

a 20 m², segons el que estableix la taula 2.1 del CTE-DB-SI1 i per tant la resistència al foc 

de les seves parets i sostres serà EI-90 i les portes de comunicació amb la resta de l'edifici 

és EI260-C5. 
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L'estació transformadora està considerada de risc especial Alt segons el que estableix la 

taula 2.1 del CTE-DB-SI1 i per tant la resistència al foc de les seves parets i sostres serà 

com a mínim EI-180. 

8.2.2. Sectorització de coberta 

La coberta dels diferents sectors d'incendis està formada per un forjat de plaques 

prefabricades de formigó amb una resistència al foc EI-180. 

8.2.3. Sectorització de façana 

Les mitgeres o parets delimitadores del sector d'incendi que escometen a la façana, la 

resistència al foc d'aquesta serà com a mínim igual a la meitat de l'exigida a aquell element 

constructiu, en una franja on l'amplada serà, com a mínim d' 1 m. En aquest cas la 

resistència al foc d'aquesta franja serà com a mínim EI-90. 

8.2.4. Sectorització dels espais ocults i passos d'instal·lacions 

Tots els buits horitzontals o verticals, que comuniquin un sector d'incendi amb un espai 

exterior a ell han de ser segellats de manera que mantinguin una resistència al foc que no 

serà menor que: 

a) La resistència al foc del sector d'incendi, quan es tracti de comportes de canalitzacions 

d'aire de ventilació, calefacció o condicionament d'aire. 

b) La resistència al foc del sector d'incendi, quan es tracti de segellats d'orificis de pas de 

safates de cables elèctrics. 

c) Un mitjà de la resistència al foc del sector d'incendi, quan es tracti de segellats d'orificis 

de pas de canalitzacions de líquids no inflamables ni combustibles. 

d) La resistència al foc del sector d'incendi, quan es tracti de segellats d'orificis de pas de 

canalitzacions de líquids inflamables o combustibles. 

e) La meitat de la resistència al foc del sector d'incendi, quan es tracti de tancaments 

practicables de galeries de serveis comunicades amb el sector d'incendis. 

f) La resistència al foc del sector d'incendi, quan es tracti de comportes o pantalles de 

tancament automàtic de buits verticals de manutenció, de càrrega de tremuges o 

comunicació vertical d'un altre ús. 

No serà necessari el compliment d'aquests requisits si la comunicació del sector d'incendi a 

través del forat és l'espai exterior de l'edifici, ni en el cas de canonades d'aigua a pressió, 
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sempre que el buit estigui ajustat a les mateixes. 

8.3. Sectorització respecte veïns 

8.3.1. Parets mitgeres 

La resistència al foc dels elements constructius delimitadors del sector d'incendi respecte 

d'altres seran EI-240. 

8.3.2. Sectorització per coberta 

La coberta de l'edifici està formada per un forjat de plaques alveolars de formigó prefabricat 

amb una resistència al foc EI-180. 

8.3.3. Sectorització per façana 

Les mitgeres o parets delimitadores del sector d'incendi que escometen a la façana, la 

resistència al foc d'aquesta serà com a mínim igual a la meitat de l'exigida a aquell element 

constructiu, en una franja l'amplada de la qual serà, com a mínim d' 1 m. En aquest cas la 

resistència al foc d'aquesta franja serà com a mínim EI-90. 

8.4. Resistència al foc de l'estructura 

L'estructura de la nau serà prefabricada de formigó armat i tindrà una estabilitat mínima al 

foc de R-180. Donant compliment al que estableix la taula 2.2 per als elements constructius 

per a un edifici de risc mitjà, tipus B. 

8.5. Reacció al foc dels revestiments interiors i exteriors de 

façanes 

Productes de revestiments 

No es col·locaran materials de revestiment o acabat superficial que no siguin materials de 

la construcció (materials petris, ceràmics, metàl·lics, morters, formigons o guixos). Aquests 

materials es consideren de classe A1 (M0). 

En el cas que es col·loqui algun revestiment aquests seran: 

- En sòls: CFL-S1 (M2) o més favorable. 
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- En parets i sostres: C-s3 d0 (M2) o més favorable. 

Els materials de revestiment exterior de façanes seran C-s3d0 (M2) o més favorables. 

Productes inclosos en parets i tancaments 

Quan un producte que constitueixi una capa continguda en un sòl, paret o sostre sigui 

d'una classe més desfavorable que la exigida al revestiment corresponent, segons l'apartat 

3.1, la capa i el seu revestiment, en el seu conjunt, seran, com a mínim, EI 30 (RF-30). 

Altres productes 

Els productes situats a l'interior de falsos sostres o terres elevats, tant els utilitzats per a 

aïllament tèrmic i per condicionament acústic com els que constitueixin o revesteixin 

conductes d'aire condicionat o de ventilació, etc., han de ser de classe B-s3 d0 (M1) o més 

favorable. Els cables han de ser no propagadors d'incendi i amb emissió de fum i opacitat 

reduïda. 

8.6. Distribució dels materials combustibles (tipus D i E) 

L'activitat està ubicada en un edifici tipus B. 

8.7. Evacuació dels ocupants 

8.7.1. Càlcul de l'ocupació 

El càlcul de l'ocupació de l'establiment industrial es realitzarà segons el que estableix el 

punt 6 de l'annex II del Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments 

Industrials amb la següent expressió:  

P = 1,10 · p 

p = nº de persones de l'establiment (44 persones per torn) 

P = 1.10 · 44 = 48,4 

Amb el que s'obté una ocupació màxima per torn de 49 persones. 

8.7.2. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 

La planta soterrani disposa de dues sortides de 0,90 m. d'ample. Una comunica amb 
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l'escala 1 i l'altra està situada al fons de la planta que comunica amb la planta baixa, també 

disposa d'una zona destinada a aparcaments al qual s'accedeix mitjançant una rampa de 3 

m. d'ample amb un pendent del 20%. La zona d'aparcament disposa de sortida de vianants 

a través d'una porta de 0,90 m. i vestíbul previ d'ample que comunica amb l'escala 1 

(escala protegida) i una altra sortida també amb vestíbul previ i portes de 0,90 m. d'ample 

que comunica amb el magatzem d'eines i utillatges (sector d'incendis SI-1.4). 

La planta baixa disposa d'accés directe a la via pública a través de dues portes de 5,85 m. 

d'ample per a accés de vehicles (càrrega i descàrrega), 1 portes per accés del personal de 

1,00 d'ample pel carrer Alfons XII i una altra porta utilitzada únicament en cas d'emergència 

pel carrer Juli Galve Brusson de 0,90 m. d'ample. 

La planta primera disposa d'una sortida de 0,90 m. d'ample que comunica amb l'escala 1 

(especialment protegida) i una altra porta de 0,90 m. d'ample que comunica amb l'escala 2 

(especialment protegida). 

La planta segona disposa d'una sortida de 0,90 m. d'ample que comunica amb l'escala 1 

(especialment protegida) i una altra porta de 0,90 m. d'ample que comunica amb l'escala 2 

(especialment protegida). 

La longitud del recorregut d'evacuació des de tot origen d'evacuació fins a alguna sortida de 

planta o de l'edifici, o un altre sector d'incendis, no és més gran que 50 m., Donant 

compliment al punt 6.3 de l'Annex 1 del Reglament de seguretat contra incendis en els 

establiments industrials. 

En el cas de sinistre d'incendi, aquest sols es desenvoluparà a un dels diferents sectors 

d'incendi existents realitzant-se l’evacuació directament a la via pública, a una de les 

escales protegides que comuniquen amb la via pública o a través d'un altre sector d'incendi:  

Les comportes corredisses que separa els diferents sectors d'incendis de tenir una 

resistència al foc EI-120 i tindran una porta d'eix de gir vertical dotada d'un sistema de 

tancament de fàcil i ràpida obertura per poder ser utilitzades com a sortides d'evacuació. 

Aquestes portes serà de naturalesa EI260-C5. Les portes d'accés a entre els diferents 

sectors d'incendi seran de naturalesa EI260-C5. 

Amb aquesta solució es dóna compliment al punt 3 de l'CTE-SI 3 "Nombre de sortides i 

longitud dels recorreguts d'evacuació" i el punt 6.3 de l'Annex 1 "Evacuació dels 

establiments industrials" del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 

industrials. 
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8.7.3. Alçada d'evacuació 

L'alçada d'evacuació de l'edifici és de 16,00 m. 

8.7.4. Protecció de les escales i vestíbuls d'independència 

Les parets dels vestíbuls d'independència i escales protegides tindran una resistència al foc 

EI-120 i les portes seran EI260-C5. 

8.7.5. Sistema d'evacuació de fums 

El sector d'incendis SI.0.2 (magatzem matèries primeres) disposarà d'un sistema 

d'evacuació de fums amb una superfície aerodinàmica de 1,30 m², donant compliment al 

que estableix el punt 7 de l'Annex II del RSCIEI i la Instrucció tècnica complementària 

SP112. 

Aquest sistema estarà compost per 2 exutoris situats a la part alta de la façana del sector 

d'incendis SI1.B amb una superfície aerodinàmica de 1,10 m² c / u. 

El sector d'incendis SI.0.4 (magatzem productes acabats) disposarà d'un sistema 

d'evacuació de fums amb una superfície aerodinàmica de 3,00 m², donant compliment al 

que estableix el punt 7 de l'Annex II del RSCIEI i la Instrucció tècnica complementària 

SP112. 

Aquest sistema estarà compost per 2 exutoris situats a la part alta de la façana i un altre a 

la part alta de la façana posterior del sector d'incendis amb una superfície aerodinàmica de 

1,00 m² c / u. 

La resta de sectors d'incendi no disposaran d'un sistema d'evacuació de fums per ser de 

Risc Baix, segons el que estableix el punt 7 de l'Annex II del RSCIEI. 

L'aparcament disposarà d'un sistema de control de fums d'incendi donant compliment al 

que estableix el punt 8 del DB-SI3. Aquest sistema estarà compost per dues caixes 

d'extracció de 8.000 m³ / h i una caixa d'impulsió d' 11.000 m³ / h sent capaç d'extreure un 

cabal d'aire de 150 l / plaça i una aportació inferior de 120 l. plaça i s'activarà 

automàticament en cas d'incendi mitjançant una instal·lació de detecció. Els ventiladors, 

inclosos els d'impulsió tindran una classificació F30060 i els conductes hauran de 

transcorrin per un únic sector d'incendi tindran una classificació E30060. Els que travessen 

elements separadors de sectors d'incendi han de tenir una classificació EI60. 
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8.7.6. Espai exterior segur 

És aquell en el qual es pot donar per finalitzada l'evacuació dels ocupants de l'edifici. En 

aquest cas considerem finalitzada l'evacuació a la via pública.  

8.8. Instal·lacions de protecció contra incendis 

8.8.1. Sistema automàtic de detecció 

Tot i que no és necessària la instal·lació d'un sistema de detecció automàtica d'incendis, ja 

que es tracta de sectors d'incendi de risc alt amb una superfície inferior a 500 m2 i de risc 

baix amb una superfície total construïda de cada sector inferior als 2.000 m², en un edifici 

tipus B, s'instal·larà un sistema automàtic de detecció d'incendis compost per aspiració de 

fums, detectors de fums, central de senyalització de detectors i avisador acústic. 

S’instal·larà una central de detecció i alarma d’incendis analògica de la marca DETNOV i 

model CAD150-4 amb 4 llaços de detecció. 

Juntament amb la centraleta d’incendis s’instal·laran detectors òptics i tèrmics de la marca 

DETNOV i model DOD-220A i DOTD-210A respectivament. 

S’instal·larà detecció per aspiració, ja que permet un disseny modular, el seu funcionament 

és senzill i el manteniment és més àgil. La marca de l’aspiració serà FAAST i el model 

FL0111E. 

8.8.2. Sistema manual d'alarma 

Es disposarà d'un sistema manual d'alarma, ja que segons el punt 4 de l'annex III del 

RSCIEI s'ha d'instal·lar un sistema manual d'alarma quan no es requereix la instal·lació 

d'un sistema automàtic d'incendi. 

Se situarà un polsador al costat de cada sortida d'evacuació i la distància a recórrer des de 

qualsevol punt fins a arribar a un polsador no superarà els 25 m. 

L'alarma d'incendis serà audible des de qualsevol punt de l'activitat. 

La marca de polsadors i sirenes que s’instal·larà serà DETNOV i el model MAD-450 i MAD-

465-I respectivament. 

8.8.3. Sistema de comunicació d'alarma 

No és necessària la instal·lació d'un sistema de comunicació d'alarma ja que la superfície 
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construïda de tots els sectors d'incendi de l'establiment és inferior als 10.000 m². 

8.8.4. Sistema d'abastament d'aigua 

Al polígon industrial hi ha una Xarxa d'Aigua Contra Incendis capaç de donar servei en les 

condicions de cabal, pressió i reserva a les boques d'incendi equipades BIE-25 i 45. 

8.8.5. Hidrants 

Segons el RSCIEI no cal disposar d'un sistema d'hidrants ja que cap dels sectors d'incendi 

són superiors a 2.500 m². 

No obstant això i en compliment del que estableix el punt I.11.8 l'Annex I de l'Ordenança 

Municipal Sobre Protecció Contra Incendis en els Edificis de Badalona l'establiment ha de 

disposar d'un hidrant d'incendis situat a menys de 100 m. de qualsevol punt accessible als 

vehicles del Servei d'Extinció d'Incendis i salvament. 

8.8.6. Extintors 

En compliment del que estableix el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 

Establiments Industrials i tenint en compte les característiques de l'activitat i la superfície del 

local, s'instal·laran 65 extintors mòbils d'incendis d’aigua d'eficàcia 27A-233B-75F i 32 

extintors mòbils de CO2 d’eficàcia 89B. 

En els extintors hídrics d'escuma de 6 L. aigua+ AFFF eficàcia 21A 183B 75F l'agent 

extintor està format per aigua, i escumògen concentrat AFFF. La suma de tots els 

components és 6 litres d'agent extintor. Agents escumants formadors d'una capa aquosa 

(AFFF). Les escumes generades a partir de les dissolucions AFFF posseeixen una 

viscositat baixa, es propaguen amb rapidesa i actuen com a barreres superficials impedint 

l'accés de l'aire i detenint la vaporització del combustible 

Els extintors mòbils de CO2 d’eficàcia 89B són ideals per quadres elèctric de gran tamany, 

ja que al ser un gas penetra i es reparteix perfectament a les zones afectades d’incendi. És 

per això que al costat dels quadres elèctrics s'instal·laran extintors de CO2 amb una eficàcia 

de 89B. 

L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran 

situats pròxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar-se l'incendi, a ser possible 

pròxims a les sortides d'evacuació i preferentment sobre suports fixats a paraments 

verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim a 1,70 m. sobre el 

sòl. 
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8.8.7. Boques d'incendi equipades 

L'establiment disposarà de 19 Boques d'Incendi equipades BIE-25 amb presa addicional de 

45 mm situades en els sectors d'incendis amb superfície construïda superior a 300 m², 

donant compliment al que estableix el punt 9 de l'annex III del RSCIEI. 

A la zona de magatzem de matèries primeres i productes acabats es disposarà de 4 

Boques d'Incendi BIE-45. Aquestes podran ser BIE-25 com a presa addicional del de 45 

mm i als efectes de càlcul serà de 45 mm. 

La instal·lació del sistema de boques d'incendi equipades complirà amb el punt 7 de 

l'apèndix 1 del decret 1942/1993: 

- Estaran compostes per una font de proveïment d'aigua una xarxa de canonades per a 

l'alimentació d'aigua i les Boques d'Incendi Equipades necessàries. 

- Estaran muntades sobre un suport rígid de manera que l'altura del seu centre quedi com a 

màxim a 1,50 m. sobre el nivell del sòl. 

- Les BIE se situaran sempre que sigui possible a una distància màxima de de 5 m. de les 

sortides de cada sector d'incendi, sense que constitueixin obstacle per a la seva utilització. 

- La separació entre una BIE i la seva més propera serà de 50 m. com a màxim 

- La distància des de qualsevol punt del local protegit fins a la BIE més propera no serà 

superior a 25 m. 

- Es mantindrà la zona situada al voltant de les BIE lliure d'obstacles per permetre l'accés a 

ella i la seva maniobra sense dificultat. 

- La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim, en la 

hipòtesi de funcionament simultani de les dues BIE hidràulicament més desfavorables, una 

pressió dinàmica mínima de 2 Bar en l'orifici de sortida de qualsevol BIE. 

- Les condicions establertes de pressió, cabal i reserva d'aigua hauran d'estar 

adequadament garantides. 

- El sistema de BIE es sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova 

d'estanqueïtat i resistència mecànica, sotmetent la xarxa a una pressió estàtica igual a la 

màxima de servei i com a mínim a 980 kPa (10 kg/cm²) , mantenint aquesta pressió de 

prova durant dues hores, com a mínim, no havent d'aparèixer fuites en cap punt de la 

instal·lació. 
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8.8.8. Columna seca 

No és necessària la instal·lació de Columna Seca ja que l'activitat és de Risc Mitjà amb una 

alçada d'evacuació inferior a 15 m. 

8.8.9. Ruixadors automàtics d'aigua 

No cal instal·lar un sistema de ruixadors automàtics d'aigua ja que es tracta d'una activitat 

ubicada en un edifici tipus B amb sectors d'incendi amb nivell de risc intrínsec mitjà i baix 

amb una superfície total construïda de cada sector inferior als 2.500 m². 

El sector d'incendis SI0.1 No està obligat a disposar de ruixadors ja que es tracta d'un 

sector d'incendis de risc alt 6 destinat a emmagatzematge amb una superfície del sector 

inferior als 800 m². 

8.8.10. Sistema d'aigua polvoritzada 

No és necessària la instal·lació d'un sistema d'aigua polvoritzada 

8.8.11. Escuma física 

No és necessària la instal·lació d'un sistema d'escuma física 

8.8.12. Extinció per pols 

No és necessària la instal·lació d'un sistema d'extinció per pols. 

8.8.13. Extinció per agents extintors gasosos 

No és necessària la instal·lació d'un sistema d'extinció per agents extintors gasosos. 

8.8.14. Enllumenat d'emergència 

El local disposarà d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat 

normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera 

que puguin abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals 

indicatius de les sortides i les dels equips i mitjans de protecció existents 

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les següents 

condicions: 

1) Es situaran almenys a 2 m. per sobre del nivell del sòl. 
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2) Es disposarà una a cada porta de sortida i en posicions en què sigui necessari destacar 

un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mínim es disposarà en 

els següents punts. 

- A les portes existents en els recorreguts d'evacuació. 

- A les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa. 

- En qualsevol altre canvi de nivell. 

- En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i entrarà automàticament 

en funcionament al produir-se un error d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal 

en les zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera com fallada 

d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell 

d'il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una 

hora com a mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada: 

1) En les vies d'evacuació l'amplària no excedeixi de 2 m. la il·luminació horitzontal a terra 

ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux a la banda central que 

comprèn almenys la meitat de l'amplada de la via. Les vies d'evacuació amb amplada 

superior a 2 m. poden ser tractades com diverses bandes de 2 m. d'amplada com a màxim. 

2) En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de 

protecció contra incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la 

il·luminació horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 

3) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre il·luminació màxima i la 

mínima no ha de ser més gran que 40:1. 

4) Els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió 

sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del 

rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment de les làmpades. 

5) Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de 

rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà 40. 
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8.8.15. Senyalització 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d'ús habitual o d'emergència, així com la dels 

mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual, quan no siguin fàcilment 

localitzables des d'algun punt de la zona protegida, tenint en compte el que disposa el 

Reglament de senyalització dels centres de treball, aprovat pel Reial Decret 485/1997, de 

14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 

Segons apartat 7, Senyalització dels mitjans d'evacuació, de la secció SI 3, del 

Document Bàsic del CTE "Seguretat en cas d'incendi" (SI): 

1. S'utilitzaran els senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034: 1988, d'acord 

amb els següents criteris: 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", 

excepte en edificis d'ús residencial habitatge i, en altres usos, quan es tracti de sortides de 

recintes la superfície no excedeixi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tot punt 

d'aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici. 

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'ha d'utilitzar en tota sortida prevista per a 

ús exclusiu en cas d'emergència. 

c) Han de disposar-senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 

d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals 

indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 

persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a 

error, també es disposaran els senyals abans citades, de manera que quedi clarament 

indicada l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de 

passadissos, així com d'aquelles escales que, a la planta de sortida de l'edifici, continuïn el 

seu traçat cap a plantes més baixes, etc. 

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a 

error en l'evacuació s'ha de disposar el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment 

visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es 

pretengui fer a cada sortida, conforme al que estableix el capítol 4 d'aquesta Secció. 

2. Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 
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l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió 

lluminosa han de complir el que estableix la norma UNE 23035-4: 2003. 

Segons apartat 2, Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra 

incendis, de la secció SI 4, del Document Bàsic del CTE "Seguretat en cas d'incendi" 

(SI): 

1 Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, 

hidrants exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de sistemes d'extinció) 

s'han de senyalitzar mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033-1 la grandària 

sigui: 

a) 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m; 

b) 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m; 

c) 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 

2 Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 

l'enllumenat normal. 

Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa ha de complir 

el que estableix la norma UNE 23035-4: 2003. 

Pel que fa a la il·luminació, s'haurà de complir el que disposa la Secció SU 4, Seguretat 

enfront del risc causat per il·luminació inadequada, del Document Bàsic del CTE "Seguretat 

d'utilització" (SU). 

Els senyals a col·locar relatives als equips de lluita contra incendis seran: 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1. Senyals dels equips de lluita contra incendis 
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Els senyals a col·locar de salvament i socors seran les següents: 

 

Il·lustració 2. Senyals de salvament i socors 

8.9. Accessibilitat bombers 

8.9.1. Aproximació i entorn 

Condicions de l'entorn dels edificis. 

Tenint en compte que l'alçada d'evacuació és superior a 9 m. en sentit descendent es 

disposarà d'un espai de maniobra, segons les condicions establertes en el punt A.1 de 

l'Annex II del RSCIEI, amb les següents característiques: 

- Amplada lliure: 12 m. 

- Alçada lliure: la de l'edifici. 

- Separació màxima de l'edifici: 10 m. 

- Distància màxima fins a qualsevol accés principal a l'edifici: 30 m. 

- Pendent màxima: 10 per cent. 

- Capacitat portant del sòl: 2000 kp / m2 

- Resistència al punxonament del sòl: 10 t sobre 20 cm Ø. 

Condicions d'aproximació d'edificis. 

Els vials d'aproximació fins a les façanes accessibles dels, així com als espais de maniobra 

compliran les condicions següents: 
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- Amplada mínima lliure: 5 m. 

- Alçada mínima lliure o gàlib: 4,50 m. 

- Capacitat portant del vial: 2000 kp / m2 

En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traça d'una corona 

circular els radis mínims han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una amplada lliure per circulació 

de 7,20 m. 

8.9.2. Accessibilitat 

Es consideren façanes accessibles d'un edifici, o establiment industrial, aquelles que 

disposin de forats que permetin l'accés des de l'exterior al personal del servei d'extinció 

d'incendis. 

Forats accessibles façana C / Juli Galve Brusson: 

Pl. Baixa: 1 Porta de 0.90 m. d'ample x 2.10 m. d'altura. 

Pl. Segona Finestrals al llarg de la façana. 

Porta per a accés de maquinària de 3.00 m. d'ample x 4 m.  d'alt 

Forats accessibles façana C / Alfons XII: 

Pl. Baixa: 2 Portes de 5.80 m. d'ample x 4.50 m. d'altura. 

                1 Porta de 1.00 m. d'ample x 2.10 m d'alçada. 

Pl. Segona Finestrals al llarg de la façana. 

8.9.3. Franges de protecció respecte a zones forestals. 

No cal disposar de franges de protecció respecte a zones forestals ja que l'activitat es troba 

situada en un polígon industrial dins el terme municipal de Badalona i allunyat de qualsevol 

massa forestal. 
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Conclusions 

Les instal·lacions tenen un paper molt rellevant dins d’un edifici industrial, ja que suposa 

que l’activitat es pugui desenvolupar correctament. És per això que el disseny i el càlcul són 

molt importants. 

A l’inici del projecte, un dels aspectes primordials era recopilar tota la normativa necessària 

per l’execució de les instal·lacions, les limitacions i les condicions mínimes que s’exigeixen 

per dur a terme un correcte disseny i càlcul. Ha sigut imprescindible tenir una bona 

estructuració de la documentació que s’ha anat recopilant mentrestant avançava el 

projecte. 

En general la normativa aplicable fa referencia a edificis d’habitatges i no tant pels edificis 

industrials, es per això que hi ha instal·lacions que s’ha d’anar buscant la normativa més 

restrictiva o que més s’adeqüi en aquell moment. 

Al llarg del treball s’han realitzat quantitat de consultes a enginyers i instal·ladors per tal de 

poder solucionar els dubtes que sorgien i recopilar dades d’interès gràcies als catàlegs dels 

fabricants. Això ha servit per ampliar coneixements. 

Cal destacar que alhora de projectar una nau com aquesta s’han de preveure els passos 

d’instal·lacions i el tipus d’instal·lacions. És important projectar des d’un principi els buits 

tècnics, passos, falsos sostres, etc. Això evitarà problemes en un futur, tant d’execució com 

de manteniment de les pròpies instal·lacions. Si des d’un principi s’han tingut en compte 

aquests passos o registres necessaris es pot generar un estalvi dels costos de 

manteniment. 

Mencionar que les instal·lacions renovables suposen un cost inicial i de manteniment molt 

elevat, però a la llarga es pot treure un rendiment, ja sigui econòmic o mediambiental. 

A més a més, pel disseny d’una nau industrial d’aquestes característiques és necessària la 

col·laboració de varies figures: enginyers, arquitectes, aparelladors, tècnics especialitzats, 

etc. Projectar un edifici així requereix d’amplis coneixements i una dilatada experiència en 

aquest sector. 
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Agraïments 

Agrair, en primer lloc, a l’empresa que s’ha utilitzat com a referencia en aquest treball per 

tota la informació i dades que m’han facilitat. 

A l’equip tècnic (enginyers, arquitectes, aparelladors, instal·ladors, etc.) per l’ajuda 

proporcionada al llarg del projecte i a tot el professorat per la formació rebuda. 

Per últim, agrair a la meva família tot el suport que m’han donat durant l’execució del 

projecte i al llarg de la meva etapa universitària. 



Pàg. 86  1-Memòria 

 

Bibliografia 

CARRIER AIR CONDITIONING CO. Manual de Aire Acondicionado. Barcelona: Marcombo. 

LUIS MIRANDA, ÁNGEL. Técnicas de climatización. Barcelona: Marcombo. 

IDAE. Guia técnica condiciones climaticas exteriores de proyecto. 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12_Guia_tecnica_condiciones_climati

cas_exteriores_de_proyecto_e4e5b769.pdf 

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA. CTE DB HS 4. Subministrament d’aigua. 

Guia. http://arquitectes.cat/ca/system/files/guia_HS_4_4.pdf 

FERNÁNDEZ SALGADO, JOSÉ MARÍA. Guía completa de la energía solar térmica y 

termoelèctrica. Madrid: Editor Antonio Madrid Vicente. 

ENDESA, Guía vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión. 

http://www.endesadistribucion.es/es-

es/instalaciones/Documents/Gu%C3%ADa%20Vadem%C3%A9cum-castellano%20-

%20V16.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12_Guia_tecnica_condiciones_climaticas_exteriores_de_proyecto_e4e5b769.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12_Guia_tecnica_condiciones_climaticas_exteriores_de_proyecto_e4e5b769.pdf
http://arquitectes.cat/ca/system/files/guia_HS_4_4.pdf
http://www.endesadistribucion.es/es-es/instalaciones/Documents/Gu%C3%ADa%20Vadem%C3%A9cum-castellano%20-%20V16.pdf
http://www.endesadistribucion.es/es-es/instalaciones/Documents/Gu%C3%ADa%20Vadem%C3%A9cum-castellano%20-%20V16.pdf
http://www.endesadistribucion.es/es-es/instalaciones/Documents/Gu%C3%ADa%20Vadem%C3%A9cum-castellano%20-%20V16.pdf


Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 87 

 

Bibliografia complementaria 

Pàgines web de les cases comercials 

http://www.legrand.es 

http://www.toshiba.es 

http://www.solerpalau.com 

http://www.salvadorescoda.com 

https://es.grundfos.com 

http://www.cype.es 

https://www.isover.es 

http://www.pemsa-rejiband.com 

https://www.roca.es 

https://www.trox.es 

https://www.philips.es 

http://www.grupociat.es 

 

Normativa 

La normativa aplicable a cada instal·lació es descriu als respectius apartats de cada 

instal·lació 
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